Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de l a
Manresa, el dia 22 de febrer de 1995 . Es reuneixen e l
tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió d
la Corporació núm . 3, amb caràcter ordinari, en primera
catòria .

nue-

ASSISTENTS :

Alcalde-Presiden t
Il .lm . Sr . Juli Sanclimeps Genesc à
Tinents d'Alcald e
Sr . Marcel .lí Llobet Coromina s
Sr . Francesc De Puig Viladric h
Sr . Pere Oms Pon s
Sr . Eduard Bohígas Santasusagn a
Sr . Josep Maria Sala Rovir a
Sra . Teresa Just Riba
Sra . Maria Rosa Riera Montserra t
Regidors
Sr . Pere Sobrerroca Camp s
Sr . Antoni Berenguer Casas
Sr . Jordi Rodó Rodà
Sr . Pere Vilarasau Serracant a
Sr . Manuel Cano Navarr o
Sra . Carme Vidal Vintr ó
Sr . Jordi Valls Rier a
Sr . Joaquim García Coma s
Sr . Jacint Carrió Vilaseca
Sr . Joaquim Collado Llor t
Sr . Joan Carles Canongia Geron a
Sra . Ma Angels Crusellas Serr a
Sr . Ignasi Perramon Carri ó
Sr . Magí Mas Fon t
Sr . Josep Balet Olle r
Secretari Genera l
Sr . Miquel Corbella Pijua n
Intervento r
Sr . Josep Trullàs Flotat s
ABSENTS :

Sr . Jordi Marsal Muntal à
Sr . Carles Esclusa Espina l
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min de

la tarda, i després de comprovar el quòrum d'assistència perqu è
pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer el s
assumptes compresos en l'ordre del dia següents .
Com a qüestió prèvia, el Sr . Alcalde, de conformitat amb l a
petició del Sr . Oms i Pons, manifesta que queda retirat de l a
sessió l'assumpte comprès en el punt 6 .1 .1 . de l'ordre del dia .
1 .-

APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LE S
SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 20 i 29 DE DESEMBRE DE 199 4
I 17 I 31 DE GENER DE 199 5

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formula r
alguna observació a les actes de les quatre sessions anteriors ,
que van tenir lloc el dies 20 i 29 de desembre de 1994 i els die s
17 i 31 de gener de 1995, la còpia de les quals s'ha distribuï t
juntament amb la convocatòria .
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de le s
actes, es consideren i es declaren aprovades per unanimitat del s
23 membres presents, les actes de les sessions dels dies 20 i 2 9
de desembre de 1994 i dels dies 17 i 31 de gener de 1995, sens e
cap modificació .
2-

OüESTIONS PRèVIE S

2 .1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS . 2, 3, 4,5
i 6 CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 i 30 DE GENER16 D E
FEBRER DE 1995, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT OUE DE LE S
ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DEL S
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE L A
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113 .1 .b) DE L
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 d e
dates 9, 16, 23 i 30 de gener i 6 de febrer de 1995, mitjançan t
la distribució dels esborranys corresponents als portaveus del s
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 d e
novembre .
2 .2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR . ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE LA LLEI 7/85 ® D E
2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 1 104 DEL RD 2568/86, DE 2 8
DE NOVEMBRE .

Es posen a disposició dels Srs . Regidors els Decrets dictats pe r
l'Il .lm . Sr . Alcalde-President i els seus delegats, des d e
l'anterior donació de compte, quedant acomplert per l'assentimen t
unànime dels presents el tràmit de control, en els termes d e
l'article 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 4 2
i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre .

2 .3 . DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE POLÏTICA
I' j
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE DATA 10-1-95, JUSTIFICANT
lf
RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 20-12-94, SOBRE
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE CARRETERES DE CATALUNYA,PEIf R ~ ~
QUE FA A LA CARRETERA COMARCAL 1411

1

Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent :
"Il .lustríssim Senyor ,
L'Honorable Conseller ha rebut el vostre escrit del proppassa t
dia 28 de desembre de 1994, el qual he tramès al director genera l
de Carreteres, Senyor Eduard Alabern, per tal que estigu i
assabentat de la qüestió que plantegeu .
Ben cordialment ,
Barcelona, 10 de gener de 1995 . "
2 .4 . DONACIO DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 10-01 95, SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVER N
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 10-1-95, que, transcrit ,
diu el següent :
En cumpliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament e n
sessió plenària del dia 16 de desembre de 1987, sobre delegaci ó
en la Comissió de Govern de la competència prevista als arts .
22 .2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50 .2 1) de la Lle i
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre exercic i
de les accions administratives i judicials, sempre que l'Ajunta ment sigui part demandada o denunicada, donant-ne compt e
posterior al Ple .
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple del s
acords adoptats per la Comissió Municipal de Govern, sobre l a
matèria des de 1'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 1994 :
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 10 D'OCTUBR E
lr .- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primer a
instància i, en el seu cas, successives fins a aconsegui r
sentència favorable als interessos municipals, en relació a l
recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb e l
número 1256/94 interposat per part de la sra . MARIA TERESA PAZO S
ALONSO contra l'Ajuntament sobre la resolució de data 13-06-94 ,
desestimant les al .legacions formulades el passat 30 d'abri l
contra el decret de data 14-04-94 ordenant la demolició d'un a
pèrgola, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya" .
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBR E
"ir .- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primer a
instància ï, en el seu cas, successives fins a aconsegui r
sentència favorable als interessos municipals, en relació a l
recurs contenciós-administratiu, que ha esta t
designat amb el número 2 .102/94 interposat per part de la CAIXA
D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU contra la resolució de data 15-07 -
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94 d'aquest Ajuntament, comunicada en data 28-07-94, desestimatòria del recurs de reposició contra el requeriment de pagamen t
de la taxa d'escombraries, davant la Secció Primera de la Sal a
del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justíci a
de Catalunya" .
2 .5 . DONACIO DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-1 95, SOBRE INCOACI~ D'EXPEDIENT PER A DONAR EL NOM DE PLAÇ A
DE MN . PLANAS A UNA PLACA DEL BARRI DEL POBLE NO U
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 25-1-95, que, transcrit ,
diu el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pel s
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article del Reglamen t
Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15 d'abril, d e
la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1 8
d'abril .
Atès que al barri del Poble Nou hi ha una plaça formada a la zon a
final dels carrers de Súria, d'Amat i Piniella i de Font del Gat ,
que encara no té cap denominació oficial .
Atesa la proposta realitzada per l'Associació de Veïns del Pobl e
Nou, en el sentit de donar-li el nom de "Plaça de Mn . Planas" ,
en memòria a la tasca feta per aquest sacerdot per impulsar e l
barri a través de la parròquia .
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aques t
Ajuntament regula la instrucció de l'oportú expedient per a l a
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o
justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà d e
donar compte posteriorment en la propera sessió plenària .
Atès el que s'estableix als articles 14 a 17 del Reglamen t
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Pl e
de la Corporació de 19 d'abril 1994 .
R E S O L C :
1r .- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglamen t
d'Honors i Distincions, destinat a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de "Plaça de
Mn . Planas", a la plaça formada al final dels carrers de Súria ,
d'Amat i Piniella i de Font del Gat, al barri del Poble Nou .
2n .- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr . Marcel .l í
Llobet i Corominas, lr . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la Sra . Montserra t
Simon i Circuns, Cap de Secció de 1'Area d'Acció Ciutadana .
3r .- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple ,
en la primera sessió que es celebri . 01
2 .6 . DONACIO DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-1-

1 1
SOBRE INCOACIÓD'EXPEDIENT PER A DONAR EL NOM DE CARRE R
DEL GERMÀ ISIDRE A UN CARRER DEL BARRI DE LA SAGRAD A
FAMILIA
95,

Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 25-1-95, que transcrit, di u
el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pel s
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article del Reglamen t
Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15 d'abril, d e
la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1 8
d'abril .
Atès que al barri de la Sagrada Família hi ha un carrer amb nove s
construccions que encara no té cap denominació oficial, i que e s
troba ubicat al final del carrer de Llevant i Pge . Mísser Mas i
paral .lel al carrer de Montcau .
Atès que s'ha vist la necessitat de donar nom a l'esmenta t
carrer, arran de les peticions efectuades per veïns d'aques t
carrer .
Atesa la proposta realitzada per l'Associació de Veïns de l a
Sagrada Família, en el sentit de donar-li el nom de "Carrer de l
Germà Isidre", en reconeixement a la tasca docent i religiosa d e
l'esmentat germà de la Salle, qui fou una persona molt vinculad a
al barri .
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aques t
Ajuntament regula la instrucció de l'oportú expedient per a l a
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o
justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà d e
donar compte posteriorment en la propera sessió plenària .
Atès el que s'estableix als articles 14 a 17 del Reglamen t
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Pl e
de la Corporació de 19 d'abril 1994 .
R E S O L C :
lr .- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix a1 Reglamen t
d'Honors i Distincions, destinat a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de "Carrer de l
Germà Isidre", al carrer ubicat al final del carrer Llevant i
Pge . Mísser Mas, i paral .lel al de Montcau, enclavat al barri d e
la Sagrada Família .
2n .- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr . Marcel .l í
Llobet i Corominas, lr . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participa ció Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la Sra . Montserra t
Simon i Circuns, Cap de Secció de 1'Area d'Acció Ciutadana .
3r .- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple ,
en la primera sessió que es celebri . "
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2 .7 . DONACIO DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-1 95, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A DORNAR EL NOM D E
CARRER DEL PINTOR BASIANA, AUN CARRER DEL BARRI DE LA PLAC A
DE CATALUNYA
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 25-1-95 que, transcrit, diu
el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pel
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article del Reglamen
Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15 d'abril, d
la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1
d'abril .
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Atès que al barri de la Plaça de Catalunya hi ha un carrer d e
nova urbanització que encara no té cap denominació oficial, i qu e
es troba ubicat entre el carrer de Navarra, Pge . de Tudela ,
paral .lel a 1'Avda . de Tudela i enfront de la Plaça de Catalunya .
Atès que s'ha vist la necessitat de donar nom a l'esmenta t
carrer, al convertir-se en una via pública de nova creació .
Atesa la proposta realitzada
el sentit de donar el nom de
plaça de la ciutat, i havent
ment, d'atorgar-lo al carrer

pel Cercle Artístic de Manresa, e n
"Pintor Basiana", a algún carrer o
acceptat la proposta de l'Ajuntaabans esmentat .

Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aques t
Ajuntament regula la instrucció de l'oportú expedient per a la
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o
justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà d e
donar compte posteriorment en la propera sessió plenària .
Atès el que s'estableix als articles 14 a 17 del Reglamen t
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Pl e
de la Corporació de 19 d'abril 1994 .
R E S O L C :
lr .- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglamen t
d'Honors i Distincions, destinat a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de "Carrer de l
Pintor Basiana", al carrer de nova urbanització ubicat entre e l
carrer Navarra, Pge . de Tudela, paral .lel a 1'Av . de Tudela i
enfront de la Plaça de Catalunya .
2n .- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr . Marcel .l í
Llobet i Corominas, lr . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participa ció Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la Sra . Montserra t
Simon i Circuns, Cap de Secció de 1'Area d'Acció Ciutadana .
3r .- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple ,
en la primera sessió que es celebri . "
2 .8 . DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-1-
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95, SOBREINCOACI~D'EXPEDIENT PERA DONAR EL NOM17E:_"PLAÇA : :1
DE'N PRATDE LARIBA A UNA PLAÇA DE LA ZONADELPiQLÍGON' ,-,
DELS DOLORS
t

Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 25-1-95, que transcr f
el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pel s
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article del Reglamen t
Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15 d'abril, d e
la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1 8
d'abril .
Atès que a la zona del Polígon dels Dolors, la plaça formada pe r
la confluència de la Cra . de Vic, Av . de les Bases de Manresa ,
Av . dels Dolors i carrer de Sallent, no té cap denominaci ó
oficial .
Atès que la proposta d'aquest Ajuntament és la de donar-li el nom
de Plaça d'en Prat de la Riba .
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aques t
Ajuntament regula la instrucció de l'oportú expedient per a l a
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o
justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà d e
donar compte posteriorment en la propera sessió plenària .
Atès el que s'estableix als articles 14 a 17 del Reglamen t
d'Honors i Distincions de 1'Ajuntament de Manresa aprovat pel Pl e
de la Corporació de 19 d'abril de 1994 .
R E S O L C :
lr .- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglamen t
d'Honors i Distincions, destinat a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de "Plaga d'e n
Prat de la Riba", a la plaça formada en la confluència de la Cra .
de Vic, 1°Av . de les Bases de Manresa, Av . dels Dolors i carre r
de Sallentd, enclavada a la zona del polígon dels Dolors .
2n .- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr . Marcel .l í
Llobet i Corominas, lr . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participa ció Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la Sra . Montserra t
Simon i Circuns, Cap de Secció de 1'Area d'Acció Ciutadana .
3r .- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple ,
en la primera sessió que es celebri . "
El Sr . Perramon i Carrió pregunta si no seria més correcte parla r
de "Enric Prat de la Riba" que és el nom que identifica mé s
concretament la persona, ja que possiblement amb el nom genèri c
Prat de la Riba n'hi deu haver d'altres . Es una observació qu e
en aquest moment no és objecte de decisió, però potser seri a
preferible personalitzar aquest caràcter genèric .

El Sr . Alcalde diu que no tenen inconvenient en que sigui així ,
de forma que quedarà més complet .
2 .9 . DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-1 95, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A DONAR ELS NOMSqE
MESTRE AGUSTÍ COLL I DE PLAÇA DEL DIBUIXANT VILANOVA, A DO S
INDRETS DE LA CIUTAT AL BARRI DE LA BALCONAD A
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 25-1-95, que, transcrit ,
diu el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pel
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article del Reglamen
Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15 d'abril, d
la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1
d'abril .
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Atès que a la zona de la Balconada s ® ha cregut procedent
remodelar la denominació del carrer d'Oleguer Miró, convertint
un tram del qual en un nou carrer, i donar nom a la plaça formad a
per la confluència dels carrers d'Oleguer Miró, de Josep Arola ,
de Josep Guitart i de Josep Esteve ,
Atès que la proposta d'aquest Ajuntament és la de donar els nom s
de Carrer del Mestre Agustí Coll i el de Plaça del dibuixan t
Vilanova, als llocs abans esmentats .
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aques t
Ajuntament regula la instrucció de l'oportú expedient per a la
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o
justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà d e
donar compte posteriorment en la propera sessió plenària .
Atès el que s'estableix als articles 14 a 17 del Reglamen t
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple
de la Corporació de 19 d'abril de 1994 .
R E S O L C
lr .- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglamen t
d'Honors i Distincions, destinat a determinar els mèrits o
circumstàncies que puguin aconsellar donar els noms de 01Mestr e
Agustí Coll" i de "Plaça del dibuixant Vilanova", a dos indret s
de la ciutat, enclavats a la barriada de la Balconada .
2n .- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr . Marcel .l í
Llobet i Corominas, lr . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participa ció Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la Sra . Montserrat
Simon i Circuns, Cap de Secció de 1'Area d'Acció Ciutadana .
3r .- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple ,
en la primera sessió que es celebri . 10
2 .10 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGA T
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 11-1-95, SOBRE NOMENAMENT AMB

CARÀCTER INTERÍ I PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈN
ROSA GOMÀ BATRIU

! i
* i'

Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règi m Intèp,i'
de data 11-1-95, que transcrit, diu el següent :
\i

n

N

)

