Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 21 de
setembre de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 14, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.

Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc De Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra. Teresa Just Riba
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sra. Carme Vidal Vintró
Sr. Manuel Cano Navarro
Sr. Jordi Valls Riera
Sr. Joaquim García Comas
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joaquim Collado Llort
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sra. Mª Angels Crusellas Serra
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sr. Magí Mas Font
Balet Oller
Han excusat assistència
Sr. Jordi Marsal Muntalà
Sr. Carles Esclusa Espinal
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor

Sr. Josep

Sr. Josep Trullàs Flotats

Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1.-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 12, 20 i 30 de juliol de 1993, la
còpia de les quals s'han distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se
cap observació es consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 23
membres presents, les actes de les sessions anteriors que corresponen als dies 12, 20
i 30 de juliol de 1993, sense cap modificació.
2-

QüESTIONS PRèVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 29, 30, 31 32,
33, 34, 35, 36 I 37, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE JULIOL, 2, 9,
16, 23 I 31 D'AGOST I 6 SETEMBRE DE 1993, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT
ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE
L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I
113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 12, 19 i 26 de juliol, 2, 9, 16, 23 i
31 d'agost i 6 de setembre de 1993, mitjançant la distribució dels esborranys
corresponents als portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de
control i fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, quedant acomplert
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en els termes de l'articles
22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de
novembre.

2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE
DATA 19-7-93, PEL QUAL ES DECLAREN EMERGENTS LES OBRES DE
NETEJA GENERAL COBERTA I REPÀS DE TOTS ELS BAIXANTS I
CANALERES EDIFICI CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per part de l'Enginyer, Cap del Servei d'Urbanisme i Politica Ambiental, s'ha
emes informe en data 19 de juliol de 1993, declarant emergent LES OBRES DE
NETEJA GENERAL COBERTA I REPAS DE TOTS ELS BAIXANTS I CANALERES
DE L'EDIFICI CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA, proposant-se la seva
adjudicació a favor de l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL",
per un pressupost de 3.983.019'- ptes. (inclòs l'I.V.A.).
Com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, actuant per delegació
del senyor Alcalde-President, d'acord amb les atribucions conferides mitjançant decret
de 17 de juny de 1991 i de conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei
7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de
Catalunya, en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós
R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de contractació
d'obres d'emergència i no existint crèdit pressupostari, segons el senyor Interventor,
personalment i sota la meva responsabilitat, resolc:
1r.- Declarar emergent les OBRES DE NETEJA GENERAL COBERTA I REPAS DE
TOTS ELS BAIXANTS I CANALERES EDIFICI CONSERVATORI MUNICIPAL DE
MUSICA, definida en la memòria valorada que s'adjunta, amb fonament a que s'han
agreujat molt els problemes de la coberta i dels desguassos de l'edifici municipal del
teatre Conservatori, que comporten el progressiu deteriorament de l'estructura general
de l'edifici i que van provocant l'enfonsament dels sostres d'encanyissat de les plantes
baixa i primera; amb el conseqüent perill per a les persones i béns.
2n.- Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21, j) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, una
despesa extraordinaria de 3.983.019'- ptes. i habilitar per atendre aquesta despesa
una partida pressupostaria amb la denominació d'obra emergent de LES OBRES DE
NETEJA GENERAL COBERTA I REPAS DE TOTS ELS BAIXANTS I CANALERES
EDIFICI CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA, de conformitat amb l'art. 267 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en concordança amb l'art. 117 del
R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88
d'Hisendes Locals. Determinant-se que la despesa haurà de justificar-se mitjançant
certificació d'obra expedida pel Director Facultatiu i aprovada per l'Organ Municipal
Competent.
3r.- Contractar amb caràcter emergent les OBRES DE NETEJA GENERAL COBERTA
I REPAS DE TOTS ELS BAIXANTS I CANALERES EDIFICI CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MUSICA i adjudicar-la a l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES
COTS Y CLARET, SL" (C.I.F. B-08136905, ca. Sant Fruitós, 4 - Manresa), per un
pressupost de 3.983.019'- ptes. (inclòs l'I.V.A.), amb subjecció al que disposa l'art. 267
de la Llei Municipal de Catalunya, fixant-se una garantia definitiva de 138.540'-. L'obra
haurà d'iniciar-se l'endemà de la recepció de la notificació de la seva adjudicació.

4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació."
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE
DATA 20-7-93, PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA D'ENDERROC
DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER BONSUCÉS NÚM. 22 I 24

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per Decret de l'Alcalde-President del dia 14 de juliol de 1993, es va declara
l'estat de ruïna imminent dels edificis situats al carrer Bonsuccés núm. 22 i 24,
propietat de l'Ajuntament de Manresa.
Atès que per part de l'Enginyer, Cap del Servei d'Urbanisme i Politica Ambiental, s'ha
emes informe referent als edificis que s'han d'enderrocar, proposant-se la seva
adjudicació a l'entitat mercantil "EXCA-J. MAS, S.L., per un preu de 2.394.452'- ptes.
(inclòs l'I.V.A.).
Com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, actuant per delegació
del senyor Alcalde-President, d'acord amb les atribucions conferides mitjançant decret
de 17 de juny de 1991 i de conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei
7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de
Catalunya, en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós
R.L- i amb l'art 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de contractació
d'obres d'emergència, tenint en compte el greu perill que afecta a la seguretat pública
personalment i sota la meva responsabilitat, resolc el següent:
1r.- Declarar emergent l'obra d'enderroc dels edificis situats al carrer Bonsuccés núms.
22 i 24.
2n.- Contractar amb caràcter emergent l'obra d'enderroc dels edificis situats al carrer
Bonsuccés núms. 22 i 24 i adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCA-J. MAS, SL" (C.I.F.
B-59859025 ca. Sant Joan d'en Coll núms. 42-44 - Manresa), per un pressupost de
2.394.452'- ptes. (I.V.A. inclòs), amb subjecció al que disposa l'art. 267 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 117 del
RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes
Locals. L'obra haurà d'iniciar-se d'immediat a la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'informe emès per l'Enginyer, Cap del Servei d'Urbanisme i Politica
Ambiental.
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives que d'acord amb el Plec
de Clàusules tipus administratives i tècniques de la contractació directa d'obres de
l'Ajuntament, regiran la contractació directa de l'obra d'enderroc dels edificis situats al
carrer Bonsuccés núm. 22 i 24, fixant-se una garantia definitiva de 83.285'- ptes."
4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació."
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 27-7-93, PEL
QUAL ES RESOL LA SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE EN PERÍODE DE
VACANCES

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar temporalment, per
vacances, durant els dies compresos entre el 31 de juliol i el 25 d'agost de 1993,
ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Tenint en compte que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
bases del Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l'art. 18,b) del ROM i l'article 47 del ROF, determinen que
els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i
per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 17 de juny de 1991, pel que es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i es
va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, per
vacances, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel
Tinent d'Alcalde corresponent, que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al
titular, conforme s'especifica a continuació:
a) Durant el període comprès des del dia 31 de juliol al 15 d'agost de 1993, ambdós
inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el
segon Tinent d'Alcalde, Sr. Francesc de Puig i Viladrich, atesa l'absència reglamentària
del primer Tinent d'Alcalde.
b) Durant el període comprès des del dia 16 al 25 d'agost de 1993, ambdós inclosos,
assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el primer Tinent
d'Alcalde, Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució als Tinents d'Alcalde interessats.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
celebri, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
Ho mana i ho signa l'Alcalde-President, Sr. Juli Sanclimens i Genescà, a Manresa el
dia 27 de juliol de 1993, la qual cosa, com a Secretari, certifico, i que queda estès en el
full del paper segellat de la Generalitat núm. 500510-A."

2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE-DELEGAT DE
RÈGIM INTERIOR, DE DATA 13-7-93, SOBRE NOMENAMENT AMB
CARÀCTER INTERÍ DE3L SR. JOSEP Mª SERRA I SOLANICH, PER
OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE SUBALTERN

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior de data 26 de
març de 1993, es va declarar en situació de jubilació forçosa per compliment d'edat
reglamentària al funcionari d'aquest Ajuntament, Ordenança d'Escoles, Sr. CARMELO
BELLO I CRIADO, amb efectes del dia 16 de juliol de 1993.
Atesa la necessitat de cobrir aquest lloc de treball interinament el més aviat possible.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de nomenar, amb caràcter interí, i pel procediment de màxima
urgència al Sr. Josep Maria Serra i Solanich, donat que gaudeix de la titulació i
requisits necessaris per a ocupar aquest lloc de treball.
Vist el que disposa el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del
Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr.
Alcalde mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, RESOLC:
1r.- Nomenar, amb caràcter interí, i pel sistema de màxima urgència, a la persona que
seguidament es relaciona, per a ocupar un lloc de treball de la Sots-Escala Subalterna
d'Administració General, que serà vacant a la Plantilla de personal d'aquest
Ajuntament:
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sots-Escala Subalterna
Subaltern d'Administració General
* JOSEP MARIA SERRA I SOLANICH
D.N.I. núm. 39.331.761
Núm. catàleg: 11.05
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 6 del
Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret 214/90 de 30
de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de
Catalunya.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, i 157 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril del Parlament de Catalunya,
es poden interposar els següents recursos, sense perjudici de qualsevol altre que es
consideri convenient per al seu dret o interès:
- RECURS DE REPOSICIÓ, previ al Recurs Contenciós-Administratiu, davant
L'Alcalde-President d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 115, 210, 211
del RD 2568/86, de 28 de novembre i 126 de la Llei de 17 de juliol de 1958, i article 52
de la Llei 27 de desembre de 1956.
- RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU, davant la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
a) Contra la resolució expressa del Recurs de Reposició, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del Recurs de
Reposició.
b) Contra la denegació tàcita del Recurs de Reposició, en el termini d'un any a
comptar des de la data de la seva interposició.
2.7.

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE-DELEGAT DE
RÈGIM INTERIOR, DE DATA 1-7-93, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL, DE DUES PERSONES PER A OCUPAR EL LLOC DE
TREBALL DE TREBALLADORA FAMILIAR

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Durant el període comprès entre mig juliol i mig setembre, es produiran mancances
de personal en el servei d'assitència a domicili degut a les vacances de personal.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de cobrir aquesta mancança de treballadores familiars.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball es laboriosa i rquereix
pel procediment normal, un període de tems que no és operatiu en aquest cas, donada
la urgència.
Vista la proposta de contractar temporal i pel procediment de màxima urgència a les
Sres. MONTSERRAT JAUMEANDREU NOGUERA (DNI 39.288.920) del 26 de juliol
de 1993 al 10 de setembre de 1993, i DOLORS COLL SALA (DNI 39.287.531) del 7
de juliol de 1993 al 13 de setembre de 1993.
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr.
Alcalde, mitjançant decret de data 17 de juny de 1993, RESOLC:
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel procediment de màxima urgència,
d'acord amb el RD 2104/84, que preveu la contractació laboral temporal per
circumstàncies de la producció les següents persones:

MONTSERRAT JAUMEANDREU NOGUERA
DNI : 39.288.920
LLOC DE TREBALL: Treballadora Familiar
JORNADA DE TREBALL: 37 hores setmanals
DATA INICI CONTRACTE: 26 de juliol de 1993
DATA FINALITZACIO CONTRACTE: 10 de setembre de 1993
i per les següents retribucions:
Sou mensual ....................................................................................................107.089 pta
Paga extraordinaria d'estiu ..............................................................................107.089 pta
Paga extraordinaria Nadal ...............................................................................107.089 pta
* DOLORS SALA COLL
DNI: 39.287.531
LLOC DE TREBALL: Treballadora Familiar
JORNADA DE TREBALL: 37 hores setmanals
DATA INICI CONTRACTE: 7 de juliol de 1993
DATA FINALITZACIO CONTRACTE: 13 de setembre de 1993
i per les següents retribucions:
Sou mensual ....................................................................................................107.089 pta
Paga extraordinaria d'estiu ..............................................................................107.089 pta
Paga extraordinaria Nadal ...............................................................................107.089 pta
Les pagues extraordinàries s'enten en la part proporcional que corresponguin.
Aquestes retribucions estaràn sotmeses a la retenció reglamentària de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques. Així mateix el treballador quedarà afiliat al Règim
General de la Seguretat Social.
Aquestes retribucions es veuran incrementades en el percentatge derivat de l'aplicació
del Conveni i pactes signats per l'any 1993 amb el Comité de Personal d'aquest Ajuntament.
2.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta resolució es podrà formular reclamació administrativa prèvia en el
terme d'un mes a comptar des de la notificació de la present davant aquest
Ajuntament, com a exercici previ a l'acció laboral davant el Jutjat de lo Social."
2.8.

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, DE DATA 30-7-93, SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PROTECCIÓ
ENTRE LA C-1411 I LA ZONA RESIDENCIAL "CAL GRAVAT".

Es dóna compte de l'escrit que, transcrit, diu el següent:
"Referent al vostre escrit amb data 27-4-93, sobre la construcció d'una protecció entre
la Cª C-1411 i la zona residencial "Cal Gravat" us comunico que, d'acord amb l'informe

del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona hem previst disposar a càrrec dels
pressupostos de Conservació d'enguany, 200 m de barrera doble onda, amb una
valoració de 1.500.000 de pts.-"
El Sr. Valls i Riera diu que es dóna resposta respecte a dos punts de la proposta, un
dels quals era la instal.lació d'un impediment al lliure accés de vianants a la cra.
comarcal 1411, i l'altre a la instal.lació d'una barrera de separació de la C-1411, però
no és diu si hi ha un estudi fet per a la realització d'un equipament de barreres antisoroll. Demana si es pot reiterar a la Direcció General de Carreteres, tant sols pel que
fa referència a aquest punt, és a dir, si ho té previst o un projecte o un pressupost dins
el 1993 o el 1994.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que no hi ha cap inconvenient en fer aquesta reiteració a
la Direcció General de Carreteres.
2.9.

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL CONSELLER D'ENSENYAMENT, DE
DATA 14-7-93, REFERENT A L'OFERTA DE PLACES DE PRIMER CICLE
D'EDUCACIÓ INFANTIL A MANRESA

Es dóna compte de l'escrit que, transcrit, diu el següent:
"He llegit amb deteniment l'acord adoptat pel Ple d'aqueixa Corporació, referent a
l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil a Manresa, que em vas trametre
recentment.
En relació a aquesta qüestió, em plau de comunicar-vos que el Departament que
dirigeixo és plenament conscient de l'existència d'aquesta demanda social, per la qual
cosa en els darrers anys ha incrementat notablement l'assignació de recursos a les
llars d'infants. Així, en el període 1989-93, la dotació a les llars d'infants del
Departament ha passat de 1924 a 2108 milions de pessetes; en el mateix període, les
subvencions a les llars d'infants municipals han estat incrementades de 105 a 499
milions de pessetes, i les subvencions a centres privats han passat de 139 a 335
milions de pessetes, l'any 1992.
Tanmateix, permeteu-me fer-vos avinent que l'article 7 de la LOGSE estableix el
caràcter voluntari de l'educació infantil. Sense minvar la importància d'aquest nivell
educatiu pel desenvolupament integral dels infants, aquesta circumstància determina
que calgui atorgar prioritat als nivells educatius obligatoris. Recordeu, d'altra banda,
que l'esmentada Llei amplia en dos anys el període d'escolarització obligatòria, la qual
cosa comporta, per si mateixa, un important esforç pressupostari.
L'esmentat precepte encomana també a totes les administracions públiques el deure
de garantir una oferta suficient de places d'educació infantil. Si bé el Departament
d¡Ensenyament no té en perspectiva la creació de noves llars d'infants de titularitat
autonòmica, la nostra voluntat no és altra que exercir les responsabilitats que ens
corresponen en aquesta matèria. En aquests moments estem estudiant la possibilitat
d'incrementar els ajuts atorgats a les llars d'infants per tal de repartir el seu cost, a
parts iguals, entre el Departament d'Ensenyament, els Ajuntaments titulars i els usuaris
del servei. Quant a les llars d'infants de titularitat privada, el criteri de finançament

continuarà essent el repartiment de la despesa entre el Departament d'Ensenyament i
els usuaris."
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 14-9-93, SOBRE
REAJUSTAMENT O MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS CONFERIDES PEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 17-6-91

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Vist el Decret de l'Alcaldia, dictat en data 17 de juny de 1991, en el que, entre d'altres
extrems, es resol conferir les delegacions d'aquesta Alcaldia.
Atès que l'aprovació del nou organigrama funcional de l'Ajuntament, comporta la
necessitat de reajustar o modificar les delegacions d'atribucions conferides pel Decret
de 17-6-91, esmentat, per tal d'adequar-les al nou organigrama.
Atès que el volum de tasques que comporta la formulació del nou Pla General
d'Ordenació Urbana dins de la Regidoria-Delegada d'Urbanisme, el titular de la qual té
delegades també totes les competències en matèria esportiva, fa necessari replantejar
una redistribució de les tasques de la Regidoria d'Esports.
Atès que, per altra banda, l'aplicació de la Llei 10/1990, de 15 de juny, del Parlament
de Catalunya, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments
públics, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, incideixen, en
determinats aspectes que s'exposaran sucintament a continuació, en l'assumpte de
què es tracta, raó per la qual, s'imposa la modificació puntual de les traslacions
competencials efectuades, a fi i efecte d'acomodar-les a les innovacions introduïdes
pels textos legals esmentats.
- En efecte, la Llei 10/1990, en el seu art. 4, estableix una interdependència entre la
llicència d'espectacles i activitats recreatives, la llicència per a l'exercici d'activitats
classificades, i la llicència o permís d'obres o urbanístic del local o establiment, en els
supòsits que aquestes dues últimes (activitats classificades i llicències d'obres) fossin
concurrents de forma conjunta o separada amb la primera, o sigui, amb la llicència
d'espectacles i activitats recreatives, en el sentit que el procediment per a obtenir les
llicències esmentades i la resolució han d'ésser únics.
- Així mateix, la Llei 30/1992, en els seus art. 127 i 134 estableix, com a principis
fonamentals de la potestat i el procediment sancionadors, la indelegabilitat de la
competència i la deguda separació entre la fase instructora i la sancionadora,
encomanant-les a òrgans distints, quedant exclosos de l'àmbit d'aplicació de
l'esmentada Llei, els procediments de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria
tributària i els procediments de l'exercici de la potestat disciplinària de les
Administracions Públiques respecte del personal al seu servei.
Vista la normativa aplicable a l'assumpte que ens ocupa, continguda essencialment en
els art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, art. 51.3 i 54 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, arts. 12, 13, 14, 127 i 134 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim

Jurídic de les Administracions Públiques i del Règim Administratiu Comú, arts. 11, 12 i
13 del Reglament Orgànic Municipal, i els art. 43, 44, 45 i 114 al 118 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre.
Considerant que les raons invocades justifiquen sobradament la modificació puntual de
les delegacions d'atribucions conferides pel Decret de 17-6-91, esmentat.
Considerant que l'art. 114.3 del ROF, estableix que la modificació de les delegacions
s'haurà d'adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l'art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985,
art. 51.3 i 54 de la Llei 8/1987, i demés concordants d'aplicació,
R E S O L C:
PRIMER.- Modificar el punt 3r. del Decret de l'Alcaldia, dictat en data 17 de juny de
1991, esmentat, pel que es nomenen Regidors-Delegats de l'Alcaldia, en la part que fa
referència, exclusivament, al Regidor-Delegat d'Esports, Urbanisme i Obres Públiques,
Sr. Francesc de Puig i Viladrich, i al Regidor-Delegat d'Habitatge i Rehabilitació, Sr.
Antoni Berenguer i Casas, que quedarà redactat de la forma següent:
"3r.- ...
- Regidor-Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques, i de Promoció Esportiva, Sr.
Francesc De Puig i Viladrich, comprenent les atribucions polítiques en matèria de
planejament, gestió i disciplina urbanística i d´obres d´urbanització, així com les
atribucions relatives a promoció, programació i planificació de la política municipal en
matèria d'esports i propostes sobre atorgament de distincions al mèrit esportiu.
...
- Regidor-Delegat d'Habitatge i Rehabilitació, i d'Instal.lacions Esportives, Sr.
Antoni Berenguer i Casas, comprenent les atribucions polítiques en matèria
d'habitatges, promoció de vivenda pública i de rehabilitació, així com les atribucions
relatives a la conservació, control i gestió d'instal.lacions esportives municipals i
relacions amb entitats esportives.
..."
SEGON.- Així mateix, com a conseqüència de la modificació operada en el punt
anterior, modificar el punt 4t. del Decret de l'Alcaldia citat, pel que s'integren els
Regidors-Delegats en les corresponents Àrees, en la part que fa referència,
exclusivament, a l'Àrea d'Acció Ciutadana, que quedarà redactat de la forma següent:
"4t.- ...
1) ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA

Coordinador: El President de la Comissió Informativa d'Acció Ciutadana.
Delegacions: - Cultura
- Ensenyament
- Promoció Esportiva
- Instal.lacions Esportives
- Benestar Social
- Joventut
..."
TERCER.- Modificar el punt 5è. del Decret de l'Alcaldia, dictat en data 17 de juny de
1991, esmentat, de delegació en Tinents d'Alcalde de l'exercici de determinades
atribucions, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a tercers, que quedarà
redactat de la forma següent:
"5è.- De conformitat amb allò que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985,
articles 51.3 i 54.1 de la Llei 8/1987, del Parlament de Catalunya, articles 13 i 14 de la
Llei 30/1992, articles 11, 12 i 13 del Reglament Orgànic Municipal, articles 43.3, 44, 45,
i 114 al 118 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, i demés concordants d'aplicació,
delego, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a tercers, l'exercici de
les atribucions que tot seguit s'esmenten, en els Tinents d'Alcalde que es
relacionen a continuació:
- Primer Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana, Sr. Marcel.lí
Llobet i Corominas, a qui li correspon, a més de les altres responsabilitats atribuïdes
per la Llei, com a Primer Tinent d'Alcalde, en els supòsits de substitució immediata a
l'Alcaldia, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti al titular per
a l'exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions d'AlcaldePresident en els supòsits de vacant, se li delega l'exercici de la totalitat de les
atribucions que per Llei són competència de l'Alcaldia, amb caràcter delegable, en les
matèries següents:
-

Relacions institucionals i ciutadanes, en general.
Resolucions en matèria d'estadística, censos i padró d'habitants.
Subscriure el vist-i-plau dels certificats a què fa referència l'article 205 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre.
La pràctica de la rúbrica prevista a l'article 199, paràgraf primer, punt
segon, del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
La instrucció d'expedients d'honors i distincions.

- Segon Tinent d'Alcalde-Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques Sr. Francesc De
Puig i Viladrich, se li delega, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a
tercers, l'exercici de les atribucions en matèria de llicències d'obres majors i menors,
llevat de l'atorgament de les llicències d'obres que facin referència a les activitats
recreatives d'acord amb allò que disposa l'art. 4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, del
Parlament de Catalunya; així com les ordres d'execució, expedients de ruïna, ordinària
i imminent i aprovació de projectes ordinaris, pel tràmit de l'article 219 de la Llei
8/1987, del Parlament de Catalunya, fins a 5.000.000,- pessetes, exclòs l'IVA.

- Tercer Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior i Medi Ambient, Sr. Pere Oms i
Pons, se li delega, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a tercers,
l'exercici de les atribucions en matèria de llicències, permisos, instrucció d'expedients i
sancions per les faltes lleus i totes les delegables en matèria de personal, incloses les
d'adquisició de la condició de funcionari, gratificacions, excedències i jubilacions,
contractació i altres incidències del personal laboral, tret de les sancions disciplinàries
per faltes greus o molt greus; a més, li pertocarà la contractació dels treballs
específics, concrets i no habituals, fins a 5.000.000,- pessetes.
Pel que fa a Medi Ambient, se li delega, amb facultats de dictar resolucions vinculants
per a tercers, l'exercici de les atribucions en matèria de llicències d'obertura d'establiments i activitats, tant de les innòcues com de les subjectes al Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1961, llevat de
l'atorgament de les llicències d'obertura d'establiments i activitats classificades que
facin referència a les activitats recreatives d'acord amb allò que disposa l'art. 4 de la
Llei 10/1990, de 15 de juny, del Parlament de Catalunya; emissió d'informes respecte
de les activitats subjectes al Reglament esmentat, així com canvis de titularitat,
modificacions i incidències d'aquestes; policia industrial i d'activitats, excloses les
recreatives.
- Cinquè Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, Sr. Josep Mª Sala i Rovira, se li
delega, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a tercers, l'exercici de les
atribucions en matèria d'ordenació de despeses fins a 5.000.000,- pessetes, IVA
exclòs, la contractació administrativa d'obres, serveis i subministraments i altres
contractes previstos als articles 258 i, específicament, els administratius especials de
l'article 261, ambdós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, fins a 5.000.000,- pessetes, IVA exclòs, incloent-s'hi certificacions d'obra i
resolucions d'incidències fins a la quantia esmentada, enunciant-se entre ells els
d'assistència tècnica amb empreses consultores o de serveis, i forestals, llevat dels de
treballs específics, concrets i no habituals; resolucions en matèria d'ús comú general,
privatiu i especial del demani públic i béns de propis municipals, excepte les
expressament delegades a un altre òrgan, dins del límit i quantia expressats, quan
tinguessin contingut econòmic i en la mesura que fossin delegables per l'Alcaldia;
atorgament de llicències de vehicles automòbils lleugers i les seves incidències;
expedició de targes d'armes; resolucions de gestió tributària i execució del pressupost,
ordenació de pagaments, aprovació de Padrons Fiscals i altres propis de la matèria.
Atorgament de llicències per a realitzar espectacles o exercir activitats recreatives en
locals o establiments de pública concurrència, subjectes a la Llei 10/1990, de 15 de
juny, del Parlament de Catalunya, sobre policia de l'espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics, i traspassos de titularitat i incidències d'aquestes;
així mateix, i de conformitat amb allò que disposa l'art. 4 de la Llei 10/1990, de 15 de
juny, esmentada, li correspon l'atorgament de les llicències per a l'exercici d'activitats
classificades, i les llicències o permisos d'obres o urbanístic dels locals o establiments,
en les supòsits que aquestes (activitats classificades i llicències d'obres), fossin
concurrents, de forma conjunta o separada amb les llicències d'espectacles i activitats
recreatives, ja que el procediment per a obtenir les llicències esmentades i la resolució
ha d'ésser únic.
- Setè Tinent d'Alcalde-Delegat de Benestar Social i Sanitat, Sra. Ma. Rosa Riera i
Montserrat, se li delega, amb facultats de dictar resolucions vinculants per a tercers,

l'exercici de les atribucions en matèria de promoció i protecció de la salut, planificació
familiar, drogodependències, inspecció sanitària d'aliments, epidemiologia, zoonosi, i
política ambiental en general, llevat de les que estiguin expressament atribuïdes o
delegades a d'altres òrgans, així com totes les modificacions i incidències relacionades
amb les matèries delegades."
QUART.- Confirmar i mantenir la vigència del Decret dictat per l'Alcaldia en data 17 de
juny de 1991, esmentat, en tot allò que no resulti modificat pel present Decret.
CINQUÈ.- Donar compte d'aquest Decret al Ple corporatiu en la primera sessió que
porti a terme, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre.
SISÈ.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, en compliment i als
efectes d'allò disposat a l'art. 44.2 del ROF esmentat, en concordança amb l'art. 13.3
de la Llei 30/1992, citada."
3.-

PRESIDENCIA

3.1

MODIFICACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DE DETERMINADES COMISSIONS
MUNICIPALS INFORMATIVES I DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
DE L'AJUNTAMENT ALS CONSELLS ESCOLARS DE L'IB LLUÍS DE
PEGUERA, DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA I DE L'IES DEL BAGES

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès el Decret de l'Alcaldia de data 14 de setembre de 1993, en el qual, entre d'altres
extrems, s'acorda una redistribució de les tasques de la Regidoria d'Esports.
Atès l'acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió de data 20 de juliol de 1993, el
punt sisè del qual determina el canvi en el règim de dedicació de la Tinent d'Alcalde,
Regidora-Delegada d'Ensenyament.
Atès que tot això comporta la necessitat de modificar determinats aspectes de l'acord
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 20 de juny de 1991, respecte a la
constitució de les Comissions Municipals Informatives.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa dels Serveis
d'Acció Ciutadana, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Antoni Berenguer i
Casas, en substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, i com a suplent, el Sr. Jordi Rodó i
Rodà, en substitució del Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna, de manera que quedarà
integrada pels membres següents:
Comissió dels Serveis d'Acció Ciutadana

President: Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas
Vice-President: Sra. Teresa Just i Riba
Vocals :
-

Sr. Antoni Berenguer i Casas
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sra. Carme Vidal i Vintró
Sra. Mª Angels Crusellas i Serra
Sr. Jordi Marsal i Muntalà
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Josep Balet i Oller

Suplents:
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Jordi Rodó i Rodà
- Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
- Sr. Joaquim Collado i Llort
- Sr. Magí Mas i Font
Segon.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa de Política
Ambiental, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Jordi Rodó i Rodà, en
substitució del Sr. Pere Vilarasau i Serracanta, i com a suplent, el Sr. Pere Vilarasau i
Serracanta, en substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, de manera que quedarà
integrada pels membres següents
Comissió de Política Ambiental
President: Sra. Rosa Maria Riera i Montserrat
Vice-President: Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna
Vocals:
- Sr. Jordi Rodó i Rodà
- Sr. Pere Oms i Pons
- Sr. Joquim Collado i LLort
- Sr. Jordi Valls i Riera
- Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
- Sr. Magí Mas i Font
- Sr. Josep Balet i Oller
Suplents:
- Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Joaquim Garcia i Comas
- Sra.Carme Vidal i Vintró
- Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Tercer.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
Econòmica, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Pere Vilarasau i Serracanta,
en substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, de manera que quedarà integrada pels
membres següents:
Comissió de Promoció Econòmica
President:
Sr. Pere Oms i Pons
Vice-President: Sr. Josep Maria Sala i Rovira
Vocals:
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
- Sr. Manuel Cano i Navarro
- Sr. Joaquim Collado i Llort
- Sr. Jordi Valls i Riera
- Sr. Ignasi Perramon i Carrió
- Sr. Josep Balet i Oller
Suplents:
- Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas
- Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna
- Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
- Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
- Sr. Carles Esclusa i Espinal
Quart.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de
l'Institut de Batxillerat Lluís de Peguera, el Sr. Eduard Bohígas i Santasusagna,
en substitució de la Sra. Teresa Just i Riba.
Cinquè.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de la
Fundació Lacetània, el Sr. Francesc De Puig i Viladrich, en substitució de la Sra.
Teresa Just i Riba.
Sisè.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de
l'Institut d'Ensenyament Secundari del Bages, el Sr. Eduard Bohígas i
Santasusagna, en substitució de la Sra. Teresa Just i Riba."
A continuació es dóna lectura a l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista
que, transcrita, diu el següent:
"Modificar el punt segon del dictamen 3.1. el qual quedarà redactat de la següent
forma:
Segon.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa de Política
Ambiental, en el sentit de designar com a vocal En Jordi Rodó i Rodà, en substitució

del Sr. Pere Vilarasau i Serracanta, i en Jordi Valls i Riera, en substitució de na
Carme Vidal i Vintró, i com a suplent el Sr. Pere Vilarasau i Serracanta, en
substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, i na Carme Vidal i Vintró, en substitució d'en
Jordi Valls i Riera de manera que quedarà integrada pels membres següents:
Comissió de Política Ambiental
President: Sra. Rosa Maria Riera i Montserrat
Vice-President: Sr. Eduard Bohígas i Santasusagna
Vocals:
- Sr. Jordi Rodó i Rodà
- Sr. Pere Oms i Pons
- Sr. Joaquim Collado i Llort
- Sr. Jordi Valls i Riera
- Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
- Sr. Magí Mas i Font
- Sr. Josep Balet i Oller
Suplents:
- Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
- Sr. Francesc de Puig i Viladrich
- Sr. Joaquim García i Comas
- Sra. Carme Vidal i Vintró.
- Sr. Ignasi Perramon i Carrió."
El Sr. Oms i Pons diu que s'han establert unes modificacions de reajust, que l'equip de
govern ha cregut necessari de fer per al millor funcionament, en la mateixa línia que el
GMS ha aprofitat per fer un reajust dels seus membres, amb la qual cosa l'esmena
socialista queda plenament acceptada.
El Sr. Valls i Riera diu que pel que fa a les modificacions de de les comissions, no hi
tenen res a dir, perquè tal i com ha dit el Sr. Oms és un reajustament del grup de CiU i
que també ho ha aprofitat el GMS per fer el mateix, si bé volen fer constar dues
qüestions, una pel que fa a la composició de la política ambiental i una altra respecte el
posicionament del vot de grup. Inicialment diu que es trobaran en una situació una
mica curiosa ja que se substitueix el Sr. Pere Vilarasau pel Sr. Jordi Rodó, en l'àrea de
Política Ambiental, quan el dia 20 de juny que es va elaborar la distribució de les
diferents àrees es va establir que l'àrea de Política Ambiental, tindria entre les seves
delegacions la de Medi Ambient i la de Circulació i Transports, amb la qual cosa es pot
donar la curiositat que no hi haurà cap comissió que realment tracti el tema de la
circulació, i en el supòsit que aquesta comissió hagi de ser la de Política Ambiental es
trobaran amb el fet que el Sr. Regidor de Circulació i Transports no hi serà. Posa
aquest fet sobre la taula perquè això pot crear disfuncions. Malgrat això, com que és
l'equip de govern qui fa les seves adequacions, no hi ha més problema i avancen que
el GMS s'abstindrà no pel fet de les modificacions, sino perquè reiteradament s'han
abstingut en tot el que són designació de representants de l'Ajuntament en les
diferents institucions i òrgans.

El Sr. Oms i Pons diu que el Sr. Vilarasau és suplent, però tenen previst que, com a
suplent, s'incorpori d'una forma metòdica i constant al si de la comissió.
El Sr. Perramon i Carrió diu que la seva posició serà d'abstenció com sempre que hi
ha nomenaments per part de l'equip de govern, i fa notar també aquesta preocupació
que ha manifestat el GMS, en el sentit que un tema tan important en política ambiental
i medi ambient, com és la qüestió de circulació i transport, no tingui la representació.
Esperen que es confirmi la presència habitual del Sr. Vilarasau, i a ser possible més
habitual que fins ara a les comissions de Política Ambiental.
El Sr. President sotmet a votació el dictamen amb l'esmena del GMS incorporada, que
és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10 abstencions (8 GMS i 2 ENM) i,
per tant, es declara acordat:
Primer.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa dels Serveis
d'Acció Ciutadana, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Antoni Berenguer i
Casas, en substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, i com a suplent, el Sr. Jordi Rodó i
Rodà, en substitució del Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna, de manera que quedarà
integrada pels membres següents:
Comissió dels Serveis d'Acció Ciutadana
President: Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas
Vice-President: Sra. Teresa Just i Riba
Vocals :
-

Sr. Antoni Berenguer i Casas
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sra. Carme Vidal i Vintró
Sra. Mª Angels Crusellas i Serra
Sr. Jordi Marsal i Muntalà
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Josep Balet i Oller

Suplents:
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Jordi Rodó i Rodà
- Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
- Sr. Joaquim Collado i Llort
- Sr. Magí Mas i Font
Segon.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa de Política
Ambiental, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Jordi Rodó i Rodà, en
substitució del Sr. Pere Vilarasau i Serracanta, i en Jordi Valls i Riera, en substitució
de na Carme Vidal i Vintró, i com a suplent, el Sr. Pere Vilarasau i Serracanta, en
substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, i na Carme Vidal i Vintró en substitució del Sr.
Jordi Valls i Riera, de manera que quedarà integrada pels membres següents

Comissió de Política Ambiental
President: Sra. Rosa Maria Riera i Montserrat
Vice-President: Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna
Vocals:
- Sr. Jordi Rodó i Rodà
- Sr. Pere Oms i Pons
- Sr. Joquim Collado i LLort
- Sr. Jordi Valls i Riera
- Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
- Sr. Magí Mas i Font
- Sr. Josep Balet i Oller
Suplents:
- Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Joaquim Garcia i Comas
- Sra.Carme Vidal i Vintró
- Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Tercer.- Modificar la composició de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
Econòmica, en el sentit de designar com a vocal el Sr. Pere Vilarasau i Serracanta,
en substitució del Sr. Jordi Rodó i Rodà, de manera que quedarà integrada pels
membres següents:
Comissió de Promoció Econòmica
President:
Sr. Pere Oms i Pons
Vice-President: Sr. Josep Maria Sala i Rovira
Vocals:
- Sr. Francesc De Puig i Viladrich
- Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
- Sr. Manuel Cano i Navarro
- Sr. Joaquim Collado i Llort
- Sr. Jordi Valls i Riera
- Sr. Ignasi Perramon i Carrió
- Sr. Josep Balet i Oller
Suplents:
- Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas
- Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna
- Sr. Joan Carles Canongia i Gerona

- Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
- Sr. Carles Esclusa i Espinal
Quart.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de
l'Institut de Batxillerat Lluís de Peguera, el Sr. Eduard Bohígas i Santasusagna,
en substitució de la Sra. Teresa Just i Riba.
Cinquè.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de la
Fundació Lacetània, el Sr. Francesc De Puig i Viladrich, en substitució de la Sra.
Teresa Just i Riba.
Sisè.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament al Consell Escolar de
l'Institut d'Ensenyament Secundari del Bages, el Sr. Eduard Bohígas i
Santasusagna, en substitució de la Sra. Teresa Just i Riba."
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 3.2, 3.3 i 3.4 de
l'ordre del dia.
3.2.

RATIFICACIO DEL CONTINGUT DEL DECRET D'ALCALDIA, DE DATA 1-993, REFERENT A L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 500.000 PTA, PER
A ACTUACIONS ADREÇADES A L'ESTALVI ENERGÈTIC

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolució de la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona ha
estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per import de 500.000 pessetes,
per a la realització d'actuacions adreçades a l'estalvi energètic d'acord amb la
sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
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 que no va ser possible adoptar l'acord plenari d'acceptació de la subvenció dins
del termini establert per la Diputació de Barcelona, motiu pel qual es va dictar el Decret
d'Alcaldia núm. 500719-A, en data 1 de setembre de 1993, acceptant l'esmentada
subvenció.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació que sigui adoptat el
següent:
ACORD
1er.RATIFICAR el contingut del Decret número 500719-A d'aquesta Alcaldia, dictat el
dia 1 de setembre de 1993, mitjançant el qual s'acceptà la subvenció concedida a
aquest Ajuntament per resolució de la Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona per import de 500.000 pessetes, per a la realització d'actuacions adreçades
a l'estalvi energètic d'acord amb la sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
2on. Consignar pressupostàriament l'esmentada subvenció a la partida 432.2.623
(Manteniment enllumenat públic)."

3.3.

RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 19-93, REFERENT A L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'1.000.000 DE
PTA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES JORNADES SOBRE RESIDUS A
MUNICIPIS

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolució de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per import de
1.000.000 de pessetes, per a la realització de les Jornades sobre residus a municipis,
d'acord amb la sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
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 que no va ser possible adoptar l'acord plenari d'acceptació de la subvenció dins
del termini establert per la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual es va dictar el
Decret d'Alcaldia núm. 500718-A, en data 1 de setembre de 1993, acceptant
l'esmentada subvenció.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació que sigui adoptat el
següent:
ACORD
1er.RATIFICAR el contingut del Decret número 500718-A d'aquesta Alcaldia, dictat el
dia 1 de setembre de 1993, mitjançant el qual s'acceptà la subvenció concedida a
aquest Ajuntament per Resolució de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya , per import de 1.000.000 pessetes, per a la realització de les
Jornades sobre residus a municipis, d'acord amb la sol.licitud que s'havia formulat al
respecte.
2on. Consignar pressupostàriament l'esmentada subvenció a la partida 413.5.226
(Despeses diverses defensa medi ambient)."
3.4.

RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 19-93, REFERENT A L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'1.715.000 PTA,
PER A LA REALITZACIÓ DE LES JORNADES SOBRE TRACTAMENTS DE
RESIDUS GENERATS PER LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLA I RAMADERA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolució de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per import de
1.715.000 pessetes, per a la realització de les Jornades sobre tractaments de residus
generats per les explotacions agrícola i ramadera, d'acord amb la sol.licitud que s'havia
formulat al respecte.