"Atès que la Sra . Montserrat Corominas Montanà, que desenvolupav a
les funcions d'Auxiliar d'Administració General, adscrita al s
Serveis Financers-Tresoreria, va passar a la situació d'excedència voluntària amb efectes del dia 1 de setembre de 1994 .
Vist l'informe emès pel Sr . Tresorer en el que es manifesta l a
necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta vacant é s
laboriosa i requereix pel procediment normal, un període de temp s
que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Atesa la proposta de nomenar amb caràcter de funcionari inter í
i pel procediment de màxima urgència, a la Sra . ROSA GOMA BATRIU ,
donat que reuneix els requisits necessaris per a exercir le s
funcions d'Auxiliar Administratiu .
Vist el que disposa el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qua l
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitat s
locals .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde, mitjançant decret de dat a
17 de juny de 1991, modificat parcialment per decret de 14 d e
setembre de 1993, RESOLC :
lr .- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxim a
urgència, a la persona que seguidament es relaciona, per a ocupa r
un lloc de treball de la Sots-Escala d'Administració General ,
vacant a la Plantilla de personal d'aquest Ajuntament .
ESCALA D'ADMINISTRACIO GENERA L
Sots-Escala Auxilia r
* Rosa Goma Batri u
DNI 39 .342 .16 0
Núm . catàleg : 10 .0 1
La nomenada s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa d e
possessió, i aquest nomenament s'extingirà quan es doni algun a
de les causes previstes en l'article 7 del decret 214/90 de 3 0
de juliol de la Generalitat de Catalunya .
2 .- Donar compte d'aquest Decret de nomenament al Ple de l a
Corporació i publicar l'anunci corresponent al Butlletí Oficia l
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun ya, de conformitat amb el que preveu l'article 94 .3 del Decre t
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de l
personal al servei de les entitats locals de Catalunya . "
2 .11 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGA T
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 29-12-94, SOBRE NOMENAMENT AM B
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CARÀCTER INTERÍ I PEL PFZCC2DIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, A
RAMIRO FERRER GALBAN Y
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
de data 29-12-94, que, transcrit, diu el següent :
"Atès que a la Plantilla de personal funcionari d'aquest Ajunta ment, hi figura un lloc de treball vacant de Tècnic Superior Arquitecte .
Vist l'informe del Cap de Servei d'Urbanisme i Política Ambienta l
accidental, en el qual manifesta que és d'interés pel funciona ment del departament d'Urbanisme el nomenament com a funcionar i
interí d°un arquitecte superior que s'ocupi de les llicèncie s
d'obra .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
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 pe l
procediment de màxima urgència al senyor Ramiro Ferrer i Galbany ,
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 qua l
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitat s
locals de Catalunya .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde mitjançant decret de data 1 7
de juny de 1991, modificat parcialment per decret de 14 d e
setembre de 1993, RESOLC :
lr .- Nomenar, amb caràcter interí, i pel sistema de màxima
urgència, a la persona que seguidament es relaciona, per a ocupa r
un lloc de treball de la Sots-Escala Tècnica d'Administraci ó
Especial, vacant a la Plantilla de personal d'aquest Ajuntament :
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIA L
Sots-Escala Tècnic a
Classe : Tècnics Superior s
Tècnic Superior-Arquitect e
* RAMIRO FERRER I GALBAN Y
D .N .I . núm . 77 .104 .38 2
Núm . catàleg : 7 .0 3
E1 nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa d e
possessió, i aquest nomenament s°extingirà quan es doni alguna
de les causes previstes en l'article 7 del Decret 214/90 de 3 0
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 Oficia l
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun ya, de conformitat amb el que preveu l'article 94 .3 del Decret
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214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglamen t
personal al servei de les entitats locals de Catalunya ." !
2 .12 DONACIÒ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE
íLSGAT
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 22-12-94, SOBRE CONTRA TACI Ò
LABORAL TEMPORAL, PELPROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNC
JOSEFINA RAMIREZ RUIZ
fil ' '
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
de data 22-12-94, que transcrit, diu el següent :
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Cèli a
Barreda i Arnao, que exerceix tasques d'Educadora de Centre s
Socials d'aquest Ajuntament, es troba en situació de baixa pe r
incapatitat laboral transitòria, i la seva incorporació no é s
prevista fins el proper mes de febrer de 1995 .
Vist l'informe-proposta emès per la Cap de Secció de l'Àrea
d'Acció Ciutadana, en el que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Barreda donades les característiques de l a
tasca que desenvolupa .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
és laboriosa i requereix pel procediment normal, un període d e
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Vista la proposta de contractar
de màxima urgència a la senyora
dia 1 de gener de 1995 i fins el
servei la senyora Cèlia Barreda

temporalment i pel procedimen t
Josefina Ramirez Ruiz, des de l
moment en que es reincorpori a l
i Arnao .

Vist el que disposa el R .D . 2104/84 que preveu la contractaci ó
per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc d e
treball, art . 15 c) de l'Estatut dels Treballadors, article 4 d e
la Llei 10/1994 de 19 de maig que regula la contractació a temp s
parcial, així com el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qua l
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitat s
locals .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde mitjançant decret de data 1 7
de juny de 1991, modificat parcialment per decret de 14 d e
setembre de 1993, RESOLC :
lr .- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, pe l
procediment de màxima urgència, d'acord amb el R .D . 2104/84 que
preveu la contractació de personal per substituir a treballador s
amb dret a reserva del lloc de treball, a la persona que to t
seguit s'esmenta i per les següents retribucions :
COGNOMS I NOM :
CIF núm .

RAMIREZ RUIZ, Josefin a
39 .346 .839- A

LLOC DE TREBALL :
JORNADA :
DATA INICI CONTRACTE :
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EDUCADORA DE CENTRES SOCIAL S
20 hores setmanals .
1 de gener de 1995 .

I

DATA FINAL CONTRACTE :

en el moment en que es reincorpori a l
servei la senyora Cèlia Barreda i Ar nao .

RETRIBUCIÓ :
Sou mensual
Paga extraordinària d'Estiu
Paga extraordinària de Nadal

77 .445,- ptes .
77 .445,- ptes .
77 .445,- ptes .

Les pagues extraordinàries s°entenen en la part proporcional qu e
corresponguin .
2n .- Donar compte al Ple del present decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .13 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGA T
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 18-1-95, SOBRE CONTRACTACI Ó
LABORAL TEMPORAL, A TEMPS PARCIAL, A TERESA PRIEGO GARCI A
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
de data 18-1-95, que transcrit, diu el següent :
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Pila r
Sorrosal i Vives, que exerceix tasques de Cuinera de les Escole s
Públiques, es troba en situació de baixa per incapatitat labora l
transitòria des del dia 9 de gener d'enguany, i la seva incorpo ració no és prevista en un termini curt .
Vist l'informe-proposta emès per la Cap de Secció de l'Àre a
d'Acció Ciutadana, en el que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Sorrosal donades les característiques de l a
tasca que desenvolupa .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
és laboriosa i requereix pel procediment normal, un període de
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgèncía .
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment
de màxima urgència a la senyora Teresa Priego i Garcia, des de l
dia 23 de gener de 1995 i fins el moment en que es reincorpori
al servei la senyora Pilar Sorrosal i Vives .
Vist el que disposa el R .D . 2104/84 que preveu la contractaci ó
per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc d e
treball, art . 15 1 c) de l'Estatut dels Treballadors, R .D .
2317/93 que regula la contractació a temps parcial, així com e l
Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s°aprova el Reglament de l
Personal al servei de les entitats locals .
E1 Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde mitjançant decret de data 1 7
de juny de 1991, modificat parcialment per decret de 14 d e
setembre de 1993, RESOLC :
1r .- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, pe l
procediment de màxima urgència, d°acord amb el R .D . 2104/84 que
preveu la contractació de personal per substituir a treballador s
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amb dret a reserva del lloc de treball, a la persona
seguit s'esmenta i per les següents retribucions :
COGNOMS I NOM :
CIF núm . :

e

PRIEGO GARCIA, Teres a
39 .300 .493-W

LLOC DE TREBALL :
JORNADA :
DATA INICI CONTRACTE :
DATA FINAL CONTRACTE :

CUINERA
20 hores setmanals .
23 de gener de 1995 .
en el moment en que es reincorpori a l
servei la senyora Pilar Sorrosal i
Vives .

RETRIBUCIÓ :
Sou mensual
Paga extraordinària d'Estiu
Paga extraordinària de Nadal

56 .880,- ptes .
56 .880,- ptes .
56 .880,- ptes .

Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional qu e
corresponguin .
2n .- Donar compte al Ple del present decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .14 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGA T
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 31-1-95, SOBRE CONTRACTACI Ó
LABORAL TEMPORAL, PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, A
FRANCISCO JOSÉ FERNANDEZ BENÍTE Z
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
de data 31-1-95, que transcrit, diu el següent :
"Vist el Decret de 31 de gener d'enguany on el Tinent d'Alcalde Delegat de Règim Interior atorga llicència per assumptes propi s
amb efectes de 1'1 de febrer d'enguany a la Sra . M . Angels Casa s
Pujol, que exerceix tasques de Professor Adjunt de Violí de l
Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa .
Vist l'informe proposta emès per la Cap de Secció de 1'Are a
d'Acció Ciutadana, en el que manifesta la necessitat de substi tuir a la Sra . Casas, per tal que no quedin destesos els seu s
alumnes .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
es laboriosa i requereix pel procediment normal, un període d e
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procedimen t
de màxima urgència al Sr . FRANCISCO JOSE FERNANDEZ BENITEZ, de s
del dia 1 de febrer de 1995 i fins el dia en que es reincorpor i
al servei actiu la Sra . Ma . Angels Casas Pujol que es troba de
llicència per assumptes pròpis .
Vist el que disposa l'art . 4 del Reial Decret 2104/84 que regul a
la contractació d'interinitat, l'art . 15 1c) de l'Estatut del s
Treballadors, i el Decret 214/1990 de 30 de Juliol, pel qua l
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitat s
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locals .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde, mitjançant decret de dat a
17 de juny de 1991, RESOLC :
1 .- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxim a
urgència al Sr . FRANCISCO JOSE FERNANDEZ BENITEZ (CIF 30 .816 .62 1
W), per realitzar les funcions de PROFESSOR ADJUNT DE VIOLI DE L
CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA DE MANRESA, amb una
jornada de 18 hores setmanals i pel periode compres entre el di a
1 de febrer de 1995 i fins el dia en que es recincorpori a l
servei actiu la Sra . ANGELS CASAS I PUJOL, que es troba d e
llicència per assumptes pròpis, i amb les següents retribucions :
Sou mensual
Paga extraordinària d'estiu
Paga extraordinària de Nadal

152 .779 .-ptes .
152 .779 .-ptes .
152 .779 .-ptes .

Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que
corresponguin .
2 .-La contractació referida en el punt anterior s'efectua d e
conformitat amb el que disposa l'art . 4 del Reial Decret 2104/8 4
que regula la contractació d'interinitat, l'art . 15 lc) d e
l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/1990 de 30 d e
Juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei d e
les entitats locals .
3 .- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .15 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGA T
DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 30-1-95, SOBRE CONTRACTACI Ó
LABORAL TEMPORAL, PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, A
SARA PARÉS MASDEVAL L
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
de data 30-1-95, que transcrit, diu el següent :
"Vist l'informe emès per la Cap de Secció dels Serveis d'Acci ó
Ciutadana en el que manifesta la necessitat de cobrir urgentmen t
un lloc de treball de professor adjunt de fagot, donat que el Sr .
Ramon Aragall Trepat, titular del lloc de treball, es troba de
baixa per accident no laboral .
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de trebal l
per tal de garantir la continuïtat del servei .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
es laboriosa i requereix pel procediment normal, un període de
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxim a
urgència a la Sra . SARA PARES MASDEVALL (CIF 40 .435 .758-X) ,
a partir del dia 30 de gener de 1995 i fins el dia en que e s
reincorpori al servei actiu el Sr . Ramón Aragall Trepat, donat
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que -es -troba-•de -baixa-per! accident no -laboral .
Vist . el que disposa 1 art.A. del -,.Dec :,et 2104 /,84 .•_qué _
la contractació •d'interinitatT-Wa• t : 15 lc) de l'Estatut
Treballadors, . el Reial Dec et" '23`17%93 que regula la contractaci o
a temps parcial i el Decret . 21.4•/1990 de 30 de Juliol,- pel, .qua l
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitat s
locals .
.„_. ._
E1 Tinent d'Alcalde =Delegat de Règim Interior, en virtut de la
delegació : coiiferidà . pel Sr . Alcalde, mitjànçant décret dé .dàt'a
17 de juny de 1991, RESOLC :
.
~

.

1 .- Contractar en règim laboral 'temporal, i pel sistema de màxim a
urgència a la-Sra . SARA PARES•MASDEVALL (CIF 40 .435 .758-X), per
realitzar les funcions de PROFESSOR ADJUNT DE FAGOT DEL CONSERVA TORI PROFESSI,ONAL .MUNICIPAL DE MUSICA DE MANRESA, amb una jornad a
de 4 .5, horest•setmanals-i+pel -periode . compres entre el dia 30 d e
genér - de 1.9-9'5 'i
el dia en que es recincorpori al serve i
actiu- .,el Sr . -RPAMOÍN_ .ARAGALL TREPPT, titülàr 'del lloc de trébàll ,
que es troba de baixa per accident no laboral, i amb les següent s
retribucions :

fins

Sou mensual
Paga extraordinària d'estiu
Paga extraordinària de Nadal

44 .025 .-ptes .
44 .025 .-ptes .
44 .025 .-ptes .

Les pagues extràordinaries s'entén , en la .part_proporçional qu e
corresponguin -2 .-La contractació referida en el , punt anterior s'efectua d e
conformitat amb el que disposa l'art . 4 del Reial Decret 2104/8 4
que regula la contractació d'interinitat, l'art . 15 lc) d e
l'Estatut dels Treballadors, el Reial Decret 2317/93 que regul a
la contractació a temps parcial i el Decret 214/1990 de 30 d e
Juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei d e
les entitats locals .
3 .- Donar compte al ple el present Decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .16 DONACIÓ DE COMPTE I RATIFICAR EL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 20-1-95, SOBRE PRÓRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESTACIONAMEN T
VIGILAT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS 1 DETERMINA DES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI
LIMITAT, A APARCAMIENTOS CONCERTADOS, SA
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda, de data 20-1-95 ,
que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 17
de novembre de 1992, adjudicà la concessió administrativa de l
Servei Municipal d'Estacionament vigilat de vehicles de motor e n
zones especials i determinades de la via pública de Manresa, sot a
control horari limitat, a l'entitat mercantil "APARCAMIENTO S
CONCERTADOS, S .A ." .
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Atès que per acord plenari . el dià•20 dè setembre de 1994 ,
s'aprovà la pròrróga del servei e s̀méntat, pel període compré s
entre els dies J_8-de novembre de 1994 i el 31 de gener de 199 5
ï - f• :' t (àmbdós inclosos) .
Atès que el termini de la primera pròrroga ha resultat insufi cient :.
Atès -que -•per atorgar =1-a - novar -con'cess•ió, s'•ha• d'actualitzar e l
règim dé prestacions' i el seu'p r'essupost i s'ha de tramitar u n
nou expedient de còntractació . .
=
Atès que l'art . 59 del Reglament de Contractació de les Corpora cions Locals, estableix la (prerrogativa administrativa d e
prorrogar els contractes referents a serveis, de forma obligato ria pel contractista per un període màxim de 6 mesos .
Atès que per proveïment de data 18 de gener de 1995 (núm .
registre de sortida'368), es va donar audiència a la Societa t
mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S .A .", per presenta r
al :légacions davant la pròrrogà forçosa del servei esmentat i qu e
mitjançant instància de referència 1535/20-1-95, aquesta entita t
mercantil ha manifestat que no té res a al .legar o aportar, pe r
la qual cosa el tràmit d'audiència s'entén realitzat .
Amb la finalitat de garantir la cdntinuïtat dél servei durant l a
tramitació de la nova concessió, com a Tinent d'Alcalde d'Hisend a
de 1'Ajuntainerit de Manresa, actuant per delegació del Sr .
Alcalde-President, d'acord amb les atribucions conferide s
mitjançant Decret de 17 de juny de 1991, modificat parcialmen t
per decret de 14 de setembre de 1993, resolc el següent :
lr .- Prorrogar, obligatoriament per al contractista, pel períod e
de . temps comprés des de 1'1 de febrer al 30 d'abril de 199 5
(ambdós iròlosó's), la concessió adminis rativa del Serve i
Municipal d'Estacionament vigilat de vehicles de motor en zone s
especials i determinades de la via pública de Manresa, sot a
control horari limitat, adjudicada a l'entitat mercanti l
"APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S .A ." (A-28732915 ca . de l'Enginyer ,
11-13 2n 1a . - Granollers), per acord Plenari de 17 de novembre
de 1992 i prorrogada per acord Plenari de 20 de setembre de 1994 ,
amb subjecció a l'art . 59 del Reglament de Contractació de le s
Corporacions Locals, per les raons invocades a la part expositi va .
2n .- Donar compte del present Decret al primer Ple de l a
Corporació que se celebri, a l'efecte del seu coneixement i
ratificació . "
Així mateix es dóna compte de la proposta annexa al Decret ,
esmentat, formulada pel propi Tinent d'Alcalde d'Hisenda que ,
transcrita, diu el següent :
"En coherència amb l'apartat 2n de la part dispositiva de l
present Decret, proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l
següent acord :
"Donar-se per assabentat del Decret dictat pel tinent
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Quan a trayé's de 1'a legislagó espanyola, es
dt eix ia
modificacions, insufiients, peno que permeten miro ar 3.h, ,
situació actual, és
entable que es produeixin posiciqnt
que volen bloquej
aquest avenç .
La posició del Partit Popular, plantejant recurs d'inconstitu cionalitat contra la Reforma de la Llei Orgànica del Pode r
Judicial, pretén eximir als jutges que exerceixin a Catalunya ,
de l'obligació de conèixer el català, volent fer passar el s
interessos d'un grup de funcionaris, per damunt dels de tots el s
ciutadans .
Per aquests motius proposem els següents acords :
1 - L'Ajuntament de Manresa manifesta la voluntat que e s
produeixi una ràpida i progressiva normalització de l'ús d e
la llengua catalana a l'Administració de Justícia a Cata lunya, i com a requisit imprescindible, que sigui exigi t
als jutges i personal adscrit als jutjats, el coneixemen t
del català .
2 - L'Ajuntament de Manresa manifesta el total desacord amb e l
recurs presentat pel Partit Popular, a a Reforma de l a
Llei Orgànica del Poder Judicial, ja que preté n
la normalització lingüística del català a l'Administraci ó
3 - derJu tríl
, aleatlakurrpai.mers acords a la Conselleria d e
Justícia de la Generalitat, al "Ministerio de Justicia e
Interior", i a la direcció del "Partido Popular" de Cata lunya i de l'Estat . "
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que en una llei que, en tot cas ,
donava una mica més la porta oberta a la necessitat que el s
jutges en territori català coneguessin la llengua catalana ,
justament hi ha hagut un recurs del Partit Popular per bloqueja r
això, i a més amb una explicació molt clara per part del s
dirigents d'aquest partit, en el sentit de dir que considere n
que no és cap obligació dels jutges espanyols que quan vingui n
a Catalunya coneguin la llengua catalana . Això és absolutament
inadmissible per diferents motius, una perquè és posar el dre t
d'alguns funcionaris per sobre del dret de tots els ciutadan s
de Catalunya, i dues, perquè entenen que seria posar una nov a
dificultat a aquesta normalització .
El Sr . Oms i Pons diu que, tot i que consideren que aquest é
un tema que s'ha de debatre en instàncies polítiques superiors
que és on realment s'ha de resoldre, evidentment la postura de
seu grup, tant personal com política, és de rebuig d'aquest
contínua obstrucció a l'ús de l'idioma català, i votara
favorablement aquesta proposició .

s
,
l
a
n

El Sr . Balet i Oller intervé manifestant que porta 12 anys e n
aquesta casa, i mai s'havia trobat en una confrontació ta n
frontal entre dos grups del Consistori . Sempre es va respecta r
en anteriors legislatures els noms dels partits, sempre e s
parlava del municipi, però no de partits, fossin del color qu e
fossin, cosa que va entendre molt bé el Sr . Marsal . Al ple s'h a
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de parlar de temes municipals, i a ell, personalment, mai se l i
haurà sentit a dir res de cap partit, i avui, li dol moltíssi m
veure que es presenta una proposició que, en l'esperit hi est à
d'acord, però no en la forma i abans d'entrar en més debat d e
profunditat, demanaria que el primer punt, en lloc de di r
"exigit", que és excloent, digui "sigui admissible" que n o
exclou . Si es posa la paraula admissible sí que votarà a favor ,
i voldria que es treguessin els punts 2 i 3, doncs ja amb e l
primer punt es reflecteix d'una manera moderada, amb seny, qu e
no pot ofendre a ningú, i es defensa el que tots volen . De
catalans en són tots, i tots estimen Catalunya, però l'altr a
cosa és que els catalans es converteixin en dictatorials ,
discriminatius i antidemocràtics . Per tant, si s'accepta e l
primer punt corregit, substituint la paraula "exigit" pe r
"admissible", i se suprimeixin els punts 2 .i 3, votarà a favor .
E1 Sr . Valls i Riera diu que, tradicionalment, han anat dien t
que certs temes són de política general i no de política local ,
i si algún grup en aquesta sala ha hagut de parlar de temes d e
política general ha estat el grup municipal socialista ï no, e l
Popular, i han anat canviant de posició, acceptant el repte ,
sovint, de fer plantejaments, o encarar situacions difícils .
Votaran favorablement la proposta, perquè si hi ha un àmbit que
en aquests moments no hi ha normalització lingüística, és a
l'administració de Justícia . També és cert, en part, el que di u
el Sr . Balet, quan parla del terme "exigir", ja que aquest tem a
requereix una situació transitòria, ja que difícilment qualsevo l
persona que vingui de La Corunya o de Sevilla, en un o dos die s
no pot aprendre català . Però sí que creu que és bo, que comenc i
a tenir coneixements de català en el moment que vingui aquí .
Dins l'àmbit de Justícia hi deu haver un percentatge d'un 10 %
o un 15% de gent que faci les intervencions i plantegi le s
demandes, en aquests moments, en català . El GMS votarà favorablement, i si es vol canviar el terme "exigir" podrien estar-h i
també d'acord, però de totes maneres això ho deixen en mans d e
1'ENM, ja que tal i com està redactada la troben correcta .
E1 Sr . Perramon i Carrió expressa que hi ha una diferènci a
absolutament substancial entre el que planteja el sr . Balet i
el que planteja 1'ENM . Una cosa és exigir, i efectivament ha d e
ser així, doncs un jutge per ser jutge ha d'aprendre lleis i le s
ha de coneixer, un jutge si vol demanar destí a Catalunya, e l
lògic és que aprengui la llengua catalana, perquè els ciutadan s
de Catalunya tenen el dret d'adreçar-se a ell, per escrit o d e
paraula, en català . I això és una cosa tant evident com que u n
Jutge que es vulgui dedicar a dret penal, i no conegui la lle i
penal . Els sembla que és una condició imprescindible, per
respecte als ciutadans de Catalunya, simplement, i per respect e
als drets lingüístics . Bé pot venir un senyor d'allà on vulgui ,
però que conegui el català quan vingui, no que l'aprengui qua n
hi sigui . Que es prepari abans, ja que se suposa que és un a
persona intel .ligent, capaç d'estudiar això, i per tant, capa ç
d'assolir-ho . Aquest és un tema, i per tant, dir que seri a
"admissible" als jutges que coneguin el català, és mol t
diferent, doncs ja ho és d'admissible en aquests moments ,
malament s °aniria que no ho fós, ja que aleshores es negaria al s
que coneixen el català, de poder ser jutges a Catalunya . Pe r
tant, mantenen la paraula "exigir", i en el punt primer no fa

bri
d'alcalde d'Hisenda de data 20 de gener de 1995, relatiu a
la pròrroga de la concessió administrativa del serve i
Municipal d'estacionament vigilat de vehicles de motor e n
zones especials i determinades de la via pública ' -~de l
municipi de Manresa, pel període comprès entre 1'1 d e
febrer i el 30 d'abril de 1995 (ambdós inclosos) i, s i
s'escau, ratificar-lo . "
Sotmesa a votació la proposta esmentada, és aprovada aprovada pe r
unanimitat dels 23 membres presents i, conseqüentment, es declar a
ratificat el Decret esmentat .
3 .-

PRESIDÈNCI A

3 .1 . NOMENAMENT DEL TINENT D'ALCALDE, SR . FRANCESC DE PUIGI
VILADRICH, COM A REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT A L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE MANRES A
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist l'escrit de data 31 de gener de passat, tramès a aques t
Ajuntament per part del president de la CAIXA DE MANRESA, en e l
que es demana que per part de 1' Aj untament es procedexi a nomena r
el representant d'aquesta Corporació Local en l'Assemblea Genera l
de la Caixa de Manresa, ja que enguany es completa el període d e
4 anys del mandat de 1' acual representant, que va ser nomenat pe r
acord396XdRle de la Corporació del dia 10 de juny de 1991 .
Atès que l'article 16 .1 del Decret Legislatiu 1/1994, de 6
d'abril, pel qual s'aprova la refosa de les lleis de caixe s
d'estalvis de Catalunya estableix que l'assemblea general é s
l'òrgan suprem de govern i de decisió de les caixes d'estalvis ,
que els seus membres tenen la denominació de consellers generals ,
i l'article 16 .2 del mateix Decret preveu que els conseller s
generals representen diversos sectors, entre ells les corporacions locals .
Atès que l'article 21 del Decret Legislatiu 1/1994 estableix qu e
els consellers generals són elegits per a un període de quatr e
any .
Atès que l'article 8 del Decret 190/1989, d'l d'agost, d'aprova ció de les normes reguladores dels procediments de designaci ó
dels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis i d e
la convocatòria i el funcionament d'aquests, estableix que e l
nomenament dels representants de les corporacions locals es far à
pel seu ple, comunicant-ho a la caixa mitjançant una certificaci ó
del secretari .
Atès l'informe jurídic que consta a l'expedient .
L'Alcalde-President proposa que pel Ple d ela Corporació s'adopt i
el següent
ACORD :
"NOMENAR al Tinent d'Alcalde, sr . Francesc de Puig i Viladrich ,
representant d'aquest Ajuntament a l'Assemblea General de l a
Caixa d'Estalvis de Manresa . "
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E1 Sr . Oms i Pons diu que es tracta d'una questió de tràmit, j a
que a la Caixa d°Estalvis de Manresa, en aquests moments hi h a
renovació de la Junta de l'Assemblea General, demanarien que e s
votés favorablement la designació per part de l'Ajuntament de l
Sr . Francesc de Puig .
E1 Sr . Valls i Riera diu que, tal i com han anat fent amb el s
nomenaments d'aquest Ajuntament i,sense que això signifiqui ca p
menyspreu en vers la persona que ha de representar a la Corpora ció, s°abstindran .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatiu s
(12 CiU, 1 GMP) i 10 abstencions (8 GMS i 2 ENM) .
3 .2 . RECTIFICACIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AM B
REFERÈNCIA A 1-1-9 5
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions referides a l a
rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 1'1 de gener de 1995 i d'acord amb les norme s
tècniques dictades per l'Institut Nacional d'Estadística, segon s
Resolució de 26-7-91 del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE núm .
223 de 17-9-91) ; procedeix, ara, donar compliment a 1'OUarticl& 2
del Reglament de PoblaciÀ i DemarcaciÀ Territorial de le s
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d'll d e
juliol, en relació amb l'article 136 del Reglament de Demarcaci ó
Territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per Decre t
140/1988, de 24 de maig .
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l
següent
A C O R D
lr .- Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 1'1 de gener de 1995, amb tota l a
documentació que comprèn , i el resum numèric del qual, dóna el s
resultats següents :
POBLACIÓ DE DRET a 1-1-94
ALTES (de 1'1-1-94 a 1'1-1-95) . . . . .
BAIXES (de 1'1-1-94 a 1'1-1-95) . . . .

66 .055 habitant s
1 .449 habitant s
1 .780 habitants
--------------- -

POBLACIÓ DE DRET a 1-1-1995

65 .724 habitant s

2n .- Sotmetre-la a exposició pública, per un termini de 15 die s
hàbils, de conformitat i als efectes d'allò disposat en l'art .
82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de le s
Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'll de juliol . "
E1 Sr . Oms i Pons expressa que els números ja queden prou clars ,
i només afegeix que s'observa que en comparació amb 1' any passat ,
Manresa ha perdut habitants . Si és veritat que en anys anterior s
encara no s°ha arribat a unes quotes inferiors a quatre anys ,
però sí que és un tema que hauran d'analitzar amb profunditat ,

1g
veure quin és el motiu pel qual es va baixant d'habitants, i cre u
que aquesta és una qüestió que l'Ajuntament s'ha de planteja r
seriosament . Tampo c és ara el moment de treure'n conseqüencies ,
però sí que en un moment determinat s'haurà d'analitzar e1-fe t
que es van perdent habitants paulatinament, la qual cosa comport à
unes qüestions d'ordre pràctic molt importants .
E1 Sr . Balet i Oller diu que naturalment el seu vot ser à
favorable perquè els números són el que són, però sí que e l
preocupa que la ciutat no creix el que hauria de crèixer, s'est à
amb els mateixos habitants que hi havia l'any 1975, és a dir que ,
en 20 anys la ciutat no s'ha mogut de 65 .000 habitants, la qua l
cosa hauria de fer reflexionar . Pel que fa a les baixes diu qu e
provenen de canvis de domicili ja que la gent se'n va, i se'n va n
vol dir que alguna mancança deu haver-hi a la ciutat . Es per a
pensar-ho . S'està amb els mateixos habitants que fa 20 anys, i
en canvi ha augmentat moltíssim la part burocràtica, la part d e
pressupostos i 1' economia . Es un motiu a tenir en compte a 1' hor a
dels pressupostos, i no estirar més el braç que la màniga, qu e
no sigui una Manresa cara .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que les dades que avui s'han aprova t
reforcen la urgència de fer les intervencions urbanístiques e n
el terreny residencial de Manresa, sobretot desenvolupar plan s
parcials i unitats d'actuació, per tal de donar una ofert a
diversificada i atractiva d'habitatge que permeti que els mol t
joves, que en els anys propers estaran en època de nupcialita t
puguin establir el seu domicili a Manresa .
El Sr . Valls i Riera diu que el seu grup votarà favorablemen t
perquè és un reflex tècnic d'una situació que s'està produint ,
i expressa que si més no, la ciutat de Manresa en aquests moment s
està fent crèixer, a nivell de residència, els pobles qu e
envolten la ciutat . Coincideix amb el Sr . Perramon en el fet qu e
és un problema d'intentar aconseguir que es facin promocion s
d'habitatge a preus una mica més assequibles a la ciutat pe r
evitar aquesta escessiva emigració cap els pobles que envolte n
la ciutat . Perquè pel que fa a naixements no és una tendència qu e
afecti a la ciutat de Manresa, sino que afecta a tota Catalunya .
E1 Sr . Alcalde intervé per puntualitzar al Sr . Balet que, é s
evident que a tots els agradaria fer crèixer més la ciutat, per ò
de totes formes, es creix, doncs l'any 1987 hi havia un padró d e
65 .274 habitats, i ara a 1 de gener de 1995 s'està a 65 .72 4
habitants, per tant, s'ha crescut poc, 450 habitants, però s'h a
crescut en realitat . I en altres poblacions de Catalunya i de l a
comarca fins i tot, el signe és baixar, entre d'altres coses pe l
que ha expressat el Sr . Valls del baix índex de natalitat . No ha
intervingut per obrir polèmica, però sí per centrar xifres, donc s
un alarmisme excessiu no és positiu per a una ciutat .
El Sr . Balet i Oller diu que, així de memòria, de l'any 1975 a l
1976 es va crèixer, i el 1977 ja es va anar abaixant, amb l a
política del plànning i d'altres coses, i el que sí ha crescu t
des d'aleshores ha estat que per administrar els 65 .000 habitant s
d'aleshores hi havia 234 empleats en aquest Ajuntament, i ar a
s'està a vora els 500 empleats, per als mateixos habitants . Això
vol dir que s'ha crescut en burocràcia, no hi havia deute i ar a
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hi ha prop de 3000 milions de pessetes de crèdits, per administrar els mateixos no es pagaven interessos, i ara es paguen un
milió de pessetes cada dia . Per tant, la pregunta és "què pass a
aquí" .
El Sr . Alcalde respòn al Sr . Balet que en els anys setanta el l
era un ciutadà ja una mica grandet, es recorda dels serveis qu e
li prestava aquell ajuntament, i ara sap, el 1995, els servei s
que se li presten, com a ciutadà, i no té res a veure . En aquell s
moments hi havia 10 policies locals, i ara amb els 100 policie s
locals que hi ha encara hi ha queixes que en falten . Per tant ,
no té res a veure la situació municipal de l'any 1970, amb la d e
l'any 1995, i no mèrit precisament de l'ajuntament que ar a
presideix, sino de mèrits dels anteriors ajuntaments, i que ha n
portat un avenç considerable i extraordinari des dels ajuntament s
democràtics . Totes aquestes millores comporten un increment d e
gent que es dediqui al "bé comú" que és el bé públic .
E1 Sr . Balet i Oller diu que s'ha parlat de guàrdies i que n'h i
havien 10 o 12, i ara n°hi ha moltíssims més, però no s°està mé s
bé pel que fa a seguretat ciutadana, però la burocràcia hi és i
el pagament també hi és .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents i, per tant, es declara acordat :
lr .- Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 1'1 de gener de 1995, amb tota l a
documentació que comprèn , i el resum numèric del qual, dóna el s
resultats següents :
POBLACIÓ DE DRET a 1-1-94
ALTES (de 1'1-1-94 a 1'1-1-95) . . . . .
BAIXES (de 1'1-1-94 a 1'1-1-95) . . . .
POBLACIÓ DE DRET a 1-1-1995