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 que no va ser possible adoptar l'acord plenari d'acceptació de la subvenció dins
del termini establert per la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual es va dictar el
Decret d'Alcaldia núm. 500720-A, en data 1 de setembre de 1993, acceptant
l'esmentada subvenció.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació que sigui adoptat el
següent:
ACORD
1er.RATIFICAR el contingut del Decret número 500720-A d'aquesta Alcaldia, dictat el
dia 1 de setembre de 1993, mitjançant el qual s'acceptà la subvenció concedida a
aquest Ajuntament per Resolució de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya , per import de 1.715.000 pessetes, per a la realització de les
Jornades sobre tractaments de residus generats per les explotacions agrícola i
ramadera, d'acord amb la sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
2on. Consignar pressupostàriament l'esmentada subvenció a la partida 413.5.226
(Despeses diverses defensa medi ambient)."
El Sr. Oms i Pons diu que el primer dictamen és l'acceptació d'una subvenció
destinada a l'estudi de l'estalvi energètic. El segon dictamen és una subvenció per a
realització d'unes jornades sobre residus a municipis. Han cregut que era bo organitzar
unes jornades dedicades al medi ambient, adreçat principalment a tècnics i a polítics
dels municipis. Tot el que fa referència a purins, recollida selectiva, etc, en general
totes les qüestions mediambientals que incideixen en la gestió diària dels ajuntaments.
Manresa és una seu en la qual es poden ubicar aquestes jornades, i que
especialitzades en aquest sector municipal, se'n pot treure conclusions i enriquiment
mutu, que en aquests moments creu que fa falta. Pel que fa al tercer dictamen, el 3.4,
expressa que són unes jornades en la mateixa línia però en la vessant de la gent del
camp, s'ha d'intentar racionalitzar i aportar tota l'ajuda de l'administració, i posar totes
les recerques tècniques en aquest camp a l'abast de la gent que té les conseqüències
d'una sobreproducció de residus, com poden ser les explotacions agrícoles i
ramaderes. La quantitat de productes que es generen avui dia amb l'explotació
intensiva de les activitats agràries creuen que es bo fer aquestes jornades
especialitzades.
El Sr. Mas i Font diu que el seu grup votarà favorablement la ratificació d'aquestes
subvencions, i volen felicitar a l'equip de govern pel fet de sol.licitar aquestes
subvencions, perquè aquest és un camí que va cap a una línia divulgativa per a la
protecció del medi ambient. Entenen que aquest és un bon principi, i esperen que no
quedi aquí, sino que es vagin fent més accions encaminades en aquest sentit. També
volen posar a disposició de l'equip de govern la col.laboració del seu grup en el que
faci falta per poder organitzar aquestes jornades.
Sotmesos a votació els dictamens 3.2, 3.3 i 3.4 conjuntament són aprovats per
unanimitat dels 23 membres presents.

3.5.

ACORDAR LA DESPESA DE 10.702.523 PTA CORRESPONENT AL 35%
DEL PRESSUPOST DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, I
ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA QUANTITAT
DE 7.135.015 PTA QUE CORRESPONEN A LA 1ª I 2ª PART DE LA QUOTA
COM A MEMBRE CONSORCIAT DE L'ANY 1993

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 18
de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci per a
la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat aportarà
un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres ens
consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització Lingüística
estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de conformitat
amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en un, dos o
tres pagaments anuals.
És pel que, l'Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1er.- Acordar realitzar la despesa de 10.702.523'- ptes., corresponent al 35 % del
pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, consistent en
l'aportació de la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 1993, per
quatrimestres, fraccionant-se la quota en 3 parts durant l'any.
2n.- Acordar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 7.135.015'- pessetes
a que corresponen la 1a. i 2a. part de la quota com a membre consorciat de l'any
1993, i que correspon a la part proporcional del 35% del pressupost del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, i que s'adjunta a l'expedient."
El Sr. Llobet i Corominas diu que aquesta és l'aportació que es fa al Consorci de
Normalització Lingüística, i que és el percentatge de cada any, i recorda que l'any en
curs només es poden aportar les dues terceres parts, perquè la tercera està pendent
de liquidació de la resta de l'ingrés de les quotes que es facin dels cursos, i per tant, no
se sap encara la quantitat exacta a pagar. També cal dir que gairebé sempre els
pressupostos són força alts i fins i tot l'any passat hi va haver un sobrant de pressupost
de més d'un milió de pessetes.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.-

AREA D'ACCIÓ CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1. ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE
1.200.000 PTA, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER A LES ACTIVITATS DE DOCUMENTACIÓ I
INFORMACIÓ BÀSICA DE LES SALES D'EXPOSICIÓ DEL MUSEU
COMARCAL DE MANRESA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 29 de març
de 1993, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya
una subvenció per a les activitats de documentació i informació bàsica de les sales
d'exposició del Museu Comarcal de Manresa.
Atès que en data 14 de juliol de 1993 la Direcció Gral. del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 1.200.000,- ptes. per aquest
concepte.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 1.200.000,ptes (un milió dues-centes mil pessetes), concedides per la Direcció Gral. del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya per a les activitats de documentació i
informació bàsica de les sales d'exposició del Museu Comarcal de Manresa.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.2.

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

4.2.1. ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIÓ DE
1.600.000 PTA, CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
PER LES ACTIVITATS ORDINÀRIES DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MUSICA I L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS,
DURANT L'ANY 1983.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 10 de maig
de 1993, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de
Barcelona una subvenció per a les activitats ordinàries del Conservatori Mpal.
Professional de Música i l'Escola Mpal. d'Arts i Oficis, durant l'any 1993.

Atès que en data 22 de juliol de 1993 l'Area d'Educació de l'Excma. Diputació de
Barcelona ha concedit una subvenció de 1.600.000,- ptes. per aquest concepte.
És pel que, la Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 1.600.000,ptes (un milió sis-centes mil pessetes), concedides per l'Area d'Ensenyament de
l'Excma. Diputació de Barcelona per a les activitats ordinàries del Conservatori Mpal.
Professional de Música i l'Escola Mpal. d'Arts i Oficis, durant l'any 1993.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.3.

REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 4.3.1 i 4.3.2.
4.3.1 APROVACIO DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ
D'UN SERVEI DE TELEALARMES DESTINADES ALS USUARIS DE
MANRESA, I ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D'US DE 28 APARELLS
DE TELEALARMA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Diputació de Barcelona ha manifestat haver signat un conveni de
col.laboració amb l'Assemblea Provincial de la Creu Roja Espanyola de Barcelona, per
a la gestió d'un servei de telealarmes domiciliàries, dirigides a la gent gran, per a
diversos ajuntaments de la província de Barcelona, entre els quals hi consta el de
Manresa.
Atès que en virtut d'aquest acord, la Diputació de Barcelona ofereix a l'Ajuntament de
Manresa, la cessió d'ús de vint-i-vuit aparells de telealarma per als usuaris del
municipi, aparells que seran instal.lats, distribuïts i gestionats per la Creu Roja.
Atès que aquest és un servei que suposa un benefici a l'administrat, i que entra dins la
competència de l'exercici dels serveis socials.
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 al
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Per tot això, com a Regidora de Benestar Social proposo al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:

ACORDS
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació
de Barcelona, per a la gestió d'un servei de telealarmes destinades als usuaris del
municipi de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
2n.- Acceptar la cessió d'ús que s'efectua en el punt primer del conveni esmentat, de
vint-i-vuit aparells de telealarma, que seran instal.lades, distribuïdes i gestionades per
l'Assemblea Provincial de Creu Roja Espanyola de Barcelona, en els termes que
s'estableixen en el text esmentat.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde Per a la signatura de la documentació necessària per
a portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
4.3.2. APROVACIO DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PLA DE SERVEIS SOCIALS A MANRESA, I
ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 5.252.031 PESSETES
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que els Serveis Socials es defineixen com un sistema públic de serveis que
garanteix aquelles prestacions socials tendents a afavorir el ple i lliure
desenvolupament de la personal dins la societat, promoure la seva participació en la
vida ciutadana i en particular col.laborar en la prevenció o l'eliminació de les causes
que condueixen a la seva marginació.
Atesa la necessitat de donar un tractament unitari i coherent a la política de benestar
social de cara a la configuració d'una xarxa pública integrada de serveis socials, que
sigui un instrument per a la coordinació de la iniciativa pública i la iniciativa privada i
que afavoreixi la promoció dels ciutadans al municipi de Manresa.
Atesa la iniciativa de la Diputació de Barcelona de coordinar-se amb l'Ajuntament de
Manresa per tal d'elaborar i desenvolupar un pla de serveis socials al municipi.
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, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL 781/86, de 18
d'abril, i a la Llei 26/85, de 27 de desembre, de Serveis Socials.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació
de Barcelona per al desenvolupament d'un Pla de Serveis Socials al municipi de
Manresa, de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.

2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció concedida per
a l'esmentat Pla, que de conformitat amb el pacte tercer del conveni que s'adjunta és
de 5.252.031'- ptes. (cinc milions dues-centes cinquanta-dues mil trenta-una pessetes)
per a aquest any 1993.
3r.- Donar per finalitzat el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa per a l'atenció a la infància i l'adolescència de data 21-12-88,
de conformitat amb el pacte dotzè del conveni esmentat en el punt primer.
4t.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
La Sra. Riera i Montserrat expressa que el primer conveni diu que l'any passat ja el
tenien, i que era de 23 telealarmes, que amb les 5 telealarmes cedides aquest any,
passaran a tenir-ne 28. El primer trimestre el van fer gratuït, perquè el que sí que paga
l'Ajuntament és el manteniment d'aquestes telealarmes. Pel que fa al segon conveni
diu que ja s'havia tingut anys enrera, malgrat que no era tan extens com aquest, ja que
solament era per a infància. Aquest conveni és molt més ampli, amb un compromís
d'elaboració de programes. Tècnicament és molt bo, i fins i tot en els annexos finals
estan desglossats els programes amb els tècnics responsables que es faran càrrec de
portar-los a terme, tant per part de l'Ajuntament com per part de la Diputació. També
es pot comptar amb el suport tècnic de la Diputació, a part de la subvenció concedida.
El Sr. Valls i Riera diu que el GMS votarà favorablement els dos convenis. Pel que fa al
primer conveni pregunta si podria tenir algún tipus de contradicció amb la darrera
aprovació de preus públics sobre el serveis de benestar social que es van realitzar el
mes de juliol, i que afectava també el sistema de telealarmes. Ja que en tot cas, no
deixa de ser una subvenció que és dóna via telealarmes però que és de forma
gratuïta, constant, això sí, les obligacions que té l'Ajuntament pel que fa al
manteniment i pagament de la quota. La pregunta estrictament seria perquè tot el
referent a preus públics de serveis socials era una operació realitzada a partir de les
regidories de Benestar Social i d'Hisenda, per aconseguir generar més recursos per
aquesta regidoria. El segon conveni creuen que és molt correcte, per la seva amplitud i
perquè d'altra part determina la realització de forma sectorial de diferents plans, com el
de la gent gran, el d'adults, d'infància i joventut. Vénen determinats en els annexos
operatius amb dates de límit dels treballs, i per exemple diuen que s'hauria de
començar el març de 1993 i acabar a l'octubre, que el de gent gran hauria de
començar el setembre de 1993 i acabar el 31 d'octubre del 1993, etc. Aleshores
pregunta si aquests plans i annexos operatius s'han començat a desenvolupar, i si es
creu oportú o es veu d'una forma clara que els terminis que es fixen a l'annex operatiu
es compliran, ja que alguns són d'octubre i novembre de 1993.
La Sra. Riera i Montserrat diu que les taxes que es van aprovar són per compensar
una mica el cost d'aquest servei, ja que el manteniment per cada telealarma és de
4.500 pessetes mensualment, i si l'usuari no ho pot pagar, ho pagarà l'Ajuntament,
però si l'usuari en pot pagar una part, doncs també que en pagui una part. La Diputació
el que cedeix és l'aparell que ja puja unes cent mil pessetes, i del manteniment fins el
març se'n va fer càrrec la Diputació, però a partir d'ara, serà igual com amb el conveni
que es té amb Creu Roja, pagaran la part que no pugui pagar l'usuari. Diu que no hi ha
cap punt de contradicció amb aquest conveni, i la Diputació ja sap que l'Ajuntament

cobrarà taxes per ajudar al manteniment de les telealarmes. Pel que fa a la segona
pregunta diu que s'està treballant en tots els programes però difícilment es portaran a
terme el mes que ve. Tot s'ha retardat, ja que ha estat un conveni global per a tots els
Ajuntaments i al posar uns terminis tant curts és difícil de complir, i si no s'acaben a
temps, s'acabaran més endavant, i el que sí que es pot fer, és informar des de la
comissió del SAC, de com estan tots els treballs.
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 4.3.1 i 4.3.2 són aprovats per unanimitat
dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat:
4.3.1
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació
de Barcelona, per a la gestió d'un servei de telealarmes destinades als usuaris del
municipi de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
2n.- Acceptar la cessió d'ús que s'efectua en el punt primer del conveni esmentat, de
vint-i-vuit aparells de telealarma, que seran instal.lades, distribuïdes i gestionades per
l'Assemblea Provincial de Creu Roja Espanyola de Barcelona, en els termes que
s'estableixen en el text esmentat.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde Per a la signatura de la documentació necessària per
a portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
4.3.2
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació
de Barcelona per al desenvolupament d'un Pla de Serveis Socials al municipi de
Manresa, de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció concedida per
a l'esmentat Pla, que de conformitat amb el pacte tercer del conveni que s'adjunta és
de 5.252.031'- ptes. (cinc milions dues-centes cinquanta-dues mil trenta-una pessetes)
per a aquest any 1993.
3r.- Donar per finalitzat el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa per a l'atenció a la infància i l'adolescència de data 21-12-88,
de conformitat amb el pacte dotzè del conveni esmentat en el punt primer.
4t.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
5.-

AREA D'URBANISME

5.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

5.1.1. RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE EXCA J. MAS
SL, PER IMPORT DE 2.364.416, PER OBRES A LA PISCINA
MUNICIPAL

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això, el Regidor Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques que
subscriu, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei .
ORGANISME, ENTITAT O
INDUSTRIAL
CONCEPTE
IMPORT
--------------------------------------------------------------EXCA.J.MAS, SL
St. Joan d'en Coll, 42-44
Manresa
Nif. B-59.859.025
Obres piscina municipal,
excavació rasa, retirar
runes a l'abocador i
construcció paviment de
formigó i altres.
2.364.416
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest crèdit extrajudicial, per unes obres fetes abans
de l'adjudicació, té la seva explicació en la manera com van anar les coses. Expressa
que en un moment determinat, lligat amb les obres que es van fer a la primera fase de
la piscina, que era canviar els filtres i les bombes d'impulsió, hi havia perill que es
rebentessin totes les conduccions d'aigua que anaven a les piscines exteriors. Es va
estar negociant si es podia aconseguir una subvenció, per tal que no li costés diners a
l'Ajuntament, i poder fer tot el que es considerava obra exterior de connexió en les
dues piscines descobertes. S'havia estat negocient i ja es tenia la conformitat que
arribarien aquests diners, però com que no arribaven i l'Ajuntament no rebia la
notificació escrita, i per tant no es podia fer formalment l'acceptació dels 5.000.000 de
pessetes que anaven destinats a cobrir aquesta part, es va haver d'iniciar aquesta
obra de moviment de terres i d'obertura de rases a la piscina per part de l'empresa
esmentada abans, perquè si no es feia així, s'arribava al mes de juny amb les piscines
sense estar en condicions. Aquest tema ja s'havia comentat en les comissions, i
malgrat considerar que no s'han de portar aquests dictamens al Ple, demana el vot
favorable a aquest reconeixement de crèdit.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10
abstencions (8 GMS i 2 ENM).
5.1.2 APROVACIO DEL CONVENI D'ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD, AMB ELS
SRS. JUAN BAUTISTA VILARNAU ESCRIBÀ, I JOAQUIM, MARI I

JOAN VILARNAU DALMAU PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D'OBRA
MUNICIPAL
ORDINÀRIA
ANOMENAT
"EDIFICI
D'APARCAMENT PLAÇA PORXADA".
A petició del Sr. De Puig i Viladrich, el Sr. Alcalde retira el dictamen.
5.1.3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'ORDENACIÓ
"INTERIOR ILLA GUIMERÀ, MURALLA DEL CARME, CRA. DE VIC, I
J.B. SALLE
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'expedient relatiu a l'aprovació del projecte d'obra ordinària anomenada
MODIFICACIÓ PROJECTE ORDENACIÓ INTERIRO ILLA GUIMERÀ, MURALLA
DEL CARME, CTRA. DE VIC I J.B. SALLE, redactat pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost general total de 58.533.036 PTA.
VIST que ha estat informat favorablement per l'arquitecte municipal
Atesos els arts. 88 a 90 del vigent text refòs de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, així
com els articles 218 i 219.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'art.
67.3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents
reglamentariament exigits.
Atesos els arts. 93 del vigent text refòs esmentat 781/86, i 219.2 de la Llei 8/87
municipal i de règim local de Catalunya., en quant al procediment d'aprovació
Atès que resulta competent per a l'aprovació d'aquest Projecte l'Ajuntament Ple
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal seguin adoptats els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del PROJECTE D'ORDENACIÓ
INTERIOR ILLA GUIMERÀ, MURALLA DEL CARME, CTRA. DE VIC I J.B. SALLE,
amb un pressupost general total de 58.533.036
PTA., en ampliació del que preveuen els arts. 67 del Reglament de Planejament
Urbanística i 218.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87, de 15
d'abril.
Segon.- Sotmetre el projecte a exposició pública pel termini de trenta dies, d'acord
amb el que es preveu a l'art. 219.2 d'aquest text legal."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest projecte és el que es coneix com la part
superior de l'aparcament de la Plaça Porxada. Hi havia un projecte però, degut tant a

les modificacions com a les delimitacions del mateix Pla Especial, com que es pretenia
a través dels serveis tècnics un millor acabat sobretot en la zona de disseny de
l'interior de la plaça, el que avui es porta és l'aprovació inicial del projecte de plaça
Porxada.
El Sr. García i Comas diu que aquest és un projecte d'acondicionament molt antic, pels
voltants de l'any 1985, i que s'ha adequat, amb les ampliacions que s'han fet en els
aparcaments de la plaça Porxada i les sortides que aquests aparcaments generen
sobre la plaça. La resolució d'aquest projecte, a través d'una plaça pavimentada i uns
petits espais porticats perimetrals. La qüestió important que plantegen en aquest cas
és que en l'espai interior d'aquesta illa hi havia unes circulacions importants, des de la
Muralla als Esquilets, que no es feia, i una que sí que es feia era des de la cra. de Vic
fins al Canonge Mulet o carrer Guimerà. El fet de posar el pàrquing en aquest indret ha
ocasionat el tall d'aquesta circulació peatonal que hagués pogut ser important. Al ser
un projecte que s'ha modificat diverses vegades, els sembla que això s'hauria d'haver
acondicionat, i al final no s'ha tingut present una modificació que estava reflectida com
força utòpica, ja que plantejava fer unes escalinates on hi ha ara l'hotel St. Domingo i
ampliar tot el carrer Guimerà, a través d'un pas porxat per al final del carrer Guimerà i
enderrocar totes les edificacions, tirar-les uns metres més enrera i fer tota aquesta
operació. Els hagués semblat molt més correcte fer una modificació en aquest projecte
i haver permès un accés des del Canonge Mulet fins aquest espai anomenat la plaça
porticada. El GMS s'abstindrà en la votació perquè es fa difícil aquesta connexió en
quan la pròpia llei d'accessibilitat demana que hi hagi una rampa per permetre-hi
l'accés de qualsevol ciutadà, i això suposa una rampa important, i aquest projecte
hipotecarà futures solucions en aquest espai.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest és un projecte antic i que s'ha hagut de
modificar, però no entén massa les raons que es donen per no votar-lo favorablement,
no hi ha cap raó que privi els accessos a la plaça, doncs pensa que queden suficients
accessos per a deficients en diferents recorreguts, i tampoc creu que s'hagi tallat tant
com es diu els recorreguts peatonals. A part que no entén què és el que s'hauria de fer
amb aquest projecte, ni ha entés massa bé què és el que es pretén si no s'aprova així,
potser és perquè en algún moment s'ha desconnectat i no ha seguit prou bé
l'explicació. Ell entén que aquest és un projecte sobre la plaça porxada, i que no es
tanquen les connexions, i l'accés a la plaça es pot fer tant des dels Esquilets, com de
la cra. de Vic, com també es pot muntar una rampa a trabés de la cantonada de l'illa
del carrer St. Domènec. Creu que els recorreguts peatonals es poden seguir
mantenint, però espera que de cara a l'aprovació provisional ho puguin discutir més a
poc a poc.
El Sr. Perramon i Carrió diu que a la comissió d'Urbanisme es van adonar que
efectivament hi haurà tres accessos peatonals en aquesta plaça, però per accedir a la
plaça pel quart accés, que és el té una circulació més habitual de persones que van a
peu, com és el sector del carrer Guimerà, s'haurà d'entrar dins el pàrquing i agafar
escala o ascensor des de dins el pàrquing per pujar a la plaça, però no hi ha un accés
directe independent del pàrquing. Aleshores el que planteja el Pla General en aquests
moments, és un tipus de rampa que va per plantes baixes o entresols de gairebé la
major part dels edificis del sector estret del carrer Guimerà i, per tant, implicaria un
rebombori força important en aquest sector. Recorda que, amb ocasió de la revisió del
Pla General, hi ha la possibilitat de plantejar un accés que permeti no solament