66 .055 habitant s
1 .449 habitant s
1 .780 habitants
----------------- 65 .724 habitant s

2n .- Sotmetre-la a exposició pública, per un termini de 15 die s
hàbils, de conformitat i als efectes d'allò disposat en l'art .
82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de le s
Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'll de juliol .
3 .3 . APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM .
1/1995, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGEN T
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverse s
obligacions municipals que no poden demorar-se fins l'exercici
de 1996, i no existint crèdit o sent insuficient el crèdi t
consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscri u
ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient d e
concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, a fi i
efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fe r
front a les despeses esmentades .
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aques t
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Ajuntament, l'expedient de concessió de crèdits extraor d
i per suplements, es sotmet a l'aprovació del Ple de la Co r
ció, proposant l'adopció dels següents acords :
Primer .- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit amb càrrec a recursos generats per nou s
ingressos i baixes de crèdits de despeses d'altres partides de l
Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sens e
pertorbació del servei respectiu per finançar els costo s
necessaris per atendre diverses obligacions que no es pode n
demorar fins a l'exercici de 1996 .
Segon .- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits númer o
1/1995 dins el Pressupost Municipal vigent, amb especificació d e
les partides pressupostàries que es creen o modifiquen, en l a
forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen .
Tercer .- Modificar el finançament de les partides 222 .1 .63 2
"Edifici la Florinda - Edificis i altres construccions" i
511 .0 .601 .03 "Vies públiques - Pèrgola Plaça Catalunya" que
restaran redactades així :
Partida 222 .1 .632 :
4 .121 .73 8
- Crèdit BCL o altres entitats financeres . .
12 .776 .25 0
- Subvenció Generalitat
Partida 511 .0 .601 .03 :
- Subvenció empreses privades

2 .766 .460

Quart .- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, e n
relació amb el 150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre ,
reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà a l
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, pe r
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-l o
i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà .aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessi n
presentat reclamacions . "
El Sr . Sala i Rovira diu que es tracta d'un petit canvi d e
partides, per ajustar uns temes d'inversió, ja que hi ha une s
qüestions que interessa incorporar al pressupost, d'altres qu e
tenen ajustos per qüestions d'IVA, i un trasvàs de partides d e
temes de capítol I, de la 141, a la 120 i 121, per un canvi d e
contractació, i pràcticament res més . Es un canvi de partide s
molt puntual, i per tal de desencallar-ho amb l'avinentesa qu e
hi havia Ple, l'han presentat .
El Sr . Valls i Riera diu que el seu grup s'abstindrà, d e
conformitat amb l'aprovació del pressupost, però possiblemen t
l'element principal d'aquest canvi de partides és un incremen t
dels préstecs en 6'5 milions de pessetes, a part de les diferències que hi pugui haver de traspassos de quantitats e n
partides .
El Sr . Sala i Rovira diu que aquesta és una qüestió que, despré s
en el proper dictamen ja es veurà quina solució se li aplica ,
perquè s'aprofiten préstecs que van quedar sense utilitzar d e
l'any anterior, amb la qual cosa aquest increment no és u n
increment net, real, sino al contrari . E1 préstec que s'haurà d e
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demanar l'any 1995 serà infericr al previst .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU), i 11 abstencions (8 GMS, 2 ENM i 1 GMP) .
3 .4 . APROVACIÓ DE CANVIS DE DESTÏ DE DETERMINADES INVERSION S
INCLOSES EN PRÉSTECS FORMALITZATS AMB EL BANCO DE CRÉDITO
LOCAL, BANCO ATLANTICD I BANCA CATALAN A
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Aquest Ajuntament va formalitzar un préstec amb el "Banco d e
Crèdito Loca l 1°, un amb el "Banco Atlàntico, S .A ." i dos amb Banc a
Catalana, S .A .
Els esmentats préstecs incloïen el finançament de determinades
inversions o
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es po t
dur a terme l'execució de part d'aquestes inversions, ï, e n
canvi, és necessari realitzar diversos projectes previstos e n
el Programa d'Inversions de 1 .995 i inversions en Adquisició d e
terrenys i Mobiliari i Estris d'instal .lacions esportives .
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de l a
Corporació Municipal l'adopció de l'acord següent :
Aprovar els canvis de destí, d'import 61 .272 .169 pessetes que e n
els préstecs formalitzats amb el "Banco de Crédito Local", "Banc o
Atlàntico, S .A ." i Banca Catalana, S .A ., tenien la finalitat d e
finançar diverses inversions, per destinar-los a finança r
diversos projectes previstos en el Programa d'Inversions de 1 .99 5
i inversions en Adquisició de terrenys i Mobiliari i Estri s
d'instal .lacions esportives, tot aixó amb el següent detall :
YNVERSIO FINANçADA AMB EL PRESTEC DEL "BANCO DE CREDITO LOCAL 19
D'IMPORT 125 .273 .128 PESSETES, FORMALITZAT
EL DIA 12-11-9 0
(CONTRACTE NUM . 11 .21 .805 .0), DEL QUAL PART ES DONA DE BAIXA PER
CANVI DE DEST I
PARTIDA PRESSUPOS TARIA
91 511 .0 .600 .32

INVERSIO

IMPORT FINANÇAT
AMB EL PRESTC

BAIXA PE R
CANVI DE
DEST I

Adquisici ó
de terreny s
situats zon a
Plaga Porxa da .

2 .280 .000

2 .280 .00 0

TOTAL . . . .

2 .280 .000

2 .280 .000

FINANÇAMENTDEFINITI U

INVERSIO FINANÇADA AMB EL PRESTEC DEL "BANCO ATLANTICO, S .A . "
D'IMPORT 137 .429 .436 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 22-09-9 2
(CONTRACTE NUM . 2030000279), DEL QUAL PART ES DONA DE BAIXA PE R
CANVI DE DEST I

PARTIDA PRESSUPOSTARIA
92 .422 .4 .600

INVERSIO

IMPORT FINAN ÇAT AMB EL
PRESTC

BAIXA PER
CANVI DE
DEST I

Adquisici ó
de te rrenys am b
destí Es cola Agra ria .

1 .787 .968

1 .787 .96 8

TOTAL . . . .

1 .787 .968

1 .787 .968

FINANçA MENTDEFINITI U

INVERSIONS FINAÇADES AMBEL PRESTEC DE "BANCA CATALANA, S .A ." D'IMPORT
156 .466 .712 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 25-5-1994 (CONTRACTENÚM . 102 .000 851-45), DEL QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DEST I
PARTIDA PRESSUPOSTARIA

INVERSIO

IMPORT FINAN ÇAT AMB EL
PRESTC

BAIXA PE R
CANVI DE
DEST I

FINANÇAMENTDEFINITI U

94

121 .0 .623

Cablejat
plant a
baixa edi fici Plaç a
Major, 5 .

3 .000 .000

7 .440

2 .992 .56 0

94

222 .1 .632

Edifici L a
Florinda .

15 .767 .004

1 .102 .011

14 .664 .99 3

94

422 .8 .632

Adequaci ó
Teatr e
Conserva tori .

11 .000 .000

96 .981

10 .903 .01 9

94

432 .1 .600

Adquisici ó
diversos
terrenys .

45 .000 .000

36 .412 .968

8 .587 .03 2

94 452 .1 .622 .
00

Obres ex terior i
acabamen t
nou pave lló de l
Congost .

52 .840 .204

807 .576

52 .032 .62 8

94

Vestidor s
camps de
futbol
Congost .

3 .300 .000

929 .319

2 .370 .68 1

Remodela ció Cruï lla Passeig Pere
III/Ange l
Guimerà .

7 .000 .000

970

6 .999 .03 0

TOTAL . . . .

137 .907 .208

39 .357 .265

98 .549 .94 3

452 .1 .632

94 511 .0 .601 .
03
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fkVERSION§ FINANÇADES AMB EL PRESTÉC DE BANCA CATALANA, D'IMPOR T
121.885 .671 PESSETES, FORMALITÀT
EL DIA 7-7-1994 (CONTRACT E
NÚM .1 02 .000 .856-10), DEL OUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANV I
DE DESTY
PARTIDA PRESSUPOSTARIA
94

121 .0 .625

INVERSIO
Mobiliar i
i estris . -

IMPORT FINAN ÇAT AMB E L
PRESTO

BAIXA PE R
CANVI DE
DESTI

FINANÇAi
MENTDÉFINIT :CU
-- __i
825 .49 2

2 .085 .000

1 .259 .508

8 .700 .000

457 .940

8 .242 .06 0

1 .500 .000

400

1 .499 .60 0

10 .000 .000

10 .000 .00 0

Administració
General .
94

121 .0 .626

Equips pe r
a Proces sos d'In formació . Administraci ó
General .

94

222 .0 .624

Materia l
de trans port . Seguretat .

94

432 .1 .622

Divisi ó
interior
magatzem
manteni ment .

94 452 .1 .622 .
01

Millora
il .lumina ció zona
esportiv a
del Congost .

5 .000 .000

1 .555 .039

3 .444 .96 1

94

Mobiliar i
i estris . Instal .la cions Es portives .

3 .200 .000

21 .504

3 .178 .49 6

Urbanitza ció C/Ber tran de
Cas tellbell .

4 .272 .690

4 .272 .690

452 .1 .625

94 511 .0 .601 .
01

PARTIDA PRESSUPOSTARIA
94

611 .0 .626

INVERSIO

IMPORT FINANÇAT AMB E L
PRESTC

Equips pe r
a Proces sos d'In formació . Adminis traci ó
Financera .
TOTAL . . . .

1 .500 .000

BAIXA PER
CANVI DE
DESTI

IM?.NTD T
r

r

cel

279 .855

.4 5

36 .257 .6 g 601~7 .846 .936

18 .410 .754

INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER CANV I
DE DESTI

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

95

95

95

222 .1 .632

422 .1 .623

422 .8 .632 .
01
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INVERSIO
IMPORT INVER SIO

AUGMENT I
ALTA PER
CANVI DE
DESTI

Obra acondi cionament pla nta baixa i
projecte remo delació ins tal .lació elèctrica genera l
edifici "L a
Florinda .
I . : 16 .897 .988

4 .121 .738

Pla de Segure tat Escol a
"Flama" .
I . : 4 .500 .000

4 .500 .000

Obra emergen t
reparacion s
estructural s
Conservatori .
I . : 2 .847 .705

2 .847 .705

FINANÇAMENT DEL AUGMENT
PER CANVI DE DEST I

Préstec Ban ca Catalana ,
S .A, de
156 .466 .71 2
ptes .

4 .121 .73 8

Préstec Ban ca Catalana ,
S .A .,de
156 .466 .71 2
ptes .

4 .500 .00 0

Préstec Ban ca Catalana ,
S .A . de
156 .466 .71 2
ptes .

2 .847 .70 5

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

95

432 .1 .600

,

INVERSIO
IMPORT INVER SIO
Adquisici ó
terrenys i
enderrocs .
I . : 30 .000 .000

AUGMENT I
ALTA PER
CANVI DE
DESTI
29 .608 .123

FINANÇAMENT DEL AUGMENT
PER CANVI DE DEST I

Préstec "B anco de Crè dito Local "
de 125 .273.128 ptes . . Préstec "B anco Atlàntico, S .A . "
de 137 .429 .436 ptes . . • .
Préstec Banca
Catalana ,
S .A ., de
156 .446 .71 2
ptes

95

452 .1 .622

Cobertura pista polisportiva de la Balconada .
I . . 22 .500 .000

4 .500 .000

Préstec Banca Catalana ,
S .A ., d e
156 .446 .712
ptes
Préstec Ban ca Catalana,
S .A ., de
121 .885 .67 1
ptes
-

95

95

95

452 .1 .625

452 .1 .632 .
00

452 .1 .632 .
01

Mobiliari i
estris .Instal .lacions
Esportives .
I . . 3 .400 .000
Acondicionament pista
polisportiva
Pujolet .
I . . 3 .363 .988
Acondicionament vestidors
del Xup .
I . : 12 .035 .000

3 .400 .000

28 .999

2 .407 .000

Préstec Banca Catalana ,
S .A ., de
121 .885 .671
ptes
Préstec Ban ca Catalana ,
S .A ., de
121 .885 .671
ptes
Préstec Banca Catalana ,
S .A ., de
121 .885 .671
ptes

2 .280 .00 0

1 .787 .96 8

25 .540 .15 5
29 .608 .12 3

2 .347 .66 7

2 .152 .33 3
4 .500 .00 0

3 .400 .00 0

28 .99 9

2 .407 .00 0

23

PARTIDA PRESSU POSTARIA

95

95

95

452 .1 .632 .
02

511 .0 .601 .
05

622 .2 .632

INVERSIO
IMPORT INVER SIO

AUGMENT I
ALTA PER
CANVI DE
DESTI

Substituci ó
columnes en llumenat Con gost .
I . : 1 .523 .452

1 .523 .452

Obra urbanit zació Barr i
Viladordis .
I . : 1 .835 .152

1 .835 .152

Acondiciona ment teulada
Mercat Puigmercadal .
I . . 6 .500 .000

6 .500 .000

TOTAL

FINANÇAMENT DEL ~è! G
PER CANVI ID.UDE
Yi 11/ R
Préstec Ban ca
Catalana ,
S .A .,
de
121 .885 .67 1
ptes
Préstec Ban ca Catalana ,
S .A ., de
121 .885 .671
ptes
Préstec Ban ca Catalana ,
S .A ., de
121 .885 .671
ptes
-

1 .523 .45 2

1 .835 .15 2

6 .500 .00 0

61 .272 .169

E1 Sr . Sala i Rovira expressa que, igual com s'ha fet d'altre s
anys, a final d'exercici s'agafen tots els sobrants de crèdit s
no utilitzats i concedits per les entitats financeres a l a
Corporació, i aleshores se'ls busca un destí de cara al pressupost vigent, que en aquest moment és el de l'any 1995, a fi i
efecte que en el seu moment quan es vagin a demanar els crèdit s
de l'any 1995, es pugui demanar per un import inferior al previs t
pressupostàriament . L'assignació d'aquest sobrants de préstec é s
en un seguit d'inversions ja posades en el pressupost de l'an y
1995, tres d'elles venen d'aquest canvi de partides que s'acab a
d'aprovar i s'han prioritzat els temes que, degut a què es té l a
previsió d'aprovació dels projectes, o bé projectes aprovats, só n
d'una immediata posada en marxa les obres aquestes . Es per això
que s'han triat aquests elements i no d'altres, per a fer aques t
canvi de partides .
El Sr . Valls i Riera diu que s'abstindran, de conformitat tamb é
amb l'aprovació del pressupost, i que, en tot cas, hi ha due s
partides que resulten importants dins aquesta redistribució d e
préstecs, i una és la 94432 .1 .600 i que dins l'exercici 1994 h i
havia una partida de 45 milions de pessetes via préstec, pe r
compra de terrenys i que sembla ser que es devien utilitzar pe r
préstec 8 .500 .000, havent-hi una baixa de 36 milions . I aquesta
baixa de 36 milions del 1994, s°apliquen per adquisició d e
terrenys per a 1995 de 30 milions de pessetes . Més enllà del qu e
l'equip de govern faci el que cregui més oportú per reduir l a
sol .licitud de préstecs, el cert és que durant l'any 1994 i 199 5

029753

A

que hi havia, en conjunt, una partida de 75 milions de pessete s
per adquisició de terrenys, es passarà a 38 milions de pessetes .
Hi havia un compromís, si més no, informal, i verbalment dit, qu e
la part corresponent a l'exercici de 1994, és a dir, la par t
sobrant, que són els 36 milions de pessetes, es faria un esfor ç
perquè es destinessin o es fes una aportació a la societat d e
rehabilitació . En tot cas, la pregunta del GMS és "hi haurà un a
quantitat destinada per a incrementar les partides de la societa t
de rehabilitació?", perquè en realitat la consolidació d e
l'aprovació d'aquest dictamen vol dir que es passa de 75 milion s
a 36 o 37 milions de pessetes i escaig . Li agradaria que el Sr .
Sala li acabés de concretar .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que en el projecte de l'any 199 5
contempla una partida per adquisició de terrenys i enderrocs d e
30 milions de pessetes . Dels sobrants que venien de 1°any 199 4
i per poder ajustar amb les altres xifres que es tenien d e
necessitats peremptòries, sobraven aquests 29 milions i escai g
de pessetes . Són conscients que amb els 29 milions i escaig i el s
trenta milions no en tenen prou per a l'any 1995 ., ja ho saben ,
ja que els compromisos que tenen els deixen esgotada aquest a
xifra . Ara bé, en aquest moment estan estudiant quin préstec s'h a
de demanar de cara a l'exercici de 1995, que no seran els 28 0
milions i escaig, que estaven previstos, i també li ha dir qu e
no seran els 280 milions menys els 61 milions, sino els 280 meny s
una xifra que estan estudiant, i que un cop la tinguin estudiada ,
veuran com han de reforçar el capítol de compra de terrenys i
d'enderrocs que en aquest moment se'ls feia difícil de definir ,
i no volien que una cosa els endarrerís l'altra . Aquest tema v a
en aquest Ple, i en el proper Ple es podrà anar per demanar e l
préstec reforçar la partida de compra de terrenys, que, per
altra banda, és absolutament necessària .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU), i 11 abstencions (8 GMS, 2 ENM i 1 GMP) .
4 .°

AREA D'ACCIO CIUTADANA

4 .1 . RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL PER IMPORT DE 105 .92 7
PTA A FAVOR DE DIVERSOS CREDITOR S
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Durant 1°exercici de 1994 s'han devengat obligacions a càrre c
d'aquest Ajuntament que per diverses causes no han esta t
reconegudes ni liquidades .
En conseqüència d'això, el President de la Comissió dels Servei s
d'Acció Ciutadana que subscriu, proposa al Ple l'adopció del s
següents acords :
"ler .- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'articl e
23 .1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 14 4
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60 .2 del Reial Decre t
500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del s
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats

i informats pel responsable del Servei .
ORGANISME, ENTITA T
O INDUSTRIAL

CONCEPT E

MARIA VENTURA RIFÀ
PENSIÓ LA MASIA
DNI : 39 .292 .027 T

Estades pensió persones beneficència .(1 factura )

41 .340, -

CENTRE HOSPITALARI I
CARDIOLOGIC DE MANRESA
CIF . G5828630 3

Urgència Sra . Laura Esquirol
(1 factura )

11 .860, -

2 .876, -

COL .LEGI OFICIAL DE
FARMACEUTICS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELON A
NIF . P0811200E

Receptes de beneficència
(1 factura )

FARMACIA SALA
M . ANGELS SALA AUVI
NIF . 39316710 G

Llet infantil i medecines
per a beneficència (1 factura )

47 .716, -

FARMÀCIA RUYRA
PERE RUYRA I PAGÈS
DNI : 38 .770 .938 E

Llet infantil per beneficència
(1 factura )

2 .135, -

TOTAL PTES .

105 .927, -

E1 Sr . Oms i Pons, diu que es tracta d'un tema de tràmit, d e
despeses de serveis socials de finals d'any, i que no pode n
entrar en la partida corresponent .
E1 Sr . Perramon i Carrió, diu que en aquest cas, i tractant-se
del tipus de partida que és, tot i que habitualment el seu gru p
s'absté, votaran favorablement aquest reconeixement .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatiu s
(12 CiU, 2 ENM i 1 GMP) i 8 abstencions (GMS) .
4 .1 .1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA .

4 .1 .1

APROVACIÓ DE PROJECTE DE CONVENIqE COL .LABORACIÓ AM B
L'ASSOCTACTO PER A PROMOURE LA CREACIÓ DE LA TELEVI SIÓ DE MANRESA, PER A L'AMPLIACIÓ T ACTUALITZACIÓ D E
LA VIDEOTECA MUNICIPAL .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la necessitat de procedir a realitzar un recull d e
diversos actes de la vida ciutadana que tenen un ressó popular ,
i en concret, dels que tenen una difusió mitjançant la Televisi ó
Local, per tal d'ampliar i actualitzar la videoteca sobr e
imatges de diferents aspectes de la vida de la ciutat que t é
l'Ajuntament de Manresa .
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rVist 'que l'Associació per a .promoure la creació de la Televisi ó
de Manresa, realitza registres en cintes de videocassett e
d'actes d'aquest tipus .
Atès que 1°Ajuntament de Manresa creu convenient la col .labor ació amb l'esmentada associació, per a l'ampliació i actualitza ció de la Videoteca d'imatges ciutadanes .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament de Servei s
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de subvencion s
de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el ler . Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura propos a
al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següents :
A C O R D S
ler .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'Associació per a promoure la creat-i q
de la Televisió de Manresa, per a l'ampliació i actualització
de la videoteca municipal que conté un recull d'imatges sobre
diferents aspectes de la vida de la ciutat, i de conformitat am b '
le text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a term e
aquest acord en tots els seus punts . "
El Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és un conveni que j a
es ve signant fa uns quants anys amb Televisió de Manresa, a•f i
d'anar constituint aquesta videoteca . L'única novetat o
diferència que hi ha és que l'any passat no es va pode r
consignar aquest conveni perquè no hi havia la partida correspo nent i aquest any en . lloc de dos milions es farà el conveni pe r
tres anys i l'any que ve per tres més, per tal de recuperar el s
dos milions que l'any passat es va fer i a canvi ells continue n
fent el servei de les cintes per poder conseguir la videoteca .
Per tant, el conveni és una continuïtat, amb aquesta petit a
diferència que a finals de 1' any 1996 quedarà subsanat, i deman a
el vot favorable .
El Sr . Valls i Riera diu recordar que dins el Pressupost de 199 5
hi havia una subvenció de la Generalitat i pregunta si l a
partida és de subvenció de la Generalitat o és directament .d e
recursos ordinaris de l'Ajuntament .
El Sr . Llobet i Corominas li respon que són recursos de
l'Ajuntament, l'any 1994 es va intentar que aquest servei fos
patrocinat per una altra institució, però això no va se r
possible, i és per això que per tal de regularitzar-ho i fer u n
canvi de partides s'espera resoldre-ho entre aquest any i e l
vinent .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat del s
23 membres presents .

2 5

4 .1 .2

APROVACId DE CONVEN1 DE COL .LABORACIÓ AMB LA
SITAT AUTDNOMA DE BARCELONA, PER A L'ACC P OCI ©
D'ALUMNES EN PRÀCTIOUES DE L'ÀREA D'AROUEOLOGI r
L,A
_
FACULTAT DE FILOSIFIA I LLETRES . PER AL MUSEU F.
.
CAL DE MANRESA .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que aquest Ajuntament compta amb un Museu Comarcal de
Manresa, de titularitat municipal, i depenent de l'Àrea d'Acci ó
Ciutadana de l'Ajuntament .
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, signa conveni am b
diferents institucions per a la realització de pràctiques pe r
part dels seus alumnes en serveis municipals .
Atès que un d'aquests serveis és el Museu Comarcal de Manres a
de l'Ajuntament de Manresa .
Atès que aquesta Àrea d'Acció Ciutadana, per mitjà del Muse u
Comarcal de Manresa, creu convenient poder admetre alumnes e n
pràctiques .
Atesa la proposta de conveni de col .laboració presentada per l a
Universitat Autònoma de Barcelona, per a la col .laboració entr e
la mateixa i l'Ajuntament de Manresa per a la realització d e
pràctiques al Museu Comarcal de Manresa, per part d'alumnes d e
l'àrea d'Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de
la UAB .
És pel que, el 1r . Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i
Participació Ciutadana, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció dels següents :
A C O R D S
1r .- Aprovar el conveni de col .laboració a signar entre l a
Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, e n
virtut del qual l'Ajuntament de Manresa accepta alumnes e n
pràctiques de l'àrea d'Arqueologia de la Facultat de Filosofi a
i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, a realitza r
en el Museu Comarcal de Manresa, i de conformitat amb el tex t
que s'adjunta a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per portar a
terme aquest acord en tots els seus punts . "
El Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és un tema que es veni a
produint contínuament i que es feia d'una manera informal i a
partir d'aquest any se li dóna forma mitjançant la signatur a
d'un conveni .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens 4 .1 .3 i 4 .1 .4 de l'ordre del dia .
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4 .1 .3

ATORGAR EL NOM DE MOSSÈN PLANAS A LA PLAÇA UBICADA A L
FINAL DELS CARRERS SÚRIA, AMAT I PINIELLA, I DE L A
FONT DEL GAT, AL BARRI DEL POBLE NOU DE MANRESA .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa, de data 25 de gener de 1995, s'acordà incoar expedient ,
a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions, per tal de donar el nom de "MN . PLANAS" a una plaça d e
la ciutat de Manresa, nomenant com a Instructor de l'Expedien t
al lr .Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana ,
actuant com a Secretari del mateix la Cap de Secció de 1'Are a
d'Acció Ciutadana .
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de 1'Are a
d'Acció Ciutadana, en relació a l'atorgament del nom de "Mn .
Planas" a una plaça de la ciutat de Manresa, ubicada al barr i
del Poble Nou i que es troba al final dels carrers de Súria ,
Amat i Piniella i Font del Gat .
Atès 1°informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acci ó
Ciutadana i del Cronista Oficial de la Ciutat .
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 18 i 21 de l
Reglament d'Honors i Distincions, aprovat el dia 19 d'abril d e
1994, i atès que s'han realitzat tots els actes previstos en e l
articles 16 i 17 del mateix text .
Per tot això, el 1r . Tinent d'Alcalde de Cultura i Participaci ó
Ciutadana proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
dels següents :
A C O R D S
lr .- Atorgar el nom de "Plaça d'en Mn . Planas" a la plaç a
ubicada al final dels carrers de Súria, d'Amat i Piniella i d e
Font del Gat, al barri del Poble Nou de Manresa, segons e s
grafia en el plànol adjunt .
2on .- Col .locar les plaques i retolacions que corresponguin a
la plaça esmentada, per part dels serveis tècnics municipal s
corresponents .
3er .- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques ,
les circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relaci ó
detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i la dat a
de la mateixa . "
4 .1 .4

DESIGNAR AMB EL NOM DE PLAGA DE LA BALCONADA A LA VI A
PÚBLICA QUE ES TROBA AL FINAL DELS CARRERS D'OLEGUE R
MIRA, JOSEP AROLA I JOSEP ESTEVE, A LA BARRIADA DE L A
BALCONADA .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que al barri de la Balconada, al final dels carrer s
d'Oleguer Miró, de Josep Esteve i de Josep Arola, queda formad a
una plaça, força gran, que actualment encara no té cap tipus de
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Atès que aquest Ajuntament creu convenient denominar q finament_
.l'esmentada plaça com a Plaça de la Balconada, en reco d-O.
a l'enclavament del barri .
N R
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivènci a
Ciutadana que estableix que cada una de les vies públique s
s'identificarà amb un nom diferent .
s~ .u
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Atès-l'-article 2 7- -de- l Lesmentada° -ordenança - que preveu-que l a
denominació de les vies igties podrà ser d'ofici o a
instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple Municipa l
l'adopció de l'acord definitiu .
Atès l'article 28 que regula la rotulació de les vies públique s
com a servei públic .

1

_V .tos .:e.1.
de Secció de L'Àrea-d'Acció Ciutadana .

,
.i, .,la
:d?..fia.
la,-

El lr . Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participaci ó
Ciutadana proposa al Ple de la Corporació l'adopció del s
següents :
A C O R D S
lr .- Designar amb el nom de "PLACA DE LA BALCONADA" a la via
pública ubicada ., a la barriada. de.1.,.mateix nom, que es troba al ,
final dels carrers dOTeguer Miró, de Josep Arola i de Jose p
Esteve, segons es grafia en el plànol adjunt .
2n .- Ordenar la col .locació de les plaques i retolacions qu e
corresponguin al carrer esmentat, per part dels serveis tècnic s
municipals corresponents . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que la proposta de donar nom a
aquestes dues vies _públiques ;- •. en .el primer cas és una petició de 1'AV del Poble Nou, que, previs els corresponents informe s
no hi ha hagut cap al .legació en contra, i en el segon cas é s
una petició de 1'AV de la Balconada que, juntament amb un s
altres noms que no es porten avui a aprovació perquè són nom s
de persones en els quals no s'ha acabat de fer els informe s
corresponents, però que segurament es portaran a aprovació e l
proper ple i que són noms a petició dels mateixos interessats .
Vol fer constar també que quan es va passar a la Comissi ó
informativa hi ha-haver-un•suggeriment del qual es va prendr e
nota i que és el fet que els noms que es donen a les vie s
públiques són sempre noms d'homes i no són mai de dones i e s
procurarà que així sigui .
E1 Sr . Balet i Oller diu que en un ple es va acordar en el se u
dia que es posaria el nom d'un carrer a una monja del sanator i
de Sant Josep, Angels Soler Nieva, que va morir amb olors d e
santedat i que es troba en procés de beatificació, i demana qu e
es tingui en compte aquell àcord
ple per una propera ocasió .

de

E1 Sr . Mas i Font diu que votaran favorablemt i vol fer u n
record especial a Mossèn Planas, persona amb la qui havia pogu t
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tenir, 1'opórtunitat de tractar i considera oportú aques t
reconeixement que se li fa, ja que va fer moltes aportacions a l
ha .rr...i,.d.el Poble Nou, un petit po .le s , .
a centre de Manresa ,
i així ho han entès totes les persones que són del Poble Nou .
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4 .1 .3 i 4 .1 .4, són
'prq;ts• , per unanimitat dels 23 membres presents .
,. . .
-- -4 .1 .5
ACCEPTACIÓ D'UNA- SÜBVÉNCÍb 13'1 .747 .500• PTA DEL
iEPARTAMENTq E CULTURA DE LA GENERALITAT PER A L A
PROGRAMACIÓ
D'ACTIVITATS
MUSICALS,
DE
CARÀCTER
PROFESSIONAL, DUTES A TERME L'ANY 1993 .
E1 Secretari llegeix el dictamen-gtr `; -atrànsciit ; diu el següen t