escales, sino també rampa, i que no impliqui una afectació tant gran de tot aquell
conjunt d'edificis, ja que es podria concentrar en alguna d'aquelles edificacions, però
és cert que hi ha una mancança d'accés per la banda del carrer Guimerà, que
justament és el punt de més accés peatonal. Ara, en tot cas, votaran favorablement,
però esperen que en el marc de la revisió del pla, aquesta qüestió es contempli, i es
plantegin uns accessos més realistes i no tan utòpics en el futur.
El Sr. García i Comas diu que ara es té un accés obert cap al carrer Canonge Mulet i
que el propi Pla Especial, al no haver-lo modificat en el seu moment, preveu
precisament convertir aquesta obertura amb un espai cobert per sobre, quan ara es té
l'hotel St. Domingo, en el qual el Pla Especial hi preveu situar unes escales. Es difícil
explicar al ciutadà que aquest forat obert, s'ha de tapar i que les escales van a on hi ha
l'hotel St. Domingo, i per això proposaven l'abstenció del seu grup.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i 1
GMP) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del PROJECTE D'ORDENACIÓ
INTERIOR ILLA GUIMERÀ, MURALLA DEL CARME, CTRA. DE VIC I J.B. SALLE,
amb un pressupost general total de 58.533.036
PTA., en ampliació del que preveuen els arts. 67 del Reglament de Planejament
Urbanística i 218.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87, de 15
d'abril.
Segon.- Sotmetre el projecte a exposició pública pel termini de trenta dies, d'acord
amb el que es preveu a l'art. 219.2 d'aquest text legal.
5.1.4. APROVACIO INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER "OBRAS
Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S.A." PER A L'ORDENACIÓ DELS
VOLUMS DE LES POSSIBLES EDIFICACIONS A LA PARCEL.LA NUM
393 DEL POLÍGON RESIDENCIAL DE CAL GRAVAT
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'Estudi de Detall presentat per OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA,
S.A., amb la finalitat d'ordenar els volums de les possibles edificacions en la parcel.la
del pol.lígon Residencial de Cal Gravat, núm. 393 situada al "cul de sac" format al final
Est del passatge peatonal, paral.lel als carrers Puig i Cadafalch i d'Alvar Aalto.
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupament de les previsions
de l'article 26 .2, lletra b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals informant favorablement l'Estudi de
Detall.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen,
considerant que l'Estudi de Detall presentat s'ajusta a la legislació vigent i proposant,
doncs, la seva aprovació inicial.

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT l'Estudi de Detall presentat per OBRAS Y
CONSTRUCCIONES MANRESA, S.A., amb la finalitat d'ordenar els volums de les
possibles edificacions en la parcel.la del pol.lígon Residencial de Cal Gravat, núm.
393, de conformitat al que disposa l'article 64 .1, lletra a), del Decret Legislatiu 1/1990.
2n.- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel.lació, d'edificació i
d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detall inicialment aprovat, en compliment del
que disposa l'article 41 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
3r.- ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicialment aprovat en
l'acord anterior mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major circulació en aquesta i a la premsa local, durant el
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí, en compliment del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 1/1990."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat 21 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 2
abstencions (ENM).
5.1.5. APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER
BERTRAN DE CASTELLBELL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL, amb un
pressupost general de 42.726.896 pessetes.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen,
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística
vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme i Política Ambiental, ha
de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics
municipals refernt al PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER BERTRAN DE
CASTELLBELL, amb un pressupost general de QUARANTA-DOS MILIONS SETCENTES VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTES NORANTA-SIS pessetes (42.726.896 ptes),
de conformitat amb el que es preveu en els articles 9 de la Llei de Catalunya de

Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de
gener, i 34 i següents del seu Reglament, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril.
2n.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte d'urbanització
aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta, de conformitat
al que es preveu en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de Catalunya de Mesures
d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Reglament."
El sr. De Puig i Viladrich diu que aquesta urbanització ha estat reclamada diferents
vegades, sobretot perquè aportaria facilitat d'accés a la guarderia de l'esquerra de les
Bases de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
5.1.6. APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE
PERE VILELLA, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS
BERNAT DE CABRERA I JAUME AMERGÓS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització presentat pel Sr. Carlos Reyes Onetti, anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER DE PERE VILELLA EN EL TRAM
COMPRES ENTRE ELS CARRERS DE BERNAT DE CABRERA I JAUME
AMERGÓS, amb un pressupost general de 9.009.420 pessetes.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen,
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística
vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització presentat pel Sr. Carlos
Reyes Onetti, anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER DE PERE
VILELLA EN EL TRAM COMPRES ENTRE ELS CARRERS DE BERNAT DE
CABRERA I JAUME AMERGÓS, amb un pressupost general de NOU MILIONS NOU
MIL QUATRE-CENTES VINT pessetes (9.009.420 ptes.), de conformitat amb el que
es preveu en els articles 9 de la Llei de Catalunya de Mesures d'Adequació de
l'Ordenament Urbanístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de gener, i 34 i següents del
seu Reglament, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril.
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte
d'urbanització aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient
en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta,
de conformitat al que es preveu en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de Catalunya de
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Reglament."

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
5.1.7. APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA DEFINICIÓ AMB
CARÀCTER DE VIAL, DEL TRAÇAT DE L'ANOMENAT PASSATGE
SANSA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"VIST que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 15 de juny de
1993, fou adoptat l'acord d'exposició pública de l'avenç de planejament de la
modificació puntual del Pla General de Ordenació Urbana de Manresa destinada a la
definició amb caràcter de vial, del traçat de l'anomenat passatge Sansa.
VIST que s'ha practicat exposició pública de l'avenç de planejament d'aquesta
modificació puntual, perquè d'acord amb allò expresat a l'art. 125 de la del text refós de
la Llei del Sòl i l'art. 56 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, totes les persones
interessades puguessin presentar al.legacions o sugeriments a l'efecte.
VIST l'informe tècnic emès al respecte de l'ùnica al.legació presentada signada pel
senyor Joan Cornet i Sisquella, en data d'entrada 19 d'agost de 1993
CONSIDERANT que l'ùnica al.legació presentada durant aquesta fase d'exposició de
l'avenç , no motiva l'introducció de variacions en aquesta figura de planejament.
ATES el que disposen els articles 75 i 55 i següents del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
ATES l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen proposant l'aprovació inicial dels treballs constitutius de la modificació del Pla
General d'Ordenació Urbana de Manresa.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
"1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana consistent en la definició amb caràcter de vial, del traçat de l'anomenat
passatge Sansa , de conformitat al que preveuen els articles 55 i 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
2n.- SOTMETRE A INFORMACIO PUBLICA la modificació del Pla General inicialment
aprovada en l'acord anterior, durant el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l'article 59.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.

3r.- ACORDAR LA SUSPENSIO DE L'ATORGAMENT DE LLICENCIES de
reparcel.lació, d'edificació i d'enderrocament en l'àmbit objecte de la modificació,
adjuntant-se el projecte de modificació un plànol en el que s'indica l'àrea objecte de
suspensió de llicències, en compliment del que disposa l'article 41 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
4t.- ACORDAR la notificació personal de les anteriors resolucions a tots els propietaris
i titulars de drets reals sobre finques afectades per la modificació inicialment
aprovada."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest dictamen és la base d'una reivindicació feta
durant molt temps per l'Associació de Veïns del Poble Nou i que era anar completant la
trama urbana d'un seguit de carrers que es trobaven estruncats i que produïen una
manca de comunicació i connexió entre els diferents carrers del barri. Aquest projecte
presenta la possibilitat de continuar el carrer Mn. Serapi Ferrer fins el que seria el
començament del carrer Major del Poble Nou. La modificació del Pla General ve
donada per l'existència al Pla General d'un seguit de passatges, com el Sansa, que
tenien una gran consolidació, i que dins s'hi porten a terme tot un seguit d'activitats.
Aleshores això comporta que es plantegessin dins la revisió del pla General mantenint
la mateixa característica de passatge, però deixant de figurar com a espais privatius i
potenciant-los com a vial públic. Aquest passatge Sansa entraria dins els passatges
que entrarien dins el concepte general de la revisió del pla, i aquest es veuria accelerat
per la possibilitat immediata d'accelerar el tema de l'obertura del carrer Mn. Serapi
Ferrer.
Sotmès l'assumpte a votació, i amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la Llei
7/85 i art. 112.3.k) de la Llei 8/87, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
5.1.8. APROVACIO DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR.
RAMON MATA ALBANELL, EN REPRESENTACIÓ DEL BISBAT DE
VIC, PER A L'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L'EDIFICACIÓ SITUADA
A LA CRA. DE SANTPEDOR, 132
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 1993, fou
inicialment aprovat l'Estudi de Detall presentat pel senyor Ramon Mata i Albanell en
representació del Bisbat de Vic, pel que es planteja l'ordenació de volums de
l'edificació situada a Carretera de Santpedor, 132.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall inicialment
aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 166, del
dia 13 de juliol de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies 7 i 3 de juliol de 1993,
respectivament, així com practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, no
ha estat presentada cap al.legació.

Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen,
proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor Ramon
Mata i Albanell en representació del Bisbat de Vic, pel que es planteja l'ordenació de
volums de l'edificació situada a Carretera de Santpedor, 132, de conformitat amb el
que preveu l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en
compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall
en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions a
aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit".
El Sr. García Comas diu que la posició del seu grup serà d'abstenció en quan és un
estudi de detall, en què les obres ja estan en marxa, i no poden tenir llicència perquè
ara s'està aprovant l'estudi de detall, a diferència del dictamen anterior en que, van ser
aturades, però no tenen cap inconvenient en l'estudi de detall en si.
El Sr. de Puig i Viladrich diu que en la situació del dictamen anterior hi ha havia un
solar amb una edificació, i en canvi en aquest segon dictamen s'havia fet una
aprovació inicial i les obres que es feien seguien l'aprovació inicial, i a més és un espai
d'equipament, i a més feia molt de temps que es volien començar.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 11 abstencions
(8 GMS, 2 ENM i 1 GMP).
5.1.9. DESESTIMACIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI
DE DETALL PRESENTAT PEL SR. JAIME OLDAK TUGENTMAN, EN
REPRESENTACIÓ DE ESTUDIO MAYANS, SA, PER A L'ORDNACIÓ
DE VOLUMS DE LA PARCEL.LA NÚM. 2 DEL POLIGON
RESIDENCIAL CAL GRAVAT
El Sr. Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 1993, fou
inicialment aprovat l'Estudi de Detall

presentat pel senyor Jaime Oldak Tugentman en representació de ESTUDIO
MAYANS, S.A., destinat a l'ordenació de volums de la parcel.la número 2 del Polígon
residencial de Cal Gravat, amb front al carrer Alvar Aalto.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall inicialment
aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 166, del
dia 13 de juliol de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies 7 i 3 de juliol de 1993,
respectivament, així com practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, han
estat presentadas les següents al.legacions:
R.E. núm. 15.633 de data 29 de juliol de 1993 - Sr. Joan Lluís Santaeularia Morros
actuant com a President de l'Associació de veïns de Cal Gravat.
R.E. núm. 15.760 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Joan Bta. Pla Vives.
R.E. núm. 15.754 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Tomás Montero de la Flor.
R.E. núm. 15.755 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Francisco Serra Oller.
R.E. núm. 15.758 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Valentí Planell Hernández.
R.E. núm. 15.759 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Patrocinio López García.
R.E. núm. 15.762 de data 30 de juliol de 1993 - Sr. Francisco Pradas García.
R.E. núm. 15.632 de data 29 de juliol de 1993 - Sr. Magí Guitart Bordas.
Atès el contingut de l'informe tècnic municipal emès al respecte de les al.legacions on
s'indica textualment el següent:
L'Estudi de Detall compleix els paràmetres urbanístics definitoris de les condicions
d'ordenació, regulats en la modificació del Pla Especial de Cal Gravat, aprovada
definitivament en data 3 de març de 1993, raó per la que va estar informat
favorablement i posteriorment aprovat.
L'Estudi de Detall, presentat, no modifica les condicions d'ordenació i aprofitament del
terreny, sino que unicament ordena els volums d'acord amb les condicions definides al
Pla Especial.
Totes les altres consideracions, en forma d'al.legacions es refereixen directament a la
modificació del Pla Especial i no al Estudi de Detall, per la qual cosa no es fa
referència en aquest informe.
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen,
proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- DESESTIMAR les al.legacions presentades pel fet que aquest Estudi de Detall
compleix amb els paràmatres urbanístics definitoris de les condicions d'ordenació,

regulats en la modificació del Pla Especial de Cal Gravat, aprovada definitivament el
03/03/93.
2on.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor Jaime
Oldak Tugentman en representació de ESTUDIO MAYANS, S.A., destinat a
l'ordenació de volums de la parcel.la número 2 del Polígon residencial de Cal Gravat,
amb front al carrer Alvar Aalto, de conformitat amb el que preveu l'article 66, en relació
al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, significant a l'interessat que
aquest acord afecta unicament a l'ordenació de volums proposada , sense pronunciament respecte a la parcel.lació proposada per la qual serà preceptiva la petició i
atorgament de la corresponent llicència de parcel.lació.
3r.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en
compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
4t.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall
en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions a
aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit".
El Sr. De Puig i Viladrich diu que hi havia unes al.legacions, i que són desestimades
perquè si que compleixen l'actual legislació sobre el polígon residencial de Cal Gravat.
El Sr. Canongia i Gerona diu que mantindran el seu vot afirmatiu, igual com van fer
amb l'aprovació inicial, tot i que l'Associació de Veïns de Cal Gravat ha presentat
al.legacions al mateix. Entenen que, en aquest cas, les al.legacions no hi tenen lloc, ja
que l'Ajuntament ha obrat correctament, ajustat a legislació.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 21 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1
GMP) i 2 abstencions (ENM).
5.1.10 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL VIARI D'ACCESSIBILITAT
EQUIPAMENT COMERCIAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 15 de
juny de 1993 fou adoptat acord aprovant inicialment l'anomenat PLA ESPECIAL VIARI
ACCESSIBILITAT EQUIPAMENT COMERCIAL.
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 168, del dia 15 de juliol de 1993, i en els diaris
"Avui" i "Regió 7" dels dies 12 i 10 de juliol de 1993, respectivament, així com en el tauler d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació,
reclamació o recurs.
Atès el que disposa l'article 60.4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació provisional
del Pla Especial.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT de conformitat al que disposa l'article 64.4, del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, l'anomenat PLA ESPECIAL VIARI
ACCESSIBILITAT EQUIPAMENT COMERCIAL.
2n.- SOL.LICITAR de l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Especial
provisionalment aprovat en l'acord anterior."
El Sr. de Puig i Viladrich diu que aquest projecte va ser una modificació del tema de
l'accessibilitat a través de la ronda a l'equipament comercial, i les modificacions que
venien donades a la cruïlla del xamfrà entre el Pont de Vilomara i Viladordis.
Sotmès l'assumpte a votació i amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la Llei
7/1985, i art. 112.3.k) de la Llei 8/1987, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
5.1.11.APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT PISTA
POLISPORTIVA EL PUJOLET
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE DE CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, amb un
pressupost general total de CINC MILIONS TRES-CENTES VINT-I-QUATRE MIL
QUATRE-CENTES QUARANTA-SET pessetes (5.324.447 pts) inicialment aprovat pel
Ple Municipal, en sessió del dia 18 de maig de 1993.
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE

CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, amb un pressupost
general total de CINC MILIONS TRES-CENTES VINT-I-QUATRE MIL QUATRECENTES QUARANTA-SET pessetes (5.324.447 pts de pessetes), en aplicació del
que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que són conscients que no hi ha en aquests moments,
dotació pressupostària per tirar endavant aquest projecte, però és necessari tenir-lo
aprovat i definit, per tal que es vegi com es vol tenir la pista a l'interior del Pujolet, tenint
en compte que potser es pot aconseguir alguna ajuda per completar-la.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels presents.
5.1.12.APROVACIO DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR.
JOSEP CASAS SOLDEVILA, EN REPRESENTACIÓ DE MAXBEN, SA,
PER A LA REGULARITZACIÓ DELS VOLUMS SOBRE EL TERRENY
SITUAT AL PASSATGE DEL FERROCARRIL, FORMANT XAMFRÀ
AMB EL CARRER SURIA I EL CARRER FONT DEL GAT
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 1993, fou
inicialment aprovat l'Estudi de Detall
presentat pel senyor Josep Casas Soldevila, actuant en nom i representació de
l'entitat mercantil "MAXBEN, S.A.", referent a una regularització dels volums definits
en el vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa sobre el terreny situat al
passatge del Ferrocarril, formant xamfrà amb els carrers Súria i Font del Gat.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall inicialment
aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 162, del
dia 8 de juliol de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies 7 i 3 de juliol de 1993,
respectivament, així com practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, han
estat presentadas les següents al.legacions:
R.E. núm. 15.602 de data 28 de juliol de 1993 - Sr. Josep Casas i Soldevila en
representació de MAXBEN, S.A.
Atès el contingut de l'informe jurídic municipal emès al respecte de la al.legació
presentada pel propi promotor on s'indica que efectivament l'Estudi de Detall no es ,
d'acord amb el contingut de l'art. 26 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, la
figura idònea per a reflexar el tractament de la mitjera al descobert, ja que una condició
que haurà de contemplar-se en el projecte d'obres. I proposa l'aprovació definitiva de
l'Estudi de Detall sense necessitat de presentar text refòs.
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor Josep
Casas Soldevila, actuant en nom i representació de l'entitat mercantil "MAXBEN,
S.A.", referent a una regularització dels volums definits en el vigent Pla general
d'ordenació urbana de Manresa sobre el terreny situat al passatge del Ferrocarril,
formant xamfrà amb els carrers Súria i Font del Gat, de conformitat amb el que preveu
l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol; significant
no obstant al promotor que en la corresponent sol.licitud de llicència d'obres haurà de
justificar i assenyalar de forma exacta el tractament de la façana per a la mitgera al
descobert de la façana veïna , al C/ Font del Gat, condició aquesta inexcusable per a
l'atorgament de la llicència d'edificació.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en
compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall
en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions a
aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit".
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest és un espai important perquè està situat en
una zona de Manresa que ha tingut durant l'any 1992 una urbanització dels carrers de
l'entorn, com el de la Font del Gat. Ho ha repetit vegades, però pensa que realment és
cert, que quan es fan esforços per urbanitzar, per tirar endavant la ciutat,
automàticament es posen solars a disposició, i això a la llarga beneficia l'oferta
d'habitatges dins la ciutat. Tornant a l'Estudi de Detall, diu que en l'aprovació inicial es
va agafar el compromís de demanar a la gent que el presentaven que adjuntessin una
definició de com haurien de quedar sobretot les mitgeres, i si no recorda malament,
serien les mitgeres les que quedarien en contacte amb l'edificació, perquè en un hi
havia la diferència d'alçades, que quedava en contacte amb l'edificació que dóna al
front del carrer Font del Gat. En el període d'exposició pública, la mateixa gent que
presentava aquest Estudi de Detall van fer unes al.legacions i l'informe jurídic justificava que no era dins l'Estudi de Detall on havia d'anar definit l'acabat de les mitgeres.
Aleshores, el que porten avui, és aprovar aquest Estudi de Detall amb les condicions
en què ho van presentar els promotors, i agafen el compromís que en el moment de
donar la llicència d'obres, es demanarà als promotors que quedi definit i explicat que
les mitgeres tinguin tractament de façana per anar millorant poc a poc el paisatge de la
ciutat.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
5.1.13 DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA.
ANNA MARIA PUIG VILAJOANA CONTRA L'ACORD DEL PLE
CORPORATIU DE 16-2-93, APROVANT DEFINITIVAMENT EL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE PUIG TRAM I.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 16 de
febrer de 1993, fou definitivament aprovat el projecte d'urbanització del Passatge Puig,
tram 1.
Vist que, mitjançant instància presentada en data de 29 d'abril de 1993, ha estat
presentat un recurs de reposició per part de la senyora ANNA MARIA PUIG
VILAJOANA, formulant les següents consideracions:
a)
b)
c)
d)

Que l'obra d'urbanització es projecte sobre uns terrenys de propietat
privada.
Que no es prou clar el desenvolupament del Pla Especial de Reforma
Interiror del sector, doncs no es comunica amb aquest al no preveure's la
urbanització del segon tram del Passatge Puig.
Que es troba en curs de revisió el vigent Pla general d'ordenació urbana
de Manresa, podent afectar a la solució urbanística d'aquesta zona.
Que existeix un incompliment del Programa d'Actuació contingut en el
Pla General.