_ "Atès, _que la.: Ço~ió„c1;ç~ rn 0.R,ta ue,st-Ajuntament, .en. sessi ó
del -dia - 28i -de • febrér-'de 1994 ; -Và-*'adóptar ;""'entre - d'altres ,
l'acord de sol .licitar a la Generalitat de Catalunya un a
subvenció pera la . progràmació-d'activitats-musicals de . caràcte r
professional durant l'any 1993 .
Atès que en data 23 de desembre de 1994 el Departament d e
Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenci ó
1e 1 .747 .-500'4---ptes•r• •per a aquest cor•epte . .
d' Alcalc T}7l=g4tté ;' él Tinéht r
'dé- 'CÜltúra pròpósa a l
Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
ACORD S
1r .- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés l a
subvenció de 1 .747 .500 1 - ptes (un milió set-centes quaranta-se t
mil cinc-céntes pessetes), concedides ipel Departament de Cultur a
,,de la Generalitat de .L•Galtlunya per a la programació d'activitat s
• 'inusical's de caràcter ' Prófessional dutes a terme l'any 1993 .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a l a
signatura de la documentació necessària . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és un dictamen d e
tràmit que consisteix en acceptar una subvenció que ja ve cad a
any i que en aquest cas concret és per ajudar a la programaci ó
musical que-està fent el~`MúnSic'p p H =~~
+"- .
`Sotmès el clíM"Mén a vófac ó, és-aprovat per-u i1Trit t'dels-2 3
membres presents .
4 .2
4 .2 .1

REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT .
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACI Ó
AMB L'INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELOBARCELO NA I AMB LES APA DELS DIFERENTS INSTITUTS D E
NA
DE MANRESA, PER A LA REALITZACIÓ D'UN S
TALLERS DE TEATRE ADREÇATS ALS ALUMNES ,

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que des de l'any 1991 es venen promocionant la realització

d'uns tallers de teatre dirigits als alumnes de secund-rj
instituts de Manresa .

c=fi l

Atès que el foment de la cultura teatral és molt positiu ■é r : i
.desenvólüpament d'una personalitat creativa en 1'adoles -e t
així com per a habituar-lo al treball en equip .
Atès que la funció d'aquests tallers, després d'un previ trebal l
de llengua, és vehicular el català fora de l'àmbit acadèmi c
mitjançant la pràctica de l'activitat teatral amb l'objecti u
d'organitzar i portar a terme un acte social .
.Atès que l'Ajuntament dé'Manres creu convenient la col .labo , ració amb l'Institut-del- Teatre“dé la Diputació de Barcelona i
les APA dels diferents instituts per a l'organització del s
esmentats tallers teatrals .
-L

Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Regulador a
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament de Servei s
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de Subvencion s
cq ,1' A,j, ur}tament _de Manresa rr• ,
És pel que, la Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Pl e
de la Corporació Municipal, l'adopció dels següent s
A C O R*p1S09X D
1r .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament, l'Institut del Teatre de la Diputaci ó
de Barcelona, 1'APA, .de, 1' institut Lluís de. Peguera, 1'APA d e
l'institut Pius Font i'Quer,' 1'APA de l'institut Lacetània ,
l'institut Maurici Fius i Palà-i 1'APA de 1'IES Bages, per a l a
realització d'uns tallers de teatre dirigits als alumnes del s
Instituts d'ensenyament secundari de Manresa, i de conformita t
amb el text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a term e
aquest acord en tots .els seus punts . ”
La Sra . Just i Riba demana l'aprovació d'aquest conveni qu e
contribueix a posar el teatre al servei dels instituts ,
protagonitzat per alumnes dels instituts i al mateix temp s
entrar en col .laboració amb l'Institut del Teatre de l a
Diputació de Barcelona, implicant-hi també les diferents APA S
dels instituts, de manera que la difusió de la feina que fan el s
monitors i els alumnes pugui també traspassar a les famílies .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
4 .3

REGIDORIA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL .

4 .3 .1

Q29757

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACI Ó
AMB L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MANRESA, PE R
AL FOMENT I PROMOCIÓ D'ACTIVITATS SOCIALS .

-A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Local d e
Creu Roja de Manresa existeix l'interès mutu de coordinar-se pe r
dur a terme activitats de caràcter social en els seus respectiu s
camps d'actuació per tal de fer més eficaç 1'atencïó a diferent s
sectors de la població .
Atès que ambdues parts consideren la necessitat de potenciar e l
voluntariat de tipus social a la població i es plantegen l a
possibilitat d'iniciar les accions pertinents per a la sev a
organització .
Atès el que s'estableix als articles 223 i ss . de la Llei 8/8 7
de 15 d'abril, i articles 23 a 29 del Reglament de Serveis d e
les Corporacions Locals, així com el Reglament de Subvencion s
aprovat per l'Ajuntament de Manresa .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboració amb 1°Assemblea Local de la Creu Roja de Manresa per a l
foment i promoció d'activitats socials a la nostra ciutat .
Atesa la proposta de conveni tramesa per 1'Area d'Activitats i
Serveis de Creu Roja de arcelona a l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa a l
Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S
1er .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Local de Cre u
Roja de Manresa, per al foment i promoció d'activitats social s
a realitzar per l'esmentada Assemblea Local a la nostra ciutat ,
i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a l a
signatura de la documentació necessària per tal de dur a term e
aquest acord en tots els seus punts . "
La Sra . Riera i Montserrat diu que aquest conveni és l a
renovació del conveni que ja tenien en anys anteriors . E 1
finançament de la subvenció que es dóna és per finançar l a
contractació d'un assistent social, que coordina tot e l
voluntariat en tasques de visites d'avis que porten teleassistència, en els cursos que es fan d'alfabetització, i tasque s
d'entrega d'aliments d'excedents de la CEE i tasques d e
voluntariat, i demana el vot favorable .
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens 4 .4 .1 i 4 .4 .2 de l'ordre del dia .
4 .4 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT .
4 .4 .1

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIÓ

AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL BLOC PER A COOPERA
EL QUE FACI REFERÈNCIA A LA INFORMACIÓ J
PROGRAMES ADREÇATS A LA JOVENTUT ._
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el seg ü
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en l a
informació juvenil en l'àmbit de Manresa i la seva àrea d'influència, aquest Ajuntament creu convenient donar suport a
serveis especialitzats a aquesta finalitat .
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació Cultura l
anomenada "BLOC", que a través del seu Servei d'Informació a l
Jove, està desenvolupant una tasca important adreçada a l a
joventut oferint-li serveis i informació que li són de gra n
interès .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboració amb aquesta Associació, per cooperar i complementar-se e n
tot el que faci referència a la informació juvenil .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, d e
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 1 5
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com a l
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el Regidor Delegat de Joventut proposa al Ple de l a
Corporació l'adopció dels següents :
A C O R D S
1r .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'Associació Cultural "BLOC" de l a
nostra ciutat, per cooperar i complementar-se en tot el que fac i
referència a la informació juvenil i programes adreçats a l a
joventut, i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expe dient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a l a
signatura de la documentació necessària per tal de dur a term e
aquest acord en tots els seus punts . "
4 .4 .2

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL .LABORACIÓ AMBELSERVE I
DE JOVENTUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL S
AJUNTAMENTS DE NAVARCLES, SANTPEDOR, SANT VICENÇ D E
CASTELLET I SANT JOAN DE VILATORRADA, PER A LA
PRESTACIÓ D'UN SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL, I ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la importància que té per als joves el fet de disposa r
d'un Servei d'Informació Juvenil en temes d'especial interès per
a ells que contribueixi a millorar les seves condicions de vida .
Atès que la Diputació de Barcelona porta a terme una polític a
de suport i cooperació envers els municipis, i ha tingut l a
iniciativa d'impulsar un conveni de col .laboració entre aquest

Ajuntament, el Servei de Joventut de la Diputació, i el s
ajuntaments de Navarcles, Santpedor, Sant Vicenç de Castelle t
i Sant Joan de Vilatorrada, per tal de garantir la prestaci ó
d'un Servei d'Informació Juvenil en l'àmbit municipal de le s
esmentades poblacions, mitjançant l'entitat prestadora d e
serveis, ASSOCIACIO CULTURAL BLOC .
Atès que en virtut de l'esmentat conveni, la Diputació d e
Barcelona concedirà a cadascun dels ajuntaments col .laborador s
una subvenció per a l'esmentat servei d'informació, corresponen t
a l'Ajuntament de Manresa la quantitat de 850 .000 1 - ptes .
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85 ,
de 2 d'abril, i als articles 129 .c i 135 de la Llei 8/87, de 1 5
d'abril, pels quals es regulen les relacions administrative s
entre les diferents administracions .
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87 ,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel s
quals es regulen les competències i funcions d'assistència i
cooperació jurídica i tècnica de les diputacions provincial s
envers els municipis .
Per tot això, el Regidor de Joventut proposa al Ple de l a
Corporació l'adopció dels següents :
A C O R D S
1r .- Aprovar el conveni de col .laboració a signar entr e
l'Ajuntament de Manresa, el Servei de Joventut de la Diputaci ó
de Barcelona, i els ajuntaments de Navarcles, Santpedor, San t
Vicenç de Castellet i Sant Joan de Vilatorrada, per a l a
prestació d'un Servei d'Informació Juvenil en els àmbit s
municipals de les poblacions esmentades, mitjançant l'entita t
prestadora de serveis, ASSOCIACIO CULTURAL BLOC, de conformita t
amb el text que s'acompanya al dictamen .
2n .- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés l a
subvenció de 850 .000'- ptes . (vuit-centes cinquanta mi l
pessetes) concedides per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa, per a la prestació d'un Servei d'Informació a l
Jove en el municipi de Manresa .
3r .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a l a
signatura de la documentació necessària per dur a terme aques t
acord en tots els seus punts . "
E1 Sr . Rodó i Rodà diu que el segon d'aquests convenis és e l
tercer any que es porta a aprovació i és un conveni entr e
l'Ajuntament de Manresa i altres ajuntaments de la comarca, am b
la Diputació, per tal de consolidar el servei de Bloc . Ara f a
tres anys es va donar l'oportunitat a una sèrie d'ajuntaments ,
de poder demanar aquests ajuts a la Diputació, els quals va n
ajudar a consolidar el servei d'informació de Bloc en aquest s
municipis . Quant al primer conveni, es tracta de concreta r
mitjançant un conveni entre Bloc i l'Ajuntament de Manresa, pe r
tal d'actualitzar l'aportació econòmica de l'Ajuntament d e
Manresa a l'entitat Bloc, per tal de donar-li estabilitat,

2[)

rr

r

sobretot intentant concretar els . ajuts que Bloc rebia
part . •
de l'Ajuntament de forma diversa . Aquest conveni dóna esta
estabilitat i concreta més les aportacions que rebia i en.tà-en
coherència amb aquesta subvenció i demana el vot favorab .Té
p
;
ambdós convenis .
-``
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4 .4 .1 i 4 .4 .2, són
aprovats per unanimitat dels 23 membres presents .
5 .-

ÀREA D'URBANISME .

5 .1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES .

5 .1 .1

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER AROUITECTE MONTAGUT, PRESENTAT PER L'INSTITU T
CATALÀ DEL SÒL .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist el projecte d'urbanització presentat en aquest Ajuntamen t
per L'INSTITUT CATALA DEL SOL, referent al carrer Arquitect e
Montagut, amb un pressupost general de 126 .279 .795 pessetes .
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals de pla nejament informant favorablement el projecte d'urbantizació pe r
considerar que s'ajusta a les previsions de l'estudi de detal l
que ordena la zona .
Vist l'informe emès pels serveis municipals de via públic a
formulant tot un seguit de prescripcions de caràcter constructi u
al projecte presentat .
Atès el que disposa l'article 27 del Decret Legislatiu 1/1990 ,
de 12 de juliol i considerant que el seu contingut s'ajusta al s
requisits de l'article indicat .
Atesa la tramitació dels projectes d'urbanització regulada a
l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics proposant l'aprovaci ó
inicial del projecte d'urbantizació .
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer
favorable dels membres que composen la Comissió Municipa l
informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal
siguin adoptats els següents :
A C O R DS
ler .- APROVAR INICIALMENT el projecte d'Urbanització del carre r
Arquitecte Montagut, presentat per l'INSTITUT CATALA DEL SOL ,
amb un pressupost general de 126 .279 .795 pessetes, segons el qu e
preveu l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de
juliol .
2n .- CONDICIONAR l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització inicialment aprovat en l'anterior apartat a la previ a
presentació d'un text refós en el qual quedin incorporades le s
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prescripcions senyalades pels serveis tècnics municipals de Vi a
Pública i que són concretament, les següents :
1 .° La zona del passeig previst amb sauló s'hauria de planteja r
de fer-hi un tractament més dur, per exemple amb pavimen t
asfàltic per poder situat un carril de bicibletes, amb u n
tractament diferenciat de la part peatonal i evitar aix í
possibles problemes de desguàs de les aigües de pluja, donat qu e
el pendent en alguns llocs és de 3,25% .
2.- El formigó H-150 projectat en el paviment com el materia l
de rodadura hauria d'ésser formigó H-250 .
3.- La rampa amb pendent del 17,5% ha d'ésser del 12% com a
màxim .
4.- No es té en compta el futur vial del carrer Sant Magí ,
mancan l'entroncament amb el carrer Arquitecte Montagut, i
afecta el pas de vianants que s'hauria de desplaçar .
5.- L'acabat de la voravia del carrer Providència hauria de se r
amb llosetes de formigó comprimit de 20 x 20x 4 cm . en lloc de
formigó H-200 .
6.- Respecte a la xarxa de clavegueram :
- La xarxa ha de ser mallada, és a dir, contínua .
- Manca la previsió de clavegueram pel futur carrer Sant
Magí .
- Cal preveure més escomeses individuals al costat sud .
- Els embornals no han d'ésser sifònics, s'utilitzen pe r
ventilar la xarxa .
11.-A la zona verda s'hauria de preveure el reg per aspersió i
el reg per goteig pels arbres .
12.-Respecte a l'enllumenat públic :
- Manca determinar el disseny de l'estació transformadora .
- S'ha de col .locar un rellotge astronòmic normalitzat pe r
l'Ajuntament de Manresa .
- Manca col .locar una troneta de 30 x 30 cm . a peu de cad a
columna d'enllumenat .
- E1 globus difusor esfèric ha d'ésser tipus Metron .
- Les columnes s'han de pintar de color blanc .
9 .- Respecte a la senyalització horitzontal i vertical caldri a
fer un estudi de circulació per determinar la necessitat d e
semaforització de les cruïlles amb els carrers Viladordis i Cra .
Pont de Vilomara .
3er .- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies e l
projecte d'urbanització aprovat en els acords anteriors ,
mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butllet í
oficial de la Província, i en un dels diarïs de major circulaci ó
en aquesta, de conformitat al que es preveu a l'article 64 de l
Decret Legislatiu 1/1990, redactat segons Decret legislati u
16/1994, de 26 de juliol, d'Adequació a la LLei 30/1992, de 2 6
de novembre ."

n{D
A continuació el Secretari llegeix una esmena presentad a
Grup Municipal Socialista al dictamen, que, transcrita ,
següent :
"Vist que 1' espai que resta entre la pròpia urbanitz cZ .ó d
vial i el límit del parc de la piscina es tracta amb un talla
ajardinat amb gespa i amb un tractament residual respecte d
carrer Montagut . Tenint present que hi ha el pas en
la~ié~
soterrat del ferrocarril molt a la vora i no és possibl é
modificar les rasants .
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció del següen t
A C O R D
Afegir a les peticions fetes als redactors del project e
d'urbanització el següent redactat :
Resoldre l'espai que resta entre l'Arquitecte Montagut i el Parc
de la Piscina de manera que s'obtingui un més òptim aprofitamen t
i es suprimeixi la característica d'espai residual que té l a
proposta presentada en l'aprovació inicial mirant . d'integrar-l o
al Parc . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que el dictamen que es porta avu i
a aprovació és el Projecte d'Urbanització del tram comprès entr e
la Cra . del Pont de Vilomara i el carrer Viladordis i arquitect e
Montagut . L'aprovació inicial d'aquest projecte ve condicionad a
de cara a l'aprovació definitiva, amb una sèrie de deficièncie s
que tenia el projecte i que van ser proposades pels servei s
tècnics municipals i posteriorment ratificades a la comissi ó
d'Urbanisme, com és la modificació sobre el tema de tractamen t
de certes superfícies, sobretot una part de superfície que h i
havia, de sauló, de manera que es faci el tractament dur, tamb é
un estudi general sobre el tema de les rampes, ja que hi havi a
pendents superiors al 12% i això creava una sèrie de dificultats, tant a nivell dels espais que fossin tous com després el s
temes de barreres arquitectóniques, també altres modificacion s
tècniques com el tamany de les llosetes, els embornals, e l
clavegueram, el tema de la zona verda, en què es demanava qu e
s'hi afegís el reg per aspersió i goteig, i també una sèrie d e
notes tècniques sobre el tema d'enllumenat, ja que el planteja ment que hi havia en el projecte no coincidia amb la majori a
dels temes que tenia estandaritzats en els projectes d'urbanit zació de la ciutat de Manresa .
Manifesta que el seu grup votarà favorablement l'esmen a
d'addició presentada, ja que entenen que és un tema debatut e n
la mateixa comissió i que ja va quedar així perquè no hi havi a
una discussió sobre la forma d'incorporar l'espai que hi h a
entre el vial i la tanca de Sant Ignasi, que no quedés un espa i
residual, és un tema que ja va ser discutit i entenen qu e
estigui inclòs i abans de l'aprovació definitiva es pugui fe r
un millor estudi de quina és la millor solució s'hi pot troba r
en aquest espai, ja que s'entén que els espais verds no pode n
ser espais residuals sinó considerats en el seu conjunt perqu è
sigui d'una millor utilització per a la ciutat i demana el vo t
favorable a aquesta aprovació inicial .

continuació el Secretari llegeix una esmena presentada pe l
up Municipal Socialista al dictamen, que, transcrita, diu e l
seüent :
"Vis t que l'espai que resta entre la pròpia urbanització del
vial i el límit del parc de la piscina es tracta amb un talú s
aj ardi n
amb gespa i amb un tractament residual respecte de l
carre r
ntagut . Tenint present que hi ha el pas en túne l
soterrat el ferrocarril molt a la vora i no és possible d e
modifica r
s rasants .
El Grup Muni p al Socialista proposa l'adopció del següen t
A C O R D
Afegir a les p icions fetes als redactors del project e
d'urbanització el egüent redactat :
Resoldre l'espai que esta entre l'Arquitecte Montagut i el Par c
de la Piscina de maner ., que s'obtingui un més òptim aprofitamen t
i es suprimeixi la ca cterística d'espai residual que té l a
proposta presentada en 1 aprovació inicial mirant d'integrar-l o
al Parc . "
El Sr . De Puig i Viladric h
que el dictamen que es porta avu i
a aprovació és el Projecte d rbanització del tram comprès entr e
la Cra . del Pont de Vilomara i el carrer Viladordis i arquitecte
Montagut . L'aprovació inicia l
aquest projecte ve condicionad a
de cara a l'aprovació definitiv
amb una sèrie de deficièncie s
que tenia el projecte i que v a
ser proposades pels servei s
tècnics municipals i posteriorme
ratificades a la comissi ó
d'Urbanisme, com és la modificaci ó obre el tema de tractamen t
de certes superfícies, sobretot un a art de superfície que h i
havia, de sauló, de manera que es fa c el tractament dur, també
un estudi general sobre el tema de l e rampes, ja que hi havi a
pendents superiors al 12% i això crea v una sèrie de dificultats, tant a nivell dels espais que fos s
tous com després el s
temes de barreres arquitectòniques, tamb é altres modificacions
tècniques com el tamany de les llosete s
els embornals, e l
clavegueram, el tema de la zona verda, e n
è es demanava qu e
s'hi afegís el reg per aspersió i goteig, i
mbé una sèrie d e
notes tècniques sobre el tema d'enllumenat,
que el plantejament que hi havia en el projecte no coincidi a amb la majori a
dels temes que tenim estandaritzats en els proj e es d'urbanit zació de la ciutat de Manresa .
Manifesta que el seu grup votarà favorable m
l'esmena
d'addició presentada, ja que entenen que és un tem a debatut en
la mateixa comissió i que ja va quedar així perquè n hi havia
una discussió sobre la forma d'incorporar l'espa i
e hi h a
entre el vial i la tanca de sant Ignasi, que no quedé s n espa i
residual, és un tema que ja va ser discutit i ent e
qu e
estigui inclòs i abans de l'aprovació definitiva es pu g
fe r
un millor estudi de quina és la millor solució s'hi pot t ba r
en aquest espai, ja que s'entén que els espais verds no p e n
ser espais residuals sinó considerats en el seu conjunt pe r è
sigui d'una millor utilització per a la ciutat i demana el v
favorable a aquesta aprovació inicial .

ja
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E1 Sr . García i Comas diu que el fet que presentessin l'esm e
ve donat perquè en el moment en què es va presentar e l ç tema a°g
informació en la comissió corresponent, van presentar :am ré la,
demanda que aquest carrer era l'idoni per fer l'assaig saIDré-e l
què serien els traçats en bicicleta a la ciutat, que és xiiol' t
costaruda, amb certs desnivells importants, però en aques t
carrer, és un dels que hi ha l'esperança posada, i es referei x
al carrer que comunica tot l'arquitecte Montagut, i despré s
recorre per l'antic traçat dels ferrocarrils catalanans, d e
manera que sempre s'ha dit que comunica la part alta de l a
ciutat, gairebé de Can Gravat, fins al que era abans l'estaci ó
de Manresa-riu dels ferrocarrils catalans . Això és possibl e
perquè si hi passava el tren, també hi pot passar un traçat d e
bicicletes amb poca pendent, i aquest tram de l'arquitect e
Montagut serà un primer assaig de com s'han de fer aqueste s
noves incorporacions dels carrils bici, i que aquest carril-bic i
ha de ser ben definit, separat dels vianants . Això va ser l a
primera esmena introduïda i que es va acceptar tal i com surt
en el dictamen . La segona esmena, que és la que presenten ara ,
pretén millorar el que seria aquest espai, que en el projecte
quedava com una resta, com un espai entre dues operacion s
d'urbanització, el que era el parc de la piscina, i el traçat
pròpiament del carrer, amb una tanca al mig i que no quedav a
prou clar a on pertanyia i qui s'apropiava d'aquest espai . Amb
aquesta esmena es pretén que es reestudiï com queda aques t
espai, i el seu grup proposa d'integrar-lo al parc, malgra t
haver-hi altres tipus de tractament, en definitiva es tracta qu e
sigui un espai del qual se'n tregui un profit i no quedi com u n
talús, tal com es presenta en aquest projecte d'urbanització .
Entenen que la petició recollida en la seva esmena hauria d'ana r
com a petició núm . 10 de tota la llista que es demana qu e
s'incorpori en la següent aprovació definitiva .
E1 Sr . Mas i Font manifesta que el seu grup votarà favorablemen t
al dictamen que es porta a aprovació, i ja que l'equip de gover n
tampoc té inconvenient en incorporar l'esmena, també la votar à
favorablement, tot i que pensen que en la tanca que ha d e
separar aquest espai públic, que s'ha de tancar en un horar i
determinat, de la vorera, s'ha de ser molt curós a l'hora d e
vigilar on es posa, ja que molt arranada cap a la vorera podri a
ser fins i tot contraproduent, però aquesta esmena que e s
presenta pot clarificar aquesta situació, si s'estudia amb cur a
i es mira que sigui el màxim de profitós per a la utilitzaci ó
del parc . Pel que fa al dictamen, diu que el seu grup pensa qu e
aquest espai que es porta a aprovació inicial dota d'u n
important eix de comunicacions a la ciutat, articula un tros d e
ciutat, i a més la dota d'una nova secció que dóna una cert a
prioritat als vianants i, a més a més, pel seu pas a l a
comissió, s'hi incorpora el carril de bicicleta . E1 seu grup és
favorable a aquesta aportació de la bicicleta, i no només h o
entenen com una experiència pilot de posar-ho a prova, sino qu e
això pensen que s'ha d'estendre a tot el que serà el nou Pl a
General, en tots els espais que siguin d'aquestes característi ques, és a dir, amplada suficient, protecció del vianant, és a
dir el que seria entès en el futur pla general com a clau D4 .
E1 Sr . De Puig i Viladrich intervé per recordar que l'equip de
govern el que fa tirant endavant aquest projecte és complir am b
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una de les voluntats de 1'Ajuntament que és posar disponibilita t
de terreny perquè es puguin fer noves edificacions i perquè h i
puguin continuar actuant d'altres administracions, com l'Insti tut Català del Sòl amb l'oferta de construcció d'habitatges qu e
puguin solucionar la demanda com habitatges de protecció .
Sotmès a votació el dictamen amb 1°esmena del Grup Municipa l
Socialista incorporada, que és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents i, per tant, es declara acordat :
ler .- APROVAR INICIALMENT el projecte d'Urbanització del carre r
Arquitecte Montagut, presentat per l'INSTITUT CATALA DEL SOL ,
amb un pressupost general de 126 .279 .795 pessetes, segons el qu e
preveu l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 d e
juliol .
2n .- CONDICIONAR l'aprovació definitiva del projecte d°urbanització inicialment aprovat en l'anterior apartat a la previ a
presentació d'un text refós en el qual quedin incorporades le s
prescripcions senyalades pels serveis tècnics municipals de Vi a
Pública i que són concretament, les següents :
1.- La zona del passeig previst amb sauló s°hauria de planteja r
de fer-hi un tractament més dur, per exemple amb pavimen t
asfàltic per poder situat un carril de bicibletes, amb u n
tractament diferenciat de la part peatonal i evitar aix í
possibles problemes de desguàs de les aigües de pluja, donat qu e
el pendent en alguns llocs és de 3,25% .
2.- E1 formigó H-150 projectat en el paviment com el materia l
de rodadura hauria d'ésser formigó H-250 .
3.- La rampa amb pendent del 17,5% ha d'ésser del 12% com a
màxim .
4.- No es té en compta el futur vial del carrer Sant Magí ,
mancan l°entroncament amb el carrer Arquitecte Montagut, i
afecta el pas de vianants que s'hauria de desplaçar .
5.- L°acabat de la voravia del carrer Providència hauria de se r
amb llosetes de formigó comprimit de 20 x 20x 4 cm . en lloc de
formigó H-200 .
6.- Respecte a la xarxa de clavegueram :
- La xarxa ha de ser mallada, és a dir, contínua .
- Manca la previsió de clavegueram pel futur carrer San t
Magí .
- Cal preveure més escomeses individuals al costat sud .
- Els embornals no han d°ésser sifònics, s'utilitzen pe r
ventilar la xarxa .
10.-A la zona verda s'hauria de preveure el reg per aspersió i
el reg per goteig pels arbres .
11.-Respecte a 1°enllumenat públic :
- Manca determinar el disseny de l'estació transformadora .
S°ha de col .locar un rellotge astronòmic normalitzat pe r
l°Ajuntament de Manresa .

- Manca col .locar una troneta de 30 x 30 cm . a p
columna d'enllumenat .
- E1 globus difusor esfèric ha d'ésser tipus Met r
- Les columnes s'han de pintar de color blanc .
9.- Respecte a la senyalització horitzontal i vertical caldri a
fer un estudi de circulació per determinar la necessitat d e
semaforització de les cruïlles amb els carrers Viladordis i Cra .
Pont de Vilomara .
10.- Resoldre l'espai que resta entre l'Arquitecte Montagut i
el Parc de la Piscina de manera que s'obtingui un més òpti m
aprofitament i es suprimeixi la característica d'espai residua l
que té la proposta presentada en l'aprovació inicial miran t
d'integrar-lo al Parc .
3er .- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies e l
projecte d'urbanització aprovat en els acords anteriors ,
mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butllet i
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació
en aquesta, de conformitat al que es preveu a l'article 64 de l
Decret Legislatiu 1/1990, redactat segons Decret legislati u
16/1994, de 26 de juliol, d'Adequació a la LLei 30/1992, de 2 6
de novembre .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens 5 .1 .2, 5 .1 .3 i 5 .1 .4 .
5 .1 .2 .

DESESTIMACIÓ D'AL .LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL
DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL SUBSECTOR I DE L
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DE LES BASES D E
MANRESA, TRAMITAT A INSTÀNCIA D'ESCASA, S . A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 19 de juliol de 1994, fou inicialment aprova t
el pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sò l
urbanitzable programat de les Bases de Manresa, tramitat a
instàncies de la societat "EscASA, S .A .", amb tot un seguit d e
prescripcions i el requisit de presentació, amb caràcter prev i
a l'aprovació provisional, d'un text refós recollint le s
indicades prescripcions .
Vist que, en data de 27 de juliol de 1994, fou presentat per l a
societat "EscASA, S .A ." l'indicat text refós, informant-s e
favorablement pels serveis tècnics i jurídics municipal s
mitjançant informe del dia 13 de setembre de 1994 .
Vist que ha estat
pública mitjançant
"Avui" dels dies 8
com en el Butlletí
d'octubre de 1994 .

portada a terme la corresponent exposici ó
anuncis inserits en els diaris "Regió 7" i
i 10 d'octubre de 1994, respectivament, aix í
oficial de la província núm . 253, del dia 2 2

Vist que ha estat igualment practicada la corresponent notifica ció als propietaris de finques compreses en l'àmbit del sector ,
bé personalment, bé mitjançant correu certificat, bé mitjançan t
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publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de l a
província núm . 11, del dia 13 de gener de 1995 .
Vist que el Pla parcial inicialment aprovat ha estat informa t
per par dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ,
indicant que "en aquesta zona cal respectar les limitacion s
imposades per la legislació especial ferroviària i és necessar i

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ,
per la qual cosa, el promotor tindrà de presentar els projecte s
executíus de les obres a realitzar" .
L'AUTORITZACIÓ

Vist que durant el termini d'exposició pública han esta t
presentades dos diferents a l . legacions per part de les següents
persones : senyora Vicenta Puig Ruiz i set mes i senyor a
Montserrat Busquet Mas .
Vist que la senyora Vicenta Puig Ruiz, juntament amb tot u n
seguit de propietaris de les illes númerades 7 i 8 en el Pl a
parcial, demana en la seva al . legació l'exclusió de le s
indicades illes de l'àmbit del Pla parcial, considerant que e s
tracta de zones consolidades per l'edificació i que el pl a
afavoreix l'especulació urbanística d'una entitat particular .
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals referent a
la indicada al . legació en el qual s'indica :

"En resposta al escrít que ha quedat indicat, en el que es sol .licit a
1'exclusió del Pla Parcial de le s
illes assenyalades en el mateix amb el núms . 7 i 8 .
EI Pla Parcial, com instrument de planejament, no pot en les seve s
determinacions, modificar e l
seu àmbit, atés que Ii és regulat per 1'instrument de planejament de ran g
superior com és el Pl a
General vigent .
L'única possibilitat dons d'excloure les illes de referència, ha de fer-s e
mitjançant la corresponen t
modificació puntual del Pla General d'Ordenació, la qual cosa des d'un pun t
de vista estrictament urbanístic no es creu procedent, donat que a les hore s
es produiria una discontinuïtat en el territori ®
en
especial del sò l
urbanitzable programat, dificultant el procés global de desenvolupamen t
que es preveu a través del pròpi Pla Parcial" .

Vist que l'informe de l'arquitecte municipal finalitza proposan t
la desestimació de l'al . legació .
Atès que la classificació com a sòl urbanitzable de les finque s
propietats dels reclamants es troba configurada pel Pla genera l
d'ordenació vigent, instrument definitivament aprovat, efica ç
i vigent .
Atès que el règim legal propi del sòl urbanitzable es trob a
contïngut, bàsicament, en l'article 121 del Decret legislati u
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa del s
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, e l
qual disposa :
"1 E1 sòl urbanitzable programat i el sòl apte per ser urbanitzat estara n

subjectes a la limitació de no poder ser urbanitzats fins que s'aprov i
el corresponent PIa Parcial . Mentrestant, no s'hí podran realitzar obre s
o ínstal•lacions tret de les que s'hagin d'executar mitjançant l a
redacció dels plans Especials a què es refereix l'article 29 .2 d'aquest a
Llei i les de caràcter provisional previstes a 1'article 91 .2, ni podra n
destinar-se els terrenys a usos o aprofitaments diferents dels qu e
assenyali el Pla General .