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals manifestant:
a)
Que el passage Puig es troba obert al públic en general des de temps
immemorial, éssent utilitzat per propietaris, veïns, treballadors, ..., etc, no
existint cap referèncioa a la titularitat privada del passatge al.legada.
b)
Que el cadastre actual, revisat el 24 d'octubre de 1983, contemplava el
caràcter públic del passatge, no adjudicant-se a cap propietat privada.
c)
Que el terreny on actualment existeix el passatge Puig ja es
contemplava com a públic en el cadastre elaborat l'any 1975.
d)
Que el projecte proposa l'obra d'urbanització d'una part del passatge que
es troba quasi totalment consolidada per edificació residencial a les que
cal garantir unes correctes condicion d'ús.
e)
Que el projecte té per objecte l'obra d'urbanització d'un vial en sòl
classificat com a urbà, amb la qualificació de residencial.
f)
Que el vial forma part de la xarxa viària que estructurarà el Pla Especial
de Reforma Interir com el seu vial central i d'unió amb la trama viària
proposada pel Pla general d'ordenació urbana vigent. Aquest vial és
coherent tant amb la trama urbana del Pla general com amb les
previsions del Pla Especial de Reforma Interior.
Atès que l'article 27.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la
refosa dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística, disposa que els
projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat portar a la pràctica
els Plans Generals municipals, principi que compleix el projecte d'urbanització del
Passatge Puig, tram 1, definitivament aprovat en sessió municipal plenària celebrada
el dia 16 de febrer de 1993.
Atès que l'esmentat projecte d'urbanització desenvolupa les previsions del Pla general
d'ordenaicó urbana vigent, hinc et nunc, aquí i ara, sense que resulti transcendent que
es porti a terme la revisió d'aquest Pla General, revisió que serà vigent en el moment

de la seva aprovació definitiva i publicació en el Diari Oficial corresponent, però no
abans.
Atès que la titularitat pública o privada dels terrenys no es defineix pel projecte
d'urbanització, que es limita a ser estrictament un projecte d'obres, i que caldrà debatre
en el moment d'execució d'aquestes obres.
Atès que, no obstant i segons l'informe emès pels serveis tècnics municipals, el sòl
afectat pel projecte d'urbanització del Passatge Puig, tram 1, es troba pràcticament
consolidat per edificacions, figura com a camí públic en els cadastres municipals dels
anys 1975 i 1983, sense que es presentés cap al.legació o reclamació pels que ara
manifesten ostentar la seva propietat, és utilitzar per una pluralitat indeterminada i
indeterminable de persones, elements tots élls que porten a la consideració del terreny
com afecte actualment a l'ús i domini públic, com a carrer o camí, i, per tant, de
titularitat municipal.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
"DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ interposat per la senyora ANNA
MARIA PUIG VILAJOANA contra acord municipal plenari adoptat en sessió celebrada
el dia 16 de febrer de 1993, aprovant definitivament el projecte d'urbanització del
Passatge Puig, tram 1, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats
en el present Dictamen".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i diu que el projecte havia estat ben estudiat i que els
motius formulats per la Sra. Anna Maria Puig, no fan que el projecte d'urbanització no
pugui seguir endavant, segons els informes jurídics. El que s'ha de valorar és com
s'efectuarà el tema de les contribucions especials, ja que representa una càrrega
important sobre l'únic propietari que hi ha en aquest Passatge.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
6.-

ÀREA D'INTERIOR

6.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

Pel Sr. Alcalde es diposa la lectura i votació conjunta dels assumptes compresos en
els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l'ordre del dia.
Es fa constar que abans d'entrar en el coneixement d'aquest punt, el Sr. Sala i Rovira
s'absenta de la sessió.
6.1.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 ANYS
PRORROGABLES.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'art. 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió de 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 d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relacció annexa a aquest dictamen, per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i
sepultures del Cementiri Municipal".
6.1.2

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 ANYS
PRORROGABLES.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformiat amb l'article 14 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el tempsi reduïdes a un període de cinc anys, mitjançant el
pagament del canon que s'estableixei 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 d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, 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."

Sotmesos a votació conjunta els assumptes compresos en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de
l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 22 membres presents.
Es fa constar que el Sr. Sala i Rovira es reincorpora a la sessió.
6.1.3 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES D'EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓ
FAMILIAR, APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
CONCURS PÚBLIC.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès que l'actual concessió d'explotació del Servei Municipal de Planificació
Familiar finalitza el 31 de desembre d'enguany.
Atès que s'ha elaborat un nou projecte de Plec de Clàusules d'Explotació que
regularà la concessió administrativa del Servei Municipal de Planificació Familiar.
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:
ACORD
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules d'explotació que regularà la concessió
administrativa del Servei Municipal de Planificació Familiar, el qual estableix com a
forma d'adjudicació el Concurs Públic.
2n.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa del Servei
Municipal de Planificació Familiar, per un període de 2 anys, mitjançant Concurs
Públic, fixant-se un pressupost anual d'explotació tipus màxim de 20.654.965 ptes
(inclòs l'I.V.A.) 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 i, de forma simultània, convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a
publicar en el Butllletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en
el Butlletí Oficial de l'Estat, amb els efectes previstos a l'article 122, apartat 2n, del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local.
4rt. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient."
Tot seguit es dóna lectura a l'esmena presentada pel grup de CiU que, transcrita,
diu el següent:
"Amb la finalitat de clarificar dos aspectes del Plec de Clàusules que haurà de regir
la concessió del servei municipal de planificació familiar, el grup municipal de CiU,
proposa esmenar el Plec de Clàusules amb l'addició dels següents redactats:
A la clàusula 3a., com a últim paràgraf: "L'aplicació pràctica d'aquests programes
haurà de fer-se no tan sols en suport individual sinó grupal i comunitari".

A la clàusula 19a., com a punt i seguit de l'últim paràgraf: "A aquests efectes el
concessionari nomenarà un coordinador d'entre els professionals adscrits al servei".
A la clàusula 24a., entre el paràgraf que diu "No serà d'aplicació cap revisió del
cànon durant el primer any de vigència de la concessió" i el paràgraf que comença
dient: "El cànon resultant de l'adjudicació ..." inserir-hi el següent: "No s'admetran
revisions del cànon pel concepte Ht/HO que siguin superiors als increments anuals
que experimenti el Conveni del Servei Català de la Salut"".
A continuació el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pel grup municipal de
l'Esquerra Nacionalista de Manresa que, transcrita, diu el següent:
" 1.-

Esmena d'addició a la clàusula 4ª
Tant en les accions de sensibilitació com d'informació i atenció, es procurarà
arribar als sectors socials més desprotegits.

2.-

Esmena de substitució a la clàusula 18ª, obligació 6ª

6ª.- Complir les decisions de l'Ajuntament respecte a la coordinació amb altres
institucions sanitàries, o a la integració del Servei Municipal en altres serveis
sanitaris públics."
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que aquest nou Plec de Clàusules que
ha de regular la concessió administrativa del Servei de Planificació Familiar, s'ha fet
perquè la cooperativa els ho havia demanat, també perquè era molt desfassat el
que tenien, que era del 81 i s'hi havien fet vàries modificacions, després perquè
amb la creació del Servei Català de la Salut, que permet als ajuntaments o a altres
entitats, concertar serveis, els marquen unes pautes, havien de fer unes
modificacions i incloure-hi els objectius del Pla de Salut de Catalunya, els objectius
de salut per tothom l'any 2000, i per aquestes i d'altres raons es va arribar a la
conclusió de fer un nou Plec de Clàusules. La línia del plannig és la mateixa, però
s'han introduït mecanismes de control i seguiment que abans no hi eren i que
permeten garantir una bona qualitat del servei; també s'han introduït clàusules
comunes a les altres concessions. El canon de la concessió és un màxim de 20
milions anuals que es repartiran en 12 pagues.
Una de les clàusules de l'esmena que han presentat, diu que no pot haver-hi un
augment més alt que el que marqui el conveni.
L'altra esmena de CiU fa referència a què han vist que era molt necessari tenir un
coordinador dins dels treballadors, no que fos el gerent o l'entitat que ho gestionés,
sinó que fos dins dels treballadors, per cosa pràctica.

L'altra punt de l'esmena fa referència a què han vist que la qüestió de treball social
era convenient que hi quedés reflectida.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que pensen que aquest servei de
planning familiar encara és necessari dins de la ciutat, que durant tot aquest període
que ha estat treballant ha fet una feina positiva i que és convenient que se segueixi
aquesta activitat, i més, quan la Sanitat pública no cobreix aquesta àrea o la cobreix
molt parcialment i, per tant, té sentit que l'ajuntament estigui treballant i potenciant
aquest servei.
Afegeix que és un servei efectivament consolidat, i el que es planteja en aquests
moments és un Plec de Condicions que, en línies generals, recull força l'experiència
d'aquest període, i en tot cas, sí que s'accentuen unes mesures de control i
seguiment que, d'altra banda i com a criteri general, els sembla que des de
l'Administració pública hi ha d'haver aquestes mesures sobre les concessions que
es facin de qualsevol caràcter. Recalca la importància que es destini una atenció
especial a determinats col.lectius, i en una de les esmenes, el que plantegen és que
aquestes accions de sensibilització, tant d'informació com d'atenció, es procuri que
arribin als sectors socials més desprotegits o més necessitats, perquè aquest servei
es podria seguir prestant però possiblement hi hagi encara un segment de la nostra
societat, que són usuaris potencials d'aquest servei, que no tenen aquesta
informació i que es tracta no només de tenir el servei sinó que es prenguin mesures
per tal de donar a conèixer aquest servei a sectors socials més marginats o
desprotegits que en poden fer un ús expressament interessant.
En la segona esmena del seu grup, plantegen que la possible integració que es
preveu, sigui en altres serveis sanitaris de tipus públic. Pensen que d'un temps cap
aquí, la sanitat pública ha canviat i seria interessant que en les accions que es facin
des del propi plannig i des de l'ICS, hi hagi una coordinació i que no siguin dues illes
separades, sinó que s'estableixin vincles de coordinació.
Respecte les esmenes que planteja l'equip de CiU, pensen que, en tot cas, acaben
de completar el Plec de Clàusules. Pensen, també, que és important la qüestió que
no només es quedi l'acció del planning familiar en la simple atenció individual, sinó
que faci aquesta feina d'informació i de sensibilitació social, és a dir més enllà d'una
persona, anar a col.lectius determinats o a la societat en general.
Manifesta també que la dotació econòmica de 20 milions que es planteja, per
informacions tècniques al respecte, sembla acceptable i suficient que permet seguir
donant un bon servei.
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que tal i com ha dit la Regidora, estan davant
d'una concessió que es realitza primer per les modificacions que s'han produït en el
que era la cooperativa de planning familiar i perquè es un servei que es ve prestant
des del 81 i possiblement s'havien de realitzar un seguit d'actualitzacions pel que fa
al control de la concessió. Destaca que des del 81, aquest servei ha desenvolupat
una tasca importantíssima a la ciutat de Manresa, en un moment en què parlar de
sexualitat era parlar de temes realment complicats i de difícil comprensió per part de
certs sectors. Creu que és la seva obligació remarcar la feina que aquest servei ha
realitzat en aquests dotze anys, donant a conèixer als ciutadans i a les dones el que
era la sexualitat en la vessant educativa, preventiva i assistencial. Creuen que
aquest és un element important, perquè en certs moments això s'ha realitzat davant
la incomprensió de certa part de ciutadans, i també s'ha realitzat en situacions de
problemes importants a nivell financer i a nivell de tresoreria del mateix planning.
Analitzant el que són els termes de la concessió, diu que hi estan absolutament
d'acord, el que és cert és la que fins ara ha portat el servei de planning familiar ha
estat una cooperativa, amb els esforços que implica portar una cooperativa

endavant durant 10 ó 11 anys, i que ha patit durant els 2 ó 3 últims anys un
problema important que han patit diferents proveïdors de l'ajuntament, però que ha
estat més agreujat perquè és una cooperativa que diàriament té un servei públic.
Això ha comportat retards de pagament al personal de la cooperativa, amb retards
de 6 ó 9 mesos, retards que han estat compresos per part de l'entitat que realitzava
aquest servei i que en aquests moments, sigui quina sigui la nova entitat, es pot
trobar amb la mateixa situació.
El que planteja el GMS és que creuen que establir uns sistemes de controls com
aquests amb una concessió que afecta a un servei públic, concretament de
Benestar Social i de Serveis Socials, possiblement, malgrat és legal i és correcte,
creuen que no té una sensibilitat correcta per la concessió de què estan parlant. Si
analitzen i llegeixen alguna de les clàusules, veuran que es reitera molt la qüestió
de control i pagament, però enlloc es parla que l'ajuntament paga amb 6-9 mesos
de retard. Això ho volen lligar amb el conveni que posteriorment es realitza entre
l'Ajuntament i el Servei Català de Salut, en el què s'estableix una aportació del
Servei Català de Salut de 12 milions per a la realització d'un programa sanitari
d'atenció a la dona. De manera que dels 20 milions de la concessió, com a mínim
12 seran subvencionats, per dir-ho d'alguna manera, per part del Servei Català de la
Salut.
Curiosament, en el sistema de pagament, es parla que aquests 12 milions, l'entitat,
és a dir l'ajuntament, percebrà mensualment una quantitat fixe de 850.000 pessetes.
És a dir, l'ajuntament, el que intenta d'alguna forma amb aquest conveni és
assegurar-se que el Servei Català de la Salut li pagarà mensualment, cosa que el
GMS troba molt correcta i votarà favorablement. Aquesta força que fa l'ajuntament
en aquest conveni no traspua enlloc en el conveni que realitza amb el planning
familiar. Per tant, veuen que es demana un control molt dur de les activitats, que
creuen que s'ha de reclamar, però els dóna la impressió que sigui qui sigui el
concedent també ha de reclamar a l'Ajuntament un compliment estricte de les seves
obligacions, entre elles el pagament.
Amb això vol exposar que veuen difícil votar favorablement aquesta concessió,
perquè creuen que falta aquest element de sensibilitat dins de les clàusules, que
estimen totes elles absolutament correctes i legals, però que amb un contracte de
concessió que es realitza amb una concessionària de servei públic que ha patit
durant els dos o tres últims anys reiterats problemes pel que fa a la seva tresoreria,
ho veuen una mica dur.
Pel que fa a les esmenes que presenta el mateix grup de CiU, diu que les estimen
correctes, però de conformitat amb el posicionament general del planning familiar
s'abstenen i pel que fa a l'esmena del grup de l'ENM també l'estimen correcta però
en coherència amb el posicionament global que ha realitzat, també s'abstindran.
El President sotmet a votació el dictamen, amb la incorporació de l'esmena
presentada pel grup de CiU i de l'esmena presentada pel grup de l'ENM, que
resulta aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i 1 GMP) i 8 abstencions (
GMS) i, per tant, es declara acordat:
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules d'explotació que regularà la concessió
administrativa del Servei Municipal de Planificació Familiar, el qual estableix com a
forma d'adjudicació el Concurs Públic, si bé amb la incorporació de les esmenes
presentades pels grups de CiU i ENM.
2n.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa del Servei
Municipal de Planificació Familiar, per un període de 2 anys, mitjançant Concurs
Públic, fixant-se un pressupost anual d'explotació tipus màxim de 20.654.965 ptes

(inclòs l'I.V.A.) 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 i, de forma simultània, convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a
publicar en el Butllletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en
el Butlletí Oficial de l'Estat, amb els efectes previstos a l'article 122, apartat 2n, del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local.
4rt. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient.
6.1.4 APROVAR L'INCREMENT DE L'IPC I DE L'IVA A REPERCUTIR SOBRE EL
LLOGUER ESTIPULAT AMB ELS SRS. AGUSTÍ GARRIGA
VERDAGUER I M. LLUÏSA CARO BALTIÉRREZ PEL LOCAL
BAIXOS DEL CARRER RAJADELL 25, DESTINAT A DISPENSARI
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit diu el següent:
" Vista la instància presentada pel senyor AGUSTÍ GARRIGA VERDAGUER (DNI
núm. 39.200.753, carrer Nou, 47 - 1r, de Manresa), en què sol.licita l'increment del
preu de l'arrendament del local planta baixa, destinat a Dispensari, ubicat al C.
Rajadell núm. 25 de Manresa, en relació a la variació de l'Índex de Preus al Consum
pel període comprès entre març de 1991 i març de 1993.
Vist el pacte addicional quinzè del contracte d'arrendament subscrit pels Srs.
AGUSTÍ GARRIGA VERDAGUER i M. LLUISA CARO BALTIERREZ amb l'Excm.
Ajuntament de Manresa en data 1 d'abril de 1977, en què s'estableix que la renda
estipulada es revisarà cada dos anys.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 15% 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 Secció de Contractació i
Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda a partir d'abril de 1993.
El Tinent d'Alcalde Regidor d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
1r.- Incrementar en un 11,1% (augment experimentat per l'Index General de Preus
al Consum en el període comprès entre març de 1991 i març de 1993), i amb
efectes de l'1 d'abril de 1993, el lloguer estipulat amb els Srs. AGUSTÍ GARRIGA

VERDAGUER i M. LLUISA CARO BALTIERREZ, pel local baixos del carrer Rajadell
núm. 25 d'aquesta ciutat, destinat a dispensari, i deixar, per tant, fixat el lloguer
mensual en la suma de 7.918'- (SET-MIL NOU-CENTES DIVUIT) pessetes, o bé
23.754'- (VINT-I-TRES MIL SET-CENTES CINQUANTA-QUATRE) pessetes trimestrals.
2n.- Incrementar en un 15% (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 9.106'- (NOU MIL CENT-SIS) pessetes mensuals, o bé 27.318'- (VINT-I-SET
MIL TRES-CENTES DIVUIT) pessetes trimestrals (IVA inclòs), amb efectes de l'1
d'abril de 1993."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
6.1.5 ALIENAR A LA SOCIETAT MERCANTIL ESPARBÉ, SA, LA PARCEL.LA
SOBRERA SITUADA A LA VIA SANT IGNASI NÚM. 1
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per acord del Ple de data 16 de febrer de 1993, s'acordà instruir
expedient d'alienació de la parcel.la sobrera, lliure de càrregues, de forma
rectangular, procedent de l'aprovació definitiva del vigent Pla d'Ordenació Urbana,
situada al C. Via Sant Ignasi núm. 1, amb una superfície de 46 m2.
Atès el que preveu l'article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, que estableix
que les parcel.les sobreres poden ser alienades per venda directa al propietari o
propietaris que hi confronten, amb el requeriment personal previ i que, en el cas que
siguin diversos els propietaris que hi confronten, la venda s'ha de fer de manera que
les parcel.les que en resulten s'ajustin al criteri més racional d'ordenació del sòl,
segons un dictamen tècnic.
Atès l'informe tècnic emès per l'Arquitecte Municipal, Cap de Secció de Planejament
i Llicències.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni.
Atès que d'acord amb l'esmentat informe tècnic existeix una única propietat
confrontada, a la qual s'ha efectuat el requeriment previ.
Atès que la societat mercantil "ESPARBÉ, S.A." (CIF A 08427577), domiciliada a
Manresa, Via de Sant Ignasi núm. 3, ha presentat instància de referència Registre
d'Entrada número 15.557/28.07.1993, en la qual manifesta el seu interès per
adquirir l'esmentada parcel.la sobrera de 46 m2, per un preu de 920.000'- (noucentes vint mil) pessetes.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
1r.- Alienar a la Societat Mercantil "ESPARBÉ, S.A." (CIF A 08427577), domiciliada
a Manresa, Via de Sant Ignasi núm. 3, la parcel.la sobrera que es descriu a

continuació (grafiada amb color groc al plànol adjunt), pel preu de 920.000'- ptes.,
de conformitat amb allò previst a l'article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
URBANA: porció de terreny, lliure de càrregues, de forma rectangular,
procedent de l'aprovació definitiva del vigent Pla General d'Ordenació
Urbana, situada al C. Via Sant Ignasi núm. 1, amb una superfície de 46 m2.
LIMITA: Al Nord, amb finca de Referència Cadastral 27.007-11; al Sud, amb
C. Via de Sant Ignasi; a l'Oest, amb finca de Referència Cadastral 27.007-12,
propietat d' "ESPARBÉ, S.A."
INSCRITA al Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 2.141, Llibre 770,
Foli 85, Finca 38.858, Inscripció 1a.
2n.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
6.1.6 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA
D'ESTALVIS DE MANRESA, PER IMPORT DE 250 MILIONS.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers
mesos, aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents acords:
1r.- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i sense afectar recursos específics per a la seva
devolució, una operació de Tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un
import de DOS-CENTS CINQUANTA MILIONS (250.000.000) de pessetes, amb les
següents condicions:
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0,35 % anual, amb
interès total trimestral estimat del 10,48%.
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa
o contracte.
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un vuit per cent, previsiblement,
del 18,48 %.
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat
per l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present dictamen.

4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació
dels anteriors acords.
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
formalització de l'operació."
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen representa el fet d'anar
a contractar una operació de Tresoreria de 250 milions, tenint en compte que en
data de demà venç una operació del mateix import. Des del punt de vista del seu
cost financer, diu que s'agafa el punt de referència que és el MIBOR a 90 dies.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10
abstencions (8 GMS i 2 ENM).
6.1.7 INCREMENTAR EL PREU MENSUAL DE LES PRESTACIONS DE
CORRECTIU DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES
DE MANRESA, ADJUDICADA A SICE, SA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"
Atès que l'entitat mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A. (SICE) per instància de Ref. reg. d'Entrada núm. 874/15.01.93,
en qualitat de concessionària del servei de Manteniment d'Instal.lacions
d'Enllumenat Públic i Semafòriques de Manresa, ha sol.licitat l'increment del preu
concessional de les prestacions de correctiu amb fonament a l'ampliació de les instal.lacions inicials adscrites a la concessió.
Atès que les clàusules 4 i 44 del contracte concessional preveuen l'actualització del
preu amb motiu de l'ampliació de les instal.lacions adscrites a la concessió.
Atès que la previsió contractual d'increment del preu per ampliació d'instal.lacions
és una aplicació del principi legal de l'equilibri econòmic-financer de la concessió
regulat a l'art. 127.2.2n del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de
1955.
Atès que s'ha informat per part dels tècnics municipals supervisors de l'explotació
del servei, la correcció de l'estudi aportat pel concessionari justificatiu de l'ampliació
d'instal.lacions i proporcional a l'increment del preu.
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
1r.- Incrementar el preu mensual de les prestacions de correctiu de la concessió del
Servei de Manteniment d'Instal.lacions d'Enllumenat Públic i Semafòriques de
Manresa, adjudicada a l'entitat mercantil "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.", amb fonament i a proporció de l'ampliació de les
instal.lacions inicials adscrites a la concessió, resultant un nou preu mensual del
correctiu de 2.273.599'- ptes ( inclòs 15% d'I.V.A. ), amb efectes des del dia 1 de
febrer de 1993, amb subjecció a les clàusules 4 i 44 del contracte concessiional i a
l'art. 127.2 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955.

2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta de l'actualització d'un servei que
està subcontractat a l'exterior, concretament amb l'empresa SICE, i que degut a
l'ampliació dels punts de llum en el decurs d'aquests anys, s'ha de fer una
actualització i per poder-la tirar endavant, en un anterior canvi de partides es va
reforçar la que fa referència a aquesta despesa, a fi i efecte de poder tirar endavant
aquesta actualització de canon.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i recorda que en el seu dia aquesta concessió va
ser força polèmica, ja que el GMS entenia que des dels serveis municipals es podia
donar aquest servei d'una manera més barata, i amb el temps s'ha demostrat que
34 milions l'any per canviar les bombetes de la ciutat són molts diners, tenint en
compte que el mateix personal que tenien en aquell moment, el continuen tenint a
l'ajuntament treballant en d'altres feines. Possiblement, la plantilla en aquell moment
era curta, però ara potser és massa llarga. De conformitat amb el que van fer en el
moment del concurs, s'abstindran en la votació.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 11
abstencions (8 GMS, 2 ENM i 1 GMP)
7.-

ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTAL

7.1

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ALIMENTS I
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en sessió plenària del dia 18 de maig de 1993 es va aprovar inicialment
l'ORDENANÇA
MUNICIPAL
SOBRE
ALIMENTS
I
ESTABLIMENTS
ALIMENTARIS, elaborada pels Serveis tècnics i jurídics adscrits al Servei
d'Urbanisme i Política Ambiental, l'objecte de la qual és ser instrument normatiu
municipal en matèria d'higiene i sanitat alimentàries, amb la finalitat última de
garantir la defensa dels consumidors i usuaris i de protegir-ne, amb mecanismes
eficaços, la seva seguretat i salut.
Atès que en el període d'exposició pública hi ha hagut una sola al.legació, que no
proposa cap modificació del text, sinó que es refereix a qüestions de la seva
aplicació pràctica.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que consta en l'expedient.
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovat definitivament l'Ordenança municipal sobre aliments i establiments
alimentaris d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.
Segon.-. Donar compte del text aprovat a la Generalitat de Catalunya i publicar-lo
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona".
Tot seguit dóna lectura a l'esmena presentada pel GMP que, transcrita, diu el
següent:
"Al punt de l'ordre del dia 7.1 - Ordenança Municipal sobre aliments.
En l'art. núm. 24 on diu portaran un rètol d'origen .- Suprimir aquest rètol o requisit.
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que avui porten a aprovació definitiva una eina
que creuen que serà molt important pels ciutadans perquè recull tota la normativa
sobre tractament de productes alimentaris, engloba tota la normativa que hi ha en
aquest moment i adequa algunes llacunes que hi havia degut a què han sortit
qüestions més modernes posteriors a la publicació de la Llei. És un instrument
normatiu perquè el ciutada sàpiga a què atendre's i pugui demanar que l'exposició
dels aliments, i el tractament que els donin els manipuladors, estiguin d'acord amb
aquesta norma, i a partir d'aquesta ordenança puguin jutjar com es transporten i
manipulen tots els productes.
D'altra banda, no tenen cap inconvenient en acceptar l'esmena presentada pel
GMP, perquè quan van tractar el tema a la Comissió ja van dir que s'havia de
suprimir, però desprès per un error aquest tema no s'ha suprimit, però és obvi que
els bolets no poden portar denominació d'origen.
Intervé el Sr. Balet i Oller per fer un aclariment, i diu que ha presentat aquesta
esmena, perquè a un boletaire mai no se li pot demanar on ha collit un bolet, perquè
si és del nord dirà que és del sud. Apart d'això, ha trobat que l'ordenança és
bastant repetitiva pel que fa a no tocar el gènere amb les mans i remarca que diu
que es parla de "pinces o instruments similars", referint-se als guants, que no és cap
instrument, però en això no ha proposat cap esmena perquè ja suposa que és la
paraula tècnica.
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que se senten satisfets que avui es porti ja l'aprovació
definitiva d'aquesta ordenança, tot i que hi ha hagut una al.legació, però que no ha
estat ben bé així, sinó que encoratjava l'ajuntament a què es posés un cert rigor a
l'hora d'aplicació d'aquesta ordenança, cosa que també recolza el grup de l'ENM.
Referent a l'esmena del GMP, diu que el grup de l'ENM s'abstindrà, ja que els
sembla d'allò més correcte posar un rètol d'origen en un element comestible, perquè
no es demana que aquesta denominació sigui acurada amb l'emplaçament exacte
de la tercera alzina a l'esquerra a la pedra del cantó, ja que evidentment que poden
parlar de rovellons catalans o rovellons d'Osca, per tant, els semblaria que aquest
rètol d'origen no hi fa cap cosa i que és clarificador sobre el producte que s'està
venent. Sobre aquesta esmena s'abstindran i la deixen a la consideració de l'equip
de govern.
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMP, és aprovada per 21 vots
afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 2 abstencions (ENM).

Somtès el dictamen a votació, amb l'esmena incorporada, és aprovat per unanimitat
dels 23 membres presents.
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT
7.1.1

APROVAR EL PROJECTE DE CONTRACTE DE CONCERTACIÓ
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL SERVEI CATALÀ DE
LA SALUT PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ORIENTACIÓ I PLANIFICACIÓ FAMILIAR EN L'ÀMBIT DEL
SECTOR DE MANRESA.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la planificació familiar, com a part integrant del camp més ampli de la
promoció i protecció de la salut, és una responsabilitat de les institucions sanitàries
a les que l'ordenament jurídic vigent encomana la tasca de vetllar per la salut
pública.
Atès que el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Manresa consideren que la
tasca de la planificació familiar ha d'integrar-se en l'àmbit de l'atenció primària de la
salut, abastant, a més de les funcions assistencials, les d'orientació, prevenció i
educació.
Atès que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya, preveu
la concertació dels serveis sanitaris entre el Departament de Sanitat de la
Generalitat i els ajuntaments per ordenar els serveis i establiments de planificació
familiar.
Es pel que la Regidora Delegada de Sanitat proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1er. Aprovar el projecte de contracte de concertació a signar entre aquest
Ajuntament i el Servei Català de la Salut, de la Generalitat de Catalunya, per a la
prestació dels serveis d'orientació i planificació familiar en l'àmbit del sector de
Manresa (comarca del Bages), d'acord amb el text que s'adjunta al present
dictamen.
2on. Facultar l'Il.lm. Ss. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts".
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que en aquest procés de concertació
del servei de planificació familiar municipal ja fa temps que s'hi treballava. Primer es
va legalitzar i acreditar, i ara aquest pas és el que culmina tot el procés. El concert,
a través de contracte, per aquest any és de 12 milions, però ja tenen previst per a
l'any que ve un compromís d'augmentar aquests diners. Aquesta fórmula permet
que el titular del servei pugui continuar sent l'ajuntament i que el finançament, mica
en mica, vagi sent del Servei Català de la Salut.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que troben molt favorable que hi hagi
aquesta aportació important de diners per part del Servei Català de la Salut. Per la

fórmula de pagament que es planteja, esperen que l'ajuntament estigui en
condicions de complir millor les obligacions amb la concessionària, tant la que hi ha
en aquests moments, com si en el futur n'hi hagués una altra i, per tant, que no es
produeixin disfuncions econòmiques amb l'empresa que tingui al seu càrrec la
concessió del servei municipal de planning. En tercer lloc, aquest conveni fixa molt
clarament que és un servei que es presta des de l'Ajuntament de Manresa però per
àmbit comarcal, per tant, semblaria lògic que mentre no es cobreixi la pràctica
totalitat del cost per part del Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Manresa
reclamés una aportació del Consell Comarcal, ni que sigui simbòlica, pel fet que en
aquests moments un percentatge molt alt dels usuaris del servei de planning familiar
són persones de la comarca.
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que tal com han manifestat en el debat del dictamen
anterior que corresponia a la concessió del planning familiar, votaran favorablement.
És una aportació dinerària important i tal com havien manifestat i ha reiterat el Sr.
Perramon, demana que els compromisos de pagament amb què l'ajuntament lliga al
Servei Català de la Salut, siguin traslladats a la relació que pugui tenir l'ajuntament
amb la nova concessionària.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
7.1.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA
EL CÀNCER, PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE DE DIAGNOSI
PRECOÇ DEL CÀNCER.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada ASSOCIACIO
ESPANYOLA CONTRA EL CANCER , la qual desenvolupa una tasca important
anivell local, de forma totalment gratuïta i desinteressada, de detecció de la malaltia
del càncer a través del Centre de Diagnosi precoç, a més de la divulgació de
informació sobre prevenció i curació de la malaltia, i dels ajuts a les persones
malaltes de càncer i mancades de recursos econòmics.
Atès que l'Ajuntament de Manresa considera convenient col.laborar amb
l'esmentada entitat, per fer possible que amb la seva activitat continuïn prestant un
servei d'utilitat per a tota la comunitat.
Atès el que estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, la
Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, el Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa,
així com el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens locals i el Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per
Real Decret 1372/1986, de 13 de juny.
Es pel que la Regidora Delegada de Sanitat proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1er. Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i l'entitat "ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER"

(Delegació Manresa) , per al manteniment del Centre de Diagnosi Precoç del
Càncer, ubicat al carrer Saclosa,9, d'aquesta ciutat,així com per a la realització de
les diferents campanyes de divulgació de les formes de prevenció i curació
d'aquesta malaltia, d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.
2on. Facultar l'Il.lm. Ss. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts".
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que aquest és un conveni de
col.laboració amb l'Associació Espanyola contra el Càncer per ajudar a les
despeses de manteniment i també per a la realització de campanyes de prevenció i
curació de la malaltia del càncer, que ja fa anys qe s'està portant a terme. Aquest
conveni és igual que el de l'any passant, augmentant la subvenció amb l'augment
de l'IPC.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
7.2.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ESCORXADOR I MERCATS
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels assumptes compresos
en els punts 7.2.1, 7.2.2 i 7.2.3 de l'ordre del dia.
7.2.1 MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ PROPORCIONAL DEL LLOC DE VENDA
NÚM. 24 DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada pel Sr. Josep Portell i Viñas per la qual es demana el
canvi d'activitat del lloc de venda núm. 24 de Polleria a Rostisseria.
Atès que per procedir a aquest canvi d'activitat és necessari reformar prèviament la
proporcionalitat existent entre els llocs de venda del Mercat, de conformitat amb els
art. 66 i 67 del Reglament d'organització i Funcionament del Mercat Municipal de
Puigmercadal.
Atesa la potestat municipal de modificar l'organització dels Serveis Públics
Municipals que estableix l'art. 230 de la Llei Municipal de Catalunya, en
concordança amb l'art. 127 del Reglament de Serveis les Corporacions Locals de
1955.
Atès que l'informe de l'Encarregat Municipal del Servei és favorable al canvi
d'activitat i implícitament a la modificació de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat
dels Serveis d'Escorxador i Mercats proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
1er.- Modificar la classificació proporcional dels llocs de venda interiors del Mercat
Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el següent detall:
SUPRESSIONS

Nombre de llocs
Activitat
1
Polleria
INCREMENT D'ACTIVITATS
Nombre de llocs
Activitat
1
Rostisseria
2on.- Facultat el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
7.2.2 MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ PROPORCIONAL DELS LLOCS DE
VENDA NÚMEROS 96 I 97 DEL MERCAT MUNICIPAL DE
PUIGMERCADAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada per la Sra. Consol Mendoza i Doncel per la qual es
demana el canvi d'activitat dels llocs núm. 96 i 97 destinats a la venda de Fruites i
Verdures a Rostisseria
Atès que per procedir a aquest canvi d'activitat és necessari reformar prèviament la
proporcionalitat existent entre els llocs de venda del Mercat, de conformitat amb els
art. 66 i 67 del Reglament d'organització i Funcionament del Mercat Municipal de
Puigmercadal.
Atesa la potestat municipal de modificar l'organització dels Serveis Públics
Municipals que estableix l'art. 230 de la Llei Municipal de Catalunya, en
concordança amb l'art. 127 del Reglament de Serveis les Corporacions Locals de
1955.
Atès que l'informe de l'Encarregat Municipal és favorable al canvi d'activitat i
implícitament a la modificació de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat dels Serveis
d'Escorxador i Mercats proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1er.- Modificar la classificació proporcional dels llocs de venda interiors del Mercat
Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el següent detall:
SUPRESSIONS
Nombre de llocs
Activitat

2
Fruites i Verdures
INCREMENT D'ACTIVITATS
Nombre de llocs
Activitat
2
Rostisseria
2on.- Facultat el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
7.2.3 MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ PROPORCIONAL DEL LLOC DE VENDA
NÚMERO 8 DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada per la Sra. Francisca Graells i Cinta, en
representació de FAPAC, S.A., concessionària dels llocs de venda núms. 7 i 8 del
Mercat Municipal de Puigmercadal, per la qual es demana el canvi d'activitat de
Polleria a Cansaladeria del llocs de venda núm. 8.
Atès que per porcedir a aquest canvi d'activitat és necessari reformar prèviament la
proporcionalitat existent entre els llocs de venda del Mercat, de conformitat amb els
art. 66 i 67 del Reglament d'organització i Funcionament del Mercat Municipal de
Puigmercadal.
Atesa la potestat municipal de modificar l'organització dels Serveis Públics
Municipals que estableix l'art. 230 de la Llei Municipal de Catalunya, en
concordança amb l'art. 127 del Reglament de Serveis les Corporacions Locals de
1955.
Atès que l'informe de l'Encarregat Municipal és favorable al canvi d'activitat i
implícitament a la modificació de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat dels Serveis
d'Escorxador i Mercats proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1er.- Modificar la classificació proporcional dels llocs de venda interiors del Mercat
Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el següent detall:
SUPRESSIONS
Nombre de llocs
Activitat
1
Polleria

INCREMENT D'ACTIVITATS
Nombre de llocs
Activitat
1
Cansaladeria
2on.- Facultat el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
Intervé el Sr. Bohigas i Santasusagna i manifesta que amb aquests tres dictàmens
es modifica la proporció que hi ha de llocs de venda en el Mercat de Puigmercadal.
En el primer i el segon s'introdueix una nova activitat que és la Rostisseria. En el
primer i el tercer se suprimeix la Polleria, que és una activitat més aviat sobrera en
el mercat. Aquests dictàmens han estat informats favorablement pels Tècnics de la
casa i per la Comissió Informativa.
Sotmesos a votació els assumptes compresos en els punts 7.2.1, 7.2.2 i 7.2.3 de
l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 23 membres presents.
8.-

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE L'AUTOPISTA TERRASSAMANRESA

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha decidit de prorrogar
la concessió de l'Autopista Terrassa-Manresa.
Atès que les bonificacions sobre el peatge ofertades per la concessionària no poden
justificar per si soles l'allargament d'una concessió.
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció dels següents ACORDS:
1r.- Demanar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya que vinculi la
pròrroga de la concessió a que per part de l'empresa concessionària es comprometi
a realitzar les següents inversions i millores.
a)

Que els usuaris habituals de l'autopista disposin d'uns descomptes reals
d'entre un 15 i un 50% del preu del peatge segons sigui la freqüència del seu
ús.

b)

Que els semi-enllaços de Manresa-centre, El Pont de Vilomara, Vacarisses i
Viladecavalls es converteixin en enllaços que permetin l'accés i la sortida a
l'autopista en les dues direccions.

c)

Que la concessionària de l'autopista es faci càrrec de la construcció d'un
ramal que la connecti amb l'autovia Martorell-Igualada.

2n.- Adreçar el present acord al Parlament de Catalunya, al Consell Executiu i a
l'empresa concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa."
Tot seguit dóna lectura a l'esmena presentada pel grup municipal de CiU que,
transcrita, diu el següent:
"Ateses les competències en matèria de carreteres i la idoneitat de la proposta, el
Grup Municipal de CiU proposa al Ple de la Corporació, la següent esmena
d'addició.
El punt 1r c) de la proposició del Grup Municipal Socialista núm. 8.1 sobre la
pròrroga de la concessió de l'autopista Terrassa-Manresa i altres extrems, quedarà
redactat de la següent manera:
c. Que el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme juntament amb la concessionària
de l'autopista es faci càrrec de la construcció d'un nou ramal que connecti l'autovia
Martorell-Igualada amb l'autopista Terrassa-Manresa.
Així mateix, en coherència amb el punt anterior, l'acord 2n. quedarà redactat de la
següent manera:
Adreçar el present acord al Parlament de Catalunya, al Consell Executiu, a
l'empresa concessionària de l'autopista Terrassa Manresa i al Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme."
A continuació dóna lectura a l'esmena presentada pel grup municipal de l'ENM que,
transcrita, diu el següent:
"Substituir el punt "a" pel nou redactat:
a: Que es rebaixi el preu tarifari del peatge en un 25% i que els usuaris habituals
disposin d'uns descomptes reals fins un 50 % del preu del peatge, segons sigui la
freqüència del seu ús.
Suprimir el punt "c" de la proposta."
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que fora bo fer una mica d'història abans
d'entrar en el contingut mateix d'aquesta proposició. L'autopista Terrassa-Manresa,
en el moment de la seva adjudicació, al concurs públic fet per la Generalitat de
Catalunya, s'hi varen presentar dues empreses, una de les quals era l'actual
concessionària i una altra era una empresa formada per diferents caixes d'estalvis i
l'actual concessionària del Túnel del Cadí, entre les caixes i havia la Caixa de
Manresa. Aquesta segona empresa va presentar una oferta de concessió a 45
anys, que era el màxim permès, el preu d'adjudicació eren 300 milions menys i
tardava una mica més a realitzar l'obra del que tardava l'oferta presentada per
l'autopista Terrassa-Manresa. La concessió d'AUTEMA va ser per 35 anys i, a més,
ofertava unes bonificacions que podien arribar fins el 20% dels peatges; aquests
dos conceptes, el baixar 10 anys el límit de la concessió i aquesta oferta de fins un
20% del preu del peatge, va ser el que va decantar el Consell Executiu de la
Generalitat a donar-li la concessió d'aquesta autopista, doncs entenen que el fet

d'anar més depressa a l'hora de construir l'autopista no és cap motiu per donar una
concessió donat que aquest temps és favorable al concessionari, doncs comença a
cobrar peatges abans. Per altra costat, el fet d'anar depressa a construir l'autopista,
ha tingut els costos que ha tingut.
En aquests moments, el Consell Executiu de la Generalitat, ha tirat endavant un
allargament de la concessió de 15 anys. El GMS entèn que això és, com a mínim,
trair l'esperit del concurs i enganyar a l'altre concursant, perquè 15 anys significa
allargar el termini de la concessió fins a 50 anys, la qual cosa vol dir superar en 5
anys el concurs que es va fer en el seu dia i, per altra costat, si l'altre ofertant va
anar a 45 anys, ara té dret a reclamar que se li hagi de rescatar la concessió,
perquè ell ha estat el que va fer la millor oferta, ja que ara costarà 50 anys en
comptes de 45. Però apart d'això, diu que hi ha un tema més delicat que és
que a la Llei de Peatges d'Autopistes, queda de dubtosa legalitat el fet que es pugui
allargar una concessió, sigui quin sigui el motiu, així ho va interpretar el Parlament
de Catalunya presentant un recurs contra l'allargament de la concessió a l'empresa
ACESA pel conjunt d'autopistes que té al país, que se li va allargar en 11 anys i 8
mesos a canvi de la construcció d'un tercer carril des de Girona fins a Montmeló, la
construcció d'un quart carril des de la B-30 fins el cinturó del litoral, apart del fet de
rebaixar el peatge de Mataró a Barcelona a la meitat i la construcció de l'autopista
del Maresme, fent el peatge a la meitat del preu que sortiria en condicions normals.
El Ministeri d'Obres Púbiques i Transports va argumentar que la Llei de Peatges diu
que quan a càrrec de l'Administració pública, a la concessionària se li obligui a fer
unes noves inversions, es buscarà un reequilibri financer, i al dir reequilibri financer,
l'Estat interpreta que és allargar una concessió; la Generalitat de Catalunya no ho
va interpretar així, i per això va presentar recurs a través del Parlament. Però el que
passa en aquest moment és que no només no es demana a AUTEMA cap inversió
sinó que li allargen la concessió només per motius econòmico-financers de la pròpia
concessionària perquè, a més, l'oferta que se'ls fa de bonificacions de peatges no
arriba ni a l'oferta que ells varen fer en el moment del concurs, perquè en el moment
dels concurs les bonificacions de peatges arribaven fins el 20%. En aquests
moments, en el millor dels casos, els peatges suposen una bonificació del 15 %.:
per això el GMS creu del tot necessari que el Consell Executiu de la Generalitat
obligui a la concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa a fer unes inversions.
Apart d'obligar-la a complir amb el què en el seu dia va ofertar, i a més millorant-ho,
fora bo que els habitants de la Catalunya central que utilitzen freqüentment
l'autopista, tinguessin realment un descompte important, i ells creuen que aquest
descompte hauria d'arribar fins el 50% del preu del peatge normal. A més, demanen
a la concessionària que completi l'autopista, ja que tots saben que en aquests
moments disposa d'uns semi-enllaços a Manresa, el Pont de Vilomara, Vacarisses i
Viladecavalls, el que fa impossible els accessos en doble direcció des d'aquests
enllaços. Per això, el GMS proposa a l'autopista que es faci càrrec de la construcció
d'enllaços sencers que permetessin la circulació en doble direcció, Terrassa o
Manresa, segons sigui el cas.
Per últim, proposen a la concessionària que faci un ramal de la pròpia autopista que
la connecti amb l'autovia Martorell-Igualada. Fan aquesta proposició perquè
últimament a la ciutat de Manresa hi ha hagut un cert debat sobre la necessitat de
connectar la ciutat de Manresa amb una via ràpida direcció l'autovia de Martorell.
Creu que el cost del desdoblament de la comarcal 1411 des d'Abrera fins a
Manresa ha de ser elevadíssim , i d'altra banda, tècnicament, molt difícil, perquè
s'ha de salvar el congost del Llobregat a l'alçada de la Puda, alhora que la travessia
urbana de Monistrol de Montserrat, que queda tallat per un costat per la muntanya
de Montserrat i per l'altra costat hi ha al riu, a més d'una part de poble, i una via del
tren i una urbanització, i tot això obliga a anar a l'altra banda de la muntanya de

manera que s'aniria en paral.lel al que és la carretera de Manresa-Terrassa, per
això aquest desdoblament de l'eix del Llobregat sembla gairebé inviable
tècnicament, i caríssim econòmicament. Aleshores entenen que ja que els ho han
posat fàcil, es reclami a la concessionària que construeixi aquesta via ràpida, que es
podria fer segons diverses solucions. Una solució seria des de l'estació de
Torreblanca, perforar per Sant Pere Sacama i connectar al final de la Puda, i
evidentment això seria caríssim perquè s'hauria de construir un túnel de 4 km. de
llarg, i tampoc no es pot demanar a la concessionària que faci més inversió que el
guany que li suposa allargar-li la concessió durant 15 anys. Una altra possibilitat que
segurament és la més barata, consistiria en que a partir de l'estació d'Olesa es
connectés fins després el poble d'Olesa, i el problema rau en què el congost de la
vall de St. Pere Sacama és molt estret i la destrossa mediambiental que es crearia
amb aquesta alternativa seria molt gran i no la veurien pas com la més adequada.
Però sí que hi ha una tercera solució que és anar una mica més enllà, en el punt on
l'autopista es posa en paral.lel a la via del tren, una mica abans de l'estació de
Viladecaballs, partir en línia recta i al fons al cap de 3,5 km. trencar a la dreta i anarla a connectar al nexe d'unió amb la C-1411 i l'autovia Abrera-Martorell. Aquesta
solució no arriba als 6'5 km, amb un cost econòmic relativament barat, malgrat que
al final hi hauria d'anar un túnel d'uns 800 metres per salvar un bosc, però els
sembla que seria una construcció que no arribaria als 5000 milions de pessetes.
Entenent que per 19.000 milions de pessetes es va donar una concessió de 35
anys, reclamar una inversió d'uns 5000 milions de pessetes per 15 anys, significa
que s'està dins del marge, ja que seguint la mateixa proporció, la inversió que es
podria arribar a reclamar seria per sobre dels 8.000 milions. Per altra costat, amb
aquesta proposta solucionen dos temes importants pel país en conjunt, una que
afecta directament que és la connexió de la Catalunya Central amb Martorell, i un
altre problema important que és el de la connexió de la ciutat de Terrassa i els seus
voltants amb Martorell. D'aquesta manera s'aconsegueix optimitzar recursos de
l'administració amb una sola via de comunicació, i se solucionen dos problemes en
lloc d'un, amb una sola inversió, i se soluciona el problema de dues àrees de
200.000 habitants, però a més aquesta inversió no té perquè fer-la l'administració,
sino que la fa la pròpia concessionària, ja que se li allarga la concessió. I és que a
més, la pròpia concessionària hi sortiria guanyant, ja que si es connecta l'autopista
amb Martorell, és evident que hi haurà més gent que farà servir l'autopista, amb la
qual cosa teòricament l'autopista tindrà més benefici i per tant, no tindrà aquests
problemes econòmics que té actualment, que no li surt rendible perquè no hi passen
el nombre vehicles que tenien previst. Per això si es connecta amb Martorell,
l'autopista seria més rendible i a la concessionària li seria més senzill rebaixar els
preus dels peatges. Li sembla que aquesta és una proposta en positiu, estudiada i
elaborada, i entenen que si la concessionària fa aquestes inversions es pot justificar
el fet que se li allargui la concessió 15 anys, perquè el que no es pot justificar de cap
de les maneres és que s'allargui 15 anys el preu que els manresans hauran de
pagar per anar en via ràpida a Barcelona, només per unes bonificacions que ja en el
seu dia s'ofertaven, i que a més, la mateixa llei de peatges diu molt clar que les
pròpies autopistes pel seu compte podran ofertar bonificacions, la qual cosa no
obliga en cap cas a que qui té la propietat de l'autopista, que en aquest cas és la
Generalitat, a allargar-li la concessió. Demanen el vot favorable de tots els grups,
perquè aquesta és una millora que la Catalunya Central necessitat, i és una bona
solució per als ciutadans de Manresa, per a la Generalitat de Catalunya, però també
per a la pròpia concessionària.
El Sr. Oms i Pons expressa que després de l'argumentació del Grup Socialista, vol
fer unes reflexions sobre el perquè CiU no està d'acord en el darrer punt. Diu que hi

ha una qüestió que és que per diverses circumstàncies Manresa té una autopista de
peatge, no la té gratuïta, i hi passa poca gent, no es recapta, aleshores per el GMS
demana que es rebaixi el peatge, que s'inverteixi en obres i que està malament el
fet de donar-los més anys de concessió. Pensa que si en aquest moment se'ls ha
donat uns quants anys més és perquè la rendibilitat de l'autopista no es justifica.
Creuen que si s'ha fet una inversió, i un seguit de Caixes van invertir, i diversa gent
van apostar, el que no es pot demanar és que hi perdin diners, perquè la regla del
joc no és aquesta. Aleshores és evident que per augmentar el fluxe d'usuaris s'ha
de procurar donar estímuls per tal que hi hagi més usuaris a l'autopista, i per això
s'està d'acord en el primer punt de la proposició socialista en que s'han de proposar
tota mena d'incentius. Pel que fa als enllaços és obvi que sí que interessa també, i
suposa que el GMS és conscient que aquests enllaços de quatre direccions que
proposen valen molts diners, i això vol dir posar un peatge a Vacarisses, i vol dir
més despesa fixa en concepte de personal, i creuen que, si es fes un estudi els
sembla que amb l'increment que representa el perllongar la concessió, al fer tots
aquests enllaços i rebaixar peatge, no compensaria l'increment d'utilització, és a dir,
no surtiria a compte, i creuen molt més raonable donar-los-hi més temps.
Pel que fa a la idea de connectar l'autopista, seria també a base d'un altre peatge, i
és una cosa que es té obligació d'evitar, i potser sí que tota aquesta obra costaria
5000 milions com diu el Sr. Canongia, però coneixent el terreny li fa l'efecte que
costaria més. L'enllaç a Martorell és bàsic, però CiU creu que fora bo que, ja que
aquesta és una comarca que ha patit tot un seguit d'inversions de tipus privat, com
és l'autopista i, tenint la mancança del congost del Llobregat, creuen que l'estat, a
través de l'autovia, podria fer aquesta perllongació tipus autovia, fins a connectar a
l'autopista el més a prop de Manresa. I fan aquesta proposta perquè creuen que no
és descabellada i és una connexió amb una ruta europea i es permetria d'aquesta
manera que l'empresa pogués fer aquests enllaços que diu el GMS, i després d'un
acurat estudi dels ingressos i de la utilització, l'Ajuntament podria exigir des de la
concessió unes rebaixos progressius. Creuen que és millor i aquesta és la seva
proposta alternativa, i els encoratgen a convèncer al Ministeri d'Obres Públiques
perquè ho pugui fer, perquè això sí que facilitaria poder rebaixar l'autopista per
utilització i creuen que aquesta seria una postura vàlida. per això, CiU votarà
favorablement els dos primers punts de la proposició socialista i demanen que
s'adhereixin al que presenta CiU, per tal d'aconseguir que l'autopista TerrassaManresa sigui cada dia més rendible.
El Sr. Mas i Font expressa que quan el Sr. Canongia feia una mica història sobre
l'autopista, no ha pogut evitar tenir records sobre el debat que hi va haver a la ciutat
previ a l'adjudicació d'aquesta autopista. Si per alguna cosa recorda els anys que
van del 1985 al 1990 és pels, incendis forestals i per l'autopista Terrassa-Manresa.
Hi va haver un debat, i se li fa difícil ara posicionar-se sobre concessions i
pròrrogues d'una autopista en la que està força en desacord. Pensa que és una
autopista mal feta, que s'ha fet depressa, que ha comportat inversions milionàries
per arranjar els defectes que es van fer quan es va construir depressa, és una
autopista cara i una autopista cega, unidireccional, i la gent que ve de fora no
comprenen massa perquè no pot haver-hi enllaços. L'ENM troba encertat el fet que
es porti aquesta proposició perquè també es manifesta contrària a l'allargament de
la concessió a canvi de res, ja que a sobre de què és una autopista mal feta, cara
se'ls pretén allargar-los la concessió, i a més, en certa manera és lògic que l'han fet
mal feta la gent no hi vulgui passar. Per tant, primer de tot, es manifestarien
contraris a l'allargament de la concessió, però com que aquest no és el lloc on
manifestar-ho, volen adreçar-se al Consell Executiu en aquest sentit. Pensen que
s'hauria de rebaixar el preu tarifari total del peatge, no només als usuaris més

habituals perquè això ho posaria en criteri de la pròpia concessionària, i s'entraria
en aquell joc d'estira i afluixa de qui és considerat habitual i qui no ho és. Aleshores
és més raonable una rebaixa del preu tarifari en un 25%, i a partir d'aquí ja poden
entrar amb criteri d'empresa i pactar amb els usuaris més habituals descomptes fins
al 50%. Mantindrien també, el punt b. de la proposició socialista perquè, entre
d'altres coses, en el debat que hi va haver en l'adjudicació i construcció d'aquesta
autopista va semblar que era incongruent que no hi haguessin enllaços que
fomentessin la relació perifèrica entre gent de la pròpia comarca i gent de les altres
comarques, amb entrades i sortides molt més curtes, fins i tot lliures de peatge. El
punt c. els sembla el més problemàtic d'aquesta proposició i l'ENM mantindrien el
fet de suprimir-lo, malgrat que el Sr. Canongia ha exposat una carambola a tres
bandes molt artesanalment manufacturada, perquè es trobarien que fan un petit
favor a la ciutat de Manresa, doncs s'augmentaria el fet d'haver de passar per una
autopista de peatge, i s'hipotecaria gairebé per sempre la solució que es pogués
donar de l'arranjament Abrera-Manresa o Manresa-Igualada, ja que si es té
solucionat un nexe d'unió ràpid, còmode i factible, això aniria quedant arraconat als
calaixos més periode de temps del que fora desitjable. Pensen que, si bé és una
bona carambola, alhora es converteix en un petit parany per a la ciutat de Manresa,
i preferirien que aquest punt de la proposició no sortís d'aquest plenari, i proposarien
que se suprimís.
El Sr. Canongia i Gerona diu que vol aclarir un concepte, i és "no peatge", ja que
una altra cosa és que la concessionària en el tram Terrassa fins a arribar aquí hi vol
posar un peatge per carregar als srs. de l'àrea del Vallès, perquè des de Manresa,
és evident, que amb el peatge de St. Vicenç se'n té prou i fins i tot en sobra.
Pregunta al Sr. Oms si s'enfadaria si li digués botifler, ja que ell personalment no
s'atrevirà mai a proposar treure una competència a la Generalitat de Catalunya, i el
Sr. Oms sí, i explica que l'autopista que el GMS proposa no se la inventa el GMS,
doncs el Parlament de Catalunya l'ha aprovada, és a dir, té aprovat un Pla General
de Carreteres, el quart cinturó del qual proposa el nexe Terrassa-Abrera. El GMS li
està proposant desviar 2,5 km amunt de Terrassa aquesta autopista i deixar-la
acabar en el mateix punt que proposa el Pla General de Carreteres que, per altra
banda el seu traçat no té cap valor normatiu perquè no està aprovat cap traçat
definitiu, i en canvi sí que la proposta socialista aprofita els dos mdarrers
quilòmetres del traçat inicialment pensat pels polítics del país. No pretenen treure-li
cap competència a la Generalitat de Catalunya, que en té unes i demanen que les
compleixi, i que a més no estan pas parlant de què li costi diners a la Generalitat,
sino que s'aprofiti d'aquesta situació i obligui a la concessionària a fer aquest ramal.
Per altra costat, l'empresa Autema va declarar l'any passat uns beneficis d'un 3%, i
fa dos anys eren del 12%, i potser sí que han rebaixat els beneficis perquè els
números no els quadren del tot. Diu al Sr. Oms que de la manera que ha parlat, s'ha
pensat que n'era accionista, ja que en tota la intervenció, en lloc de defensar els
interessos dels ciutadans de Manresa, s'ha passat tota l'estona defensant els
interessos d'una concessionària, però està tranquil de veure que el Sr. Oms no
apareix com accionista de la companyia en la còpia del registre mercantil. Però
insisteix en què realment ha semblat que el Sr. Oms era accionista de la
companyia. Pel que fa al posicionament del seu grup, diu que la part final de l'acord
de l'esmena de CiU, quan diu "adreçar al Ministeri d'Obres Públiques ..." entén que
si que és votable, el que no ho és és que el MOPU es faci càrrec de la construcció
perquè és treure-li una competència al Parlament de Catalunya. El que sí que se li
ha de demanar al MOPU és que construeixi d'una vegada l'autovia del Baix
Llobregat, que estalviarà el peatge de Martorell, i això és competència del MOPU
perquè es tracta de la N-II, però en el cas de l'autopista, ell personalment no

s'atrevirà mai a contradir el Parlament de Catalunya. Pel que fa a l'esmena de l'ENM
diu que el primer punt no els sembla gens malament, però el segon punt que és el
suprimir el c. de la proposta socialista no els sembla bé, perquè justament el punt c.
és el cos important de la pròpia proposta, i s'està reclamant que aquest tram sigui
lliure de peatge, i si es dóna més utilitat a l'autopista es podrà rebaixar el peatge de
St. Vicenç.
El Sr. Oms i Pons contesta per al.lusions al Sr. Canongia que cordialment, no li té
en compte el que li ha dit. I pel que fa a la Generalitat, diu que ja que el Sr.
Canongia ha dit que Autema regali aquestes obres a la Generalitat, i ell diu doncs
que ho regali al Ministeri, perquè el Sr. Canongia fa lligar una carretera per la Llei de
Carreteres, i CiU no la lliga, senzillament fa un ramal, i per tant, no entra en cap
mena de contradicció en sobreposar competències de la Generalitat. CiU el que diu
és racionalització i fer una connexió, i com que creen una carretera nova es podria
justificar al Ministeri que és connexió a una via. Pel que fa a ser accionista o no, diu
que les coses han de ser rendibles i les obres públiques que es veuen amb la
necessitat de pagar-ho amb totes les Caixes, sí que en certa manera ho és
d'accionista, perquè els diners de les Caixes són diners de tots. S'ha de ser seriós i
no es poden perdre diners, i la prolongació que creuen que s'ha de fer en un futur,
de Manresa a Berga, que serà de peatge perquè no hi haurà diners per fer-ho d'una
altra manera, i la de Manresa al Tunel de Puymorens serà de peatge, perquè es pot
fer la demagògia que es vulgui, però en aquest país es fa tot pagant, no és possible
fer-ho d'una altra manera perquè ha tocat així i ja tothom s'hi ha anat acostumant.
Creu que és més important fer aquesta autopista rendible i que la utilitzin cada dia
més ciutadans, i no vol que la gent que ha jugat aquí, hi perdin diners i se'ls treguin
les ganes d'invertir més, i això no ho vol, i per això es converteix en defensor,
perquè el que sí que l'interessa i molt és que no és perdin les ganes d'invertir aquí, i
no ho defensa pas per altra cosa, ja que li interessa tant com al Sr. Canongia la
reodenació del territori. Per tant, aquí està clara la postura de CiU, el GMS en
defensa una altra, i creu que determinades paraules no s'haurien d'utilitzar, perquè
la premsa després ho pot dir i al Sr. Canongia li sabrà greu i a ell també.
El Sr. Valls i Riera més enllà de les argumentacions que han fet els grups, diu que
com a conclusió, el GMS se sent content d'una cosa, i és que d'alguna forma ha
provocat que els diferents grups municipals d'aquest Ajuntament i particularment
l'equip de govern, es pronunciï sobre els increments de l'autopista TerrassaManresa, en la que ha existit, des del moment que el Consell Executiu va aprovar
aquest acord, un silenci sospitós, amb la qual cosa era oportú que els grups polítics
manifestessin el seu posicionament, i han hagut de forçar aquest debat.
Se sotmet a votació separada el punt c. de l'esmena de CiU que és aprovada per 12
vots afirmatius (CiU), 8 vots negatius (GMS) i 2 abstencions (ENM).
A continuació se sotmet a votació la resta de l'esmena de CiU que és aprovat per
unanimitat dels presents.
Se sotmet a votació el punt 1r. de l'esmena de l'ENM que és rebutjada per 12 vots
negatius (CiU) i 10 vots afirmatius (8 GMS i 2 ENM).
A continuació se sotmet a votació el punt 2 de l'esmena de l'ENM que és rebutjat
per 20 vots negatius (12 CiU i 8 GMS) i 2 vots afirmatius (ENM).

El Sr. Alcalde diu que d'aquesta votació es desprén que el que queda en viu de la
proposició socialista és el punt a. i el punt b; i que el punt c i el punt 2n. queden
substuïts per l'esmena aprovada del grup de CiU..
Per tant, se sotmeten a votació els punts a. i b. de la proposició socialista, que són
aprovats per unanimitat dels presents.
En conseqüència, conforme a les votacions efectuades, abans esmentades, es
declara acordat:
1r.- Demanar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya que vinculi la
pròrroga de la concessió a que per part de l'empresa concessionària es comprometi
a realitzar les següents inversions i millores.
a)

Que els usuaris habituals de l'autopista disposin d'uns descomptes reals
d'entre un 15 i un 50% del preu del peatge segons sigui la freqüència del seu
ús.

b)

Que els semi-enllaços de Manresa-centre, El Pont de Vilomara, Vacarisses i
Viladecavalls es converteixin en enllaços que permetin l'accés i la sortida a
l'autopista en les dues direccions.

c)

Que el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme juntament amb la
concessionària de l'Autopista es faci càrrec de la construcció d'un nou ramal
que connecti l'autovia Martorell-Igualada amb l'autopista Terrassa-Manresa.

2n.- Adreçar el present acord al Parlament de Catalunya, al Consell Executiu, a
l'empresa concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa, i al Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme.
8.2.

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A
L'ESTAT EN QUÈ ES TROBA LA C-1411 EN EL SEU TRAM DE MANRESA
A ABRERA

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès el mal estat en què es troba la carretera C-1411 en el seu tram de Manresa a
Abrera.
Considerant que per l'alta densitat de trànsit que circula per la mateixa l'estat actual
de la calçada és un perill pels conductors.
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció del següent ACORD
Sol.licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya que
realitzi amb la màxima urgència obres de reasfaltat i senyalització a la carretera C1411 des de l'enllaç de la Rosaleda fins a l'autovia de Martorell-Igualada."
El Sr. Canongia i Gerona diu que li sembla que en aquesta proposició hi han d'estar
tots d'acord, ja que seria molt estrany que algú no votés favorablement demanar-li a
la Generalitat que s'afanyi a fer unes obres de reforç de ferm, perquè en l'estat
actual en què es troba la carretera que uneix la ciutat amb Martorell comença a ser
un perill. Diu que aprofitant que ara tindran les màquines aviat a la Rosaleda

asfaltant els nous enllaços, quan les facin tornar cap a Barcelona en lloc de pujarles a sobre d'un camió, que continuïn posant ferm a la carretera fins a Abrera, i
després d'Abrera ja les poden carregar al camió fins a Barcelona. Per altra costat
fóra bo que és mirés la senyalització tota sencera de dalt a baix, però en aquest cas
com que només estaven parlant del tram de la Rosaleda fins a Manresa es tingués
una mica de cura en la senyalització horitzontal com la vertical, perquè realment la
C-1411 és realment una carretera comarcal, no una carretera important com ha de
tenir Manresa per connectar-la amb el Baix Llobregat.
El Sr. Oms i Pons expressa que estan d'acord en la proposició, però vol fer esment
aquí, que en contacte amb la Direcció General de Carreteres ho han manifestat, i en
diferents serveis ho han fet notar, però no priva que avui es voti favorablement la
proposició.
El Sr. Mas i Font considera que aquesta és una proposició necessària, i per donar-li
la contundència que dóna el fet que sigui aprovada per unanimitat del Ple, també el
seu grup la votarà favorablement.
Sotmesa la proposició a votació és aprovada per unanimitat dels presents.
8.3.

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA
DE MANRESA PER TAL QUE S'AVALUIN SOLUCIONS URGENTS PER
SOLVENTAR DEFICIÈNCIES EN LES CALEFACCIONS D'ALGUNS
EDIFICIS PÚBLICS

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès que es, vénen detectant, en alguns edificis públics, greus deficiències de les
calefaccions a l'hora de la seva distribució de calor, tant per excés com per
mancança.
Atès que al no distribuir de forma homogènia la calor, suposa un malbaratament en
l'energia esmerçada per aquesta finalitat i atès que aquesta manca d'homogeneïtat
va en detriment de la qualitat del servei desitjat.
Atès que per part dels serveis tècnics ja es té coneixement i s'efectuen els oportuns
estudis tècnics.
Atès que les solucions definitives a aquestes deficiències
són d'un elevat cost econòmic, difícil d'afrontar d'una forma immediata.
Proposem:
Avaluar quines solucions urgents es poden adoptar per solventar les deficiències
detectades i que siguin compatibles amb les que finalment s'adoptin amb caràcter
definitiu."
El Sr. Mas i Font diu que aquesta proposició és força clara, però detalla que és cert
que hi ha deficiències en les calefaccions en edificis de gestió pública i també és
cert que els serveis tècnics municipals ja en tenen coneixement i s'estan elaborant
els estudis oportuns, les auditories energètiques i per tant, s'hi està treballant i ja
veuen que s'està fent. El que aquí proposen no és pas que es facin aquests estudis
sino que es tingui una consideració diferent del resultat d'aquests estudis. Aquests

estudis portaran a una conclusió, segurament, que difícilment es podrà solventar de
cop, pel muntant de diners que s'haurà d'afrontar, i suposarà fer ajornaments a
l'hora de fer aquestes inversions que, si bé, és recomanable fer-les de cop, com és
necessari, la rotativitat de les pròpies inversions que s'hauran d'anar fent en
diferents edificis faran que el període s'allargui moltíssim. Proposen doncs, que
d'aquests estudis se'n tregui una conclusió diferent, a part de veure quines
actuacions s'hi ha de fer, doncs avaluar-ho una mica per sota, veure quines
solucions d'urgència s'hi poden aplicar per tal que el muntant de diners a esmerçarhi no sigui tant important com la totalitat de l'import que s'hi ha de fer, alhora que
aquesta inversió d'urgència paliï, en part, aquestes deficiències que hi pugui haver i,
per tant, s'aconsegueix per una banda l'estalvi energèti que això pugui suposar, i
per l'altra, que el servei de calefacció faci el servei que ha de fer, que és donar una
justa temperatura de comportabilitat, i que alhora aquesta inversió sigui compatible
amb la que finalment s'hagi d'adoptar. I que la inversió que s'hagi de fer per
solventar aquesta anomalia o suavitzar la deficiència no sigui superior a a l'estalvi
que es vulgui aconseguir. Per això, ho porten al plenari, i saben que els tècnics
estan treballant en aquest sentit i el seu grup hi vol participar, fent aquesta
aportació.
El Sr. Oms i Pons diu que el criteri que expressa el grup de l'ENM no està renyit
amb la proposta de l'equip de govern, i el que sí que creu que s'ha de deixar clar és
el que s'està fent i el que s'ha fet. La situació de molts edificis públics pel que fa a
calefacció és deplorable, amb una distribució de calor dolenta, de manera que es
gasta més energia de la que seria necessària. Un cop vist això ja l'any 1991 i 1992
es va començar a actuar, i l'actuació s'havia de fer amb els minsos recursos que hi
havia, però havien de fer inversions que duressin en el temps, per evitar d'anar fent
nyaps i que cada any hi vagi havent problemes en el mateniment d'energia. Es va
començar pel teatre i l'escola del Conservatori, substituint la calefacció de llenya per
una de gas, que va costar 4,5 milions; les oficines de la Plaça Major, 5, va costar
substituir la calefacció per la de gas 1.195.000 pessetes; a la piscina municipal s'hi
van gastar gairebé 19 milions perquè era un dels llocs on hi havia un estalvi
energètic més deficient i era importantíssim fer-hi aquesta instal.lació. En aquest
moment estan treballant al museu i estan refent tot el que és calefacció. Per tal de
racionalitzar tot el consum energètic, a l'estació d'autobusos s'hi han gastat mig
milió de pessetes, en els diferents camps d'esport tot el que és calefacció, dutxes
etc. unes 164.000 pessetes, a les escoles d'EGB, 4.300.000, i val a dir que quan
s'entra en una escola es procura deixar-la bé, perquè en el futur no hi hagi els
problemes que en aquest moment hi poden haver. A la Casa Consistorial van
arreglar les calderes tot i que la xarxa de distribució de calor és molt deficitària, però
que fins que no es plantegi la remodelació de tot l'edifici no es repassarà tota la
xarxa; a la Florinda s'hi va actuar amb unes 240.000 pessetes; a la Casa
Consistorial l'any 1993 349.000, a l'edifici de la plaça Major, 5, s'hi van invertir
294.000 pessetes, al centre de medicina esportiva 115.000 i a les escoles 215.000,
camps de futbol 122.000 i piscina municipal 304.000 pessetes. I ara, en tot aquest
tema s'està immers en un estudi de la racionalització d'energia, és a dir, estan
portant a terme una auditoria energètica que permetrà detectar de tots els edificis
públics les deficiències, i a partir d'aquestes deficiències, les avaluaran, faran un
pressupost i veure de quina forma es fa front a això. L'esperit que es planteja en la
moció de l'ENM els anima, però mai podran evitar és que en una escola a la planta
baixa s'hagin d'obrir les finestres a l'hivern, i a la planta alta hi faci fred. Això són
defectes que no es poden resoldre amb un nyap, i s'ha d'anar molt en compte
perquè pots fer encara més mal a la instal.lació. Ja se sap que defectes d'aquests
són un desastre, però no poden abans d'haver-se plantejat la renovació de tot

l'edifici, canviar la calefacció i que potser després no servirà de res. Diu al Sr. Mas
que s'està treballant en aquest tema i quan es tingui l'auditoria tindran més dades
per valorar que més cal fer. Dit tot això expressa que l'equip de govern no té cap
inconvenient en votar la seva moció, però vol que quedi clar que estan ja treballanthi d'una forma seriosa, i que el fet de votar favorablement no vol dir que es
començarà a fer a partir d'ara, perquè ja hi porten dos anys i mig treballant.
El Sr. Canongia i Gerona expressa que els sembla acertada aquesta proposició
més que res pel temsp en què està feta, ja que està a punt de tancar-se el termini
per presentar sol.licituds al Pla de Cooperació i Assistència Local de la Diputació de
Barcelona, i un dels seus programes específics consisteix en dotar als ajuntaments
d'estudis tècnics que serveixin per millorar l'estalvi energètic. I és evident que si
l'Ajuntament de Manresa vol endegar una acció concreta en un lloc concret i
necessita algún estudi tècnic de com solucionar algún problema concret, es podrà
acollir tranquil.lament en aquest programa específic, i és una manera d'estalviar
recursos de l'Ajuntament. Per tant, votaran favorablement aquesta proposició i
esperen que l'equip de govern la inclogui en algún programa específic.
El Sr. Mas i Font diu que en cap moment han dit que no s'estigui treballant, sino al
contrari, és a dir, que en el fet que s'hi estigui treballant s'hi recolzen per fer la
proposició, i tampoc plantegen que s'hagi de fer cap nyap perquè aleshores seria
contraproduent el sentit d'estalvi energètic i aprofitament de recursos.
Sotmesa la proposició a votació és aprovada per unanimitat dels presents.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se'n presenten.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

Pregunta núm. 1 de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Donat que darreres notícies aparegudes en mitjans de comunicació indicaven la
voluntat de l'empresa ENRESA de començar la recollida dels parallamps
radioactius, demanem:
Disposa l'Ajuntament de Manresa d'algún cens de parallamps
radioactius instal.lats als edificis públics i al conjunt de la ciutat ?
Quines gestions s'han realitzat per part d'aquest ajuntament per tal que aquests
parallamps radioactius siguin retirats?"
El Sr. Oms i Pons diu que sempre el que ha estat difícil és trobar una empresa que
els retiri, per tant, si ara hi ha una empresa que els retira i sap on posar-los, ja està
be, i el cens ja està fet de fa molts anys. Ara bé el que faltava era una empresa que
ho fes i que sapigués on posar-los.
10.2

Pregunta núm. 2 de l'ENM

El Sr. Mas i Font diu que amb la donació de compte del punt 2.10 de l'ordre del dia
ja ha quedat contestada aquesta pregunta, i per tant, el grup la retira.
10.3

Pregunta núm. 3 de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Per acord de Ple, aquest Ajuntament es va adreçar als responsables de l'Institut
Català de la Salut, demanant que posessin en funcionament l'Area Bàsica de Salut
del Barri Antic de Manresa, abans del final de 1993, amb l'objectiu de millorar
l'assistència sanitària.
En quina situació es troba aquesta Area Bàsica de Salut ?
Quines gestions ha fet l'equip de govern?
La regidoria de Sanitat, coneix si ja hi ha la ubicació decidida i els locals
acondicionats ?
Les places de la plantilla de personal són creades o en fase de cobrir ?
Quin és el termini previsible d'inici de funcionament ?"
La Sra. Riera i Montserrat diu que l'àrea bàsica de salut va ubicada a l'Hospital de
st. Andreu, a la part de baix, actualment hi ha el projecte d'obres presentat al Servei
Català de la Salut, però s'ha retardat perquè en un principi només agafava la part de
dispensaris, i després es va veure que aviat es faria petit, i s'ha fet ja el projecte
definitiu agafant també la part que era de radiologia i la part d'urgències. Per tant,
tota la part, llevat el que ara ja està ocupat per bugaderia, cuina i hospital de dia,
serà el CAP del Barri Vell. La plantilla era calculada i demanada ja, però ara això
s'ha tornat a retardar fins a primers de desembre d'aquest any. Per tant, abans de
final d'any és molt difícil, però a primers de l'any que ve es podran fer les obres. S'ha
participat en totes les reunions juntament amb el director del sector sanitari d'aquí,
intentant empènyer que això anés el més endavant possible.
10.4

Pregunta núm. 4 del grup de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Referent al concurs públic per a l'adjudicació del subministrament del carburant per
als vehicles municipals, aprovat el passat 30 de març:
Quina és la situació actual de la tramitació?
Hi ha elaborats ja els informes tècnics sobre les ofertes presentades ?
Quina empresa o empreses estan subministrant actualment el carburant per als
vehicles municipals?"
El Sr. Sala i Rovira diu que l'informe està pràcticament acabat, i queda un informe
tècnic dels diversos que composen l'estudi, que en molts pocs dies es podrà
tramitar, degut al col.lapse de feina que hi ha en d'altres qüestions. I pel que fa a
l'empresa suministradora diu que des del començament de l'exercici 1993 és
Petrolis de Catalunya (PETROCAT).

10.5

Pregunta núm. 1 del GMS

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Es constata darrerament a Manresa el deteriorament de la senyalització horitzontal
a la ciutat. Més concretament dels passos de vianants, per la qual cosa el Grup
Municipal Socialista DEMANA:
Té la regidoria de circulació alguna planificació per tal de renovar la senyalització
horitzontal dels passos de vianants a la ciutat?"
El Sr. Vilarasau i Serracanta diu que sí que hi ha un pla de treball per tirar endavant,
i en aquest sentit expressa que abans de la Festa Major es va començar pel sector
del Passeig, i en aquests moments s'està treballant al carrer Barcelona. Afegeix
que, dels passos de vianants, tenen prioritat els que no tenen semàfor, i anuncia
que ja es té la màquina de pintar nova, de manera que amb la mateixa gent es
podrà fer més feina.
10.6

Pregunta núm. 2 del GMS

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Durant el mes de maig el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament va paralitzar
les obres que el Departament d'Ensenyament realitzava a l'Institut Lluís de Peguera
ja que no tenien la preceptiva llicència d'obres de l'Ajuntament de Manresa, restant
en aquesta situació des d'aquella data, per la qual cosa el Grup Municipal Socialista
DEMANA:
Quina solució pensa adoptar l'equip de govern per tal de legalitzar la situació?"
El Sr. De Puig i Viladrich diu que cal recordar que hi ha dues parts d'obres, una part
que eren les obres que no afectaven a façana, que es se'ls va donar la llicència i per
tant ja està solucionat de fa uns quants dies, i l'altra part era el que quedava
pendent de la façana, que tal i com estava al catàleg no es podien tancar els
porxos. De tota manera, va entrar un escrit de la direcció del centre on fa una
reflexió sobre la posterior utilització, i el fet que desapareixi la biblioteca, i creu que
el tancament dels porxos facilitaria moltíssim la circulació i que l'institut quedés més
recollit. Aleshores davant aquest escrit i després de diferents consultes amb els
tècnics, va sorgir la possibilitat de fer el tancament de l'institut. Quedava clar que per
fer una cosa d'aquest tipus s'haurien de plantejar diferents coses, i la primera seria
fer la modificació del catàleg en el punt on es refereix al tancament dels porxos, i en
aquest moment, s'està estudiant la possibilitat de plantejar-lo.
10.7

Prec del GMP

El Secretari llegeix el prec que, transcrit, diu el següent:
"Que em sien facilitats dos cossos de prestatges en el meu despatx perquè ja no sé
on posar tants papers".
El Sr. Oms i Pons diu que l'equip de govern, evidentment, no té cap mena
d'inconvenient en proporcionar-los-hi, només recordar-li que no és necessari que

passi per un Ple un prec solicitant-los, sino que es demana al servei de Compres,
com tot el material que necessiti per al desenvolupament de la seva tasca i li serà
proporcionat.
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són
les 11 h de la nit, de tot el qual com a Secretari, certifico, i s'estén la present acta en
els fulls del paper segellat de la Generalitat núm........... i correlatius fins el núm
..............
Vist i Plau
L'ALCALDE