2 Als efectes de la gestió urbanística, es determinarà :
a
),
L'aprofitament mitjà de cadascun dels sectors en què es divideix .e1 sòl ;
urbanitzable programat .
b
L'aprofitament de cada finca, referint a la seva superfície 1'aprofitamen _
mitjà del sector en què es troba enclavada, sense que tingui rellevànci a
la seva qualificació concreta en el Pla .
3 Els propietaris del sòl urbanitzable programat i de sòl apte per se r
urbanitzat hauran de :
a
)
Cedir obligatòriament i gratuïtament a favor de l'ajuntament o, s i
s'escau, l'òrgan urbanístic actuant, els terrenys que es destinin am b
caràcter permanent a vials, accessos i estacionaments adjacents a la vi a
pública, parcs i jardins públics, zones esportives públiques í d'esbarj o
i expansió, centres culturals i docents i altres serveis públics necessaris .
b
)
Cedir a l'administració actuant sòl on es pugui edificar el sostr e
corresponent al 10% de l'aprofitament mitjà del sector .
)
c
Costejar la urbanització .
)
d
Edificar els solars, quan el Pla així ho estableixí i en el terminí qu e
ell mateix assenyali o, si no és així, en els terminis fixats en aquest a
Llei .
Els terrenys que, en virtut d'aquest article, s'incorporin al Patrimon i
Municipal del Sòl es destinaran preferentment als fins previstos al s
articles 234 i 235 d'aquesta Lleí .
4 Quan l'aprofitament real d'una finca, segons la qualificació establert a
pel Pla General, no arribi al 90% de l'aprofitament que li correspon ,
haurà de compensar-se, per adjudicació de terrenys edificables en e l
sector, en àrees de situació i condicions similars . Si aquest defecte fo s
inferíor a un 15% del corresponent a la finca, l'adjudicació podr à
substituir-se, segons el críteri de 1'Administració competent, per un a
indemnització en metàl•Zic" .

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'adjunta al present Dictmen i en el que considerant que e l
desenvolupament de Pla parcial, incoat a instàncies d'un a
societat privada, no representa cap procés especulatiu, sinó e l
compliment d'unes previsions legals que portarà a l'obtenci ó
d'uns beneficis però a canvi d'unes càrregues urbanístiques i
que la participació de la totalitat de propietaris ser à
igualitària en les càrregues i els beneficis, es proposa l a
desestimació d'aquesta al-legació .
Vist que la senyora Montserrat Busquet Mas exposa en la seva
al•legació que és propietària d'una finca d'una superfíci e
superior a la que consta en el Pla parcial, donat que en ca p
moment s'ha produit la cessió a favor de l'Administració píiblic a
dels terrenys que constitueixen el carrer Doctor Fleming, aix í
com que resulta procedent la inclusió de la totalitat de l a
finca dins de l'àmbit del Pla parcial .
Vist 1' informe emès en relació a la indicada al °legació per par t
dels serveis tècnics municipals, manifestant, textualment :

"Referent al punt ler . Per quantificar la superfície d'aportació al Pla Parcial, en efecte no e s
considera l'espai que resulta enfront de la finca en questió, i que form a
part del actual c/ Dr .Fleming . La valoració de la situació plantejada en
1'escrít d'al .legacions, pel que fa als termes de propietat, cal fer-la de s
d'un punt de vista jurídic, atés que mentre L'obertura del carrer -i pe r
tant l'ús públic- ja consta com realitzada en 1 'any 1975, segons e1 parcelar i
disposat en el Banc de Dades Cadastrals, no s'ha pogut constrastar cap tipu s
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d'expropiació, cessió ò transmissió a t'Administració .
Per les dues possibles conclussioi!s sobre la titularitat-propietat del s
terrenys, es desprenen le s
següents situacions urbanístiques .
A / De titularitat pública .
Es mantindría l'actual aportació privada assenyalada en la documentació de l
Pla Parcial, comportant en cónseqüència la desestimació de ('al .legaci ó
presentada .
B/ De titularitatprivada .
Caldria contrastar amb exactitud la superficie i límits concrets de la finc a
inicial (En l'escrit d'al .legacions es cita una còpia de l'escriptur a
d'herència, sense que hí figuri com adjunta), tot a
vegada que, tal i com s'argumenta, part d'aquesta finca es formalitzaría co m
1'anornenat carrer Dr .Fléming, dintre del sòl urbanitzable programat, però
que en virtud de les determinacions de la Modificació puntual del vigent Pl a
General actualment en tramit -"Modificació delimitació Sector Bases d e
Manresa", una porció resultaría inclosa en sot urbà i l'altra es mantindrí a
en sòt urbanitzable programat i per tant, dintre del àmbit del Pla Parcíal .
En aquest supósit (propietat privada), a criteri del técnic -ue subscrïu i
per tal d'una millor i mé s
efectiva gestió del sòl, s'escauría considerar favorablem- .ent l'al .legaci ó
presentadà i incloure l a
totalitat d'aquesta porció de finca, en sòl urbanitzable pro--at dintre de l
àmbit del Pla Parcial ,
afegint-la a la superficie d'aportació actual .
Referent al punt ton :
La valoració urbanística dels arguments expressats en l'escrit i en aques t
punt, cal fer-la també en funció del criteri jurídic sobre la propietat d e
la porció de fi-ca resultant del punt anterior .
criteri A /
La superficie de forma triangular i de ,12 5 m2 segons la Modificació del Pl a
General en tràmit, es trobaría inclosa en sòl urbà amb consideració de vial ,
i per tant sense aprofitament . independent, la qual esdevindría expropiabl e
quan les necessitats d'urbanització ho requerisin, resultant així desestima ble l'al .legació presentada .
criteri B /
En aquest cas i en la mateixa Zínea del punt ler, el criteri d'aquest técni c
s'ajustaria a l'estimació favorable de l'al .legació presentada i afegir el s
12'5m2 a la superficie d'aportació actual .
Conclusió :
En base als aspectes que han quedat exposats i en funciió de la valoraci ó
jurídica al respecte d e
cadascuna de les situacions plantejades, s'escau proposau les següent s
actuacions :
Desestimar en la seva totalitat l'escrit d'al .legacion s
situació A/
presentat .
situació B /
Requerir a la propietat actuaZ,l °aportació de la documentació registra l
necessària acreditativa de l'exactitud de la supefície i límits de l a
finca en la seva totalitat, per tal de poder estimar si procedeix, en el s
termes que ha estat expressat, L'escrit d'al .legacions presentat .
De ser així caldrà :
- Incloure el noú límit resultant, rectificant . la documentació gràfica i
el quadre de superfcies, en la Modificació del Pla General "Modificaci ó
delimitació Sector Bases de Mariresa"- .
- Incorporar d°ofici aquest aspecte, en les aprovacions successives del s
instruments de plane-ament elaborats en el sector Bases de Manresa (Avanç d e
Pla Parciat i Pla Parcial del Subsector I), entenent que la seva escas a
entitat superficial ; no ha de suposar cap rectificació en la totalitat dl e
la documentació presentada a tràmit .
- Comunicar la nova situació, a 1'Unitat d'Hisenda i als efectes oportuns ,
tota vegada que les dades existents (superficials i de propietat) en el Ban c
de Dades Municipals, no es corresponen amb 1'escrit presentat i qu e
s'argumenten com al .legacions" .

Vist 1°informe emès pels serveis jurídics municipals manifestan t
que la concreta superfície de les finques incloses en l'àmbi t
d'un Pla parcial, en tant que instrument d'ordenació, no té
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altra funció que assenyalar les caracteristiques de 1' est
, u i.
de la propietat, no tenint transcendència una diferen*
de
seixanta metres en la concreta superfície de les finques,\pati u
pel que resulta procedent la desestimació de l'al legació .
Vist que el mateix informe jurídic indica, no obstant, que, pe l'
contrari, la superfície de la finca, així com la seva titulari tat, té una importància cabdal en el moment de formulació d e
l'instrument d'equidistribució de les càrregues o beneficis e n
l'àmbit del pla parcial, bé mitjançant el projecte de compensa ció, bé mitjançant el projecte de reparcel•lació, moment en e l
qual, per prescripció legal, l'administració actuant pot obliga r
als propietaris a aportar els documents constitutius del se u
dret de propietat, si bé la superfície determinant a aquest s
efectes serà la que tingui la finca a la realitat .
Atès que l'article 50 .1, lletra c), del Decret legislati u
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa del s
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanístic a
disposa :

"La competència per aprovar definitivament els plans i projectes d'ordenaci ó
urbana correspon :
c) A les Comissions d'Urbanisme, els plans, excepte els parcials qu e
despleguin sectors d'urbanització prioritària, i Programes d'Actuaci ó
Urbanística i Normes Complementàries i Subsidiàries de planejament en el s
casos restants" .

Atès que l'article 60 .4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, disposa :

"La corporació o l'organisme que ha aprovat inicialment el pla, una vegad a
emès l'informe de les al . legacions presentades en el termini d'informaci ó
pública, l'aprovarà provisionalment amb les modificacions procedents dins el s
tres mesos següents a la data de Za publicació de 1'acord d'aprovació inicia l
o de la publicació de l'acord de pròrroga del termini d'informació pública ,
sí s'adopta" .

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposan t
l'aprovació provisional del Pla parcial .
El Regidor Deletat d'Urbanisme, de conformitat amb el pare r
majoritari dels membres que composen la Comissió municipa l
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal qu e
siguin adoptats els següent s

ACORD S
lr .- DESESTIMAR L'AL . LEGACIÓ presentada durant el tràmit d'informa ció pública de l'aprovació inicial del pla parcial d'ordenaci ó
del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de le s
Bases de Manresa, tramitat a instàncies de la societat "EscASA ,
3 .A .",
per part de la senyora Vicenta Puig Ruiz, com a primer a
signant i juntament amb tot un seguit de propietaris de le s
illes númerades 7 i 8 en el Pla parcial, pels motius de fet i
fonaments de dret que han quedat de manifest a la part expositi va del present dictamen .
2n .- DESESTIMAR L'AL •LEGACIÓ presentada durant el tràmit d'informa ció pública de l'aprovació inicial del pla parcial d'ordenaci ó
del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de le s
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Bases de Manresa, tramitat a instàncies de la societat "EsCASA O
S .A .°0 , per part de la senyora Montserrat Busquet Mas, pel s
motius de fet i fonaments de dret que han quedat de manifest a
la part expositiva del present dictamen, sens perjudici de qu e
en el marc de 1'equidistribució de les càrregues i benefici s
derivades del pla parcial entre els propietaris de secto r
acrediti la titularitat d'una superfície concreta de finca i
aquesta es correspongui amb les coedicions que, sobre e l
terrenys, hauran de portar-se a terme per a la definició del s
drets dels diferents propietaris .
3r .- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla parcial d'ordenació de l
subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de le s
Bases de Manresa, tramitat a instàncies de la societat "EscASA a
S .A ."
i inicialment aprovat en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 19 de juliol de 1994, de conformitat al qu e
disposa l'article 60 .4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística .
4t .- DEMANAR DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, en aplicació de l
que preveu l'article 50 .1, lletra c), del Decret legislati u
1/1990, de 12 de juliol, l'aprovació definitiva del Pla parcia l
provisionalment aprovat en l'apartat anterior, suspenent-se l a
seva executivitat i eficàcia fins a l'aprovació definitiva d e
la modificació puntual del Pla general en el sector de les Base s
de Manresa, la qual desenvolupa aquest Pla parcial . "
5 .1 .3 .

DESESTIMACIÓ D'AL .LEGACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L A
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBAN A
DE MANRESA, EN EL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMA T
DE LES BASES DE MANRES A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 19 de juliol de 1994, fou inicialment aprovad a
la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana d e
Manresa, consistent, bàsicament, en : a) Modificació dels límit s
del sector de sòl urbanitzable programat anomenat "Bases d e
Manresa", mitjançant l'exclusió de dos diferents àmbits : e l
primer, amb una superfície de 12 .342'4 m2 , que es proposa
classificar com a sòl urbà, amb la qualificació de "sistem a
d'equipaments i dotacions, equipament educatiu" (clau El) ; i e l
segon, amb una superfície de 1 .587 m2 , que es proposa classifi car com a sòl urbà, amb la qualificació de "zona d'edificaci ó
segons alineació de vial (clau 3a1) . b) Modificació del tipu s
d'ordenació i alçades reguladores màximes del sector ; c )
Modificació dels percentatges de cessió per a equipaments .
Vist que l'expedient fou sotmés a informació pública mitjançan t
1'inserció dels corresponents anuncis en els diaris "Regió 7 "
"Avui" dels dies 8 i 10 d'octubre de 1994, així com en e l
Butlletí oficial de la província núm . 268, del dia 9 de novembr e
del mateix any 1994 .
Vist que, bé personalment, bé mitjançant correu certificat am b
acusament de rebuda, bé mitjançant publicació en el Butlletí

3ò
oficial de la província núm . 11, del dia 13 de gener de 1995 ,
han estat practicades les pertinents notificacions a l a
totalitat de propietaris compresos en l'àmbit del sector .
Vist que, durant el termini d'exposició pública i concretamen t
en data de 21 d'octubre de 1994 (registre municipal d'entrad a
núm . 19 .577/94), ha estat presentada una única al•legació pe r
part del senyor Carlos Passarell Bacardit, actuant en represen tació de 1' entitat "PROMOTORA MANRESA DE VIVIENDAS SOCIALES, 8 . A . " ,
manifestant, entre altres consideracions totalment alienes a l a
modificació inicialment aprovada, que no resulta procedent e l
manteniment de la qualificació dels terrenys propietat d e
1'al•legant com a equipament, amb una llicència atorgada per a
la construcció de 120 habitatges, i, per altra banda, pe r
considerar que resulta necessari que aquesta modificació de l
planejament sigui acompanyada d'una alteració del pla d'etape s
i de l'estudi econòmic i financer del pla per la programació d e
l'adquisició del sòl indicat .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'acompanya a l'expedient, en relació a l'esmentada al•legaci ó
indicant :
a) Que, efectivament i segons manifesta l'interessat-a l . legant ,
mitjançant la present modificació del Pla general es don a
compliment a la Sentència dictada pel Tribunal Superior d e
Justícia de Catalunya, amb el núm . 492/89, dictada el 19 d e
febrer de 1992, reconeixent el caràcter de sòl urbà a aquest s
terrenys, però sense pronunciament respecte a la seva qualifi cació .
b) Que la concreta qualificació de la finca és objecte d e
consideració en el marc dels treballs de revisió del Pl a
general, actualment en curs de formació i de propera aprovaci ó
inicial .
c) Que, la qualificació com equipament no impideix ni entorpei x
la possibilitat de realització en la finca del projecte de 12 0
habitatges, trobant-se atorgada la corresponent llicència i
resultant aquesta vàlida i eficaç segons les sentèncie s
dictades pels nostres Tribunals i totalment acatades pe r
aquesta Administració municipal .
d) Que la moficació del planejament incialment aprovada n o
empitjora la condició jurídica de la finca, sinó que result a
del compliment d'una resolució judicial pel que fa a aquesta .
e) Que, pels motius exposats, resulta procedent la denegaci ó
de 1'al•legació presentada i la continuació de la tramitaci ó
de l'expedient .
Atès que l'article 75 .1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa :

"Les modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes ,
programes, normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicion s
enunciades per a la seva formació "

Atès que l'article 55 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, disposa :
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"Els plans Generals Municipals d'Ordenació es tramitaran d'acord amb e l
procediment establert a l'article 59 d'aquesta Llei amb les especialitat s
següents
a
)
L'aprovació inicial i provisional correspon a 1°ajuntament quan e s
refereixin a un únic municipi, i a 1'Entitat Local competent quan
s'estenguin a més d'un terme municipal .
b
)
L'aprovació definitiva dels plans de poblacions de més de 50 .000 habitant s
és competència del conseller de Política Territorial i Obres Públiques ,
previ informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i de les Comission s
d'Urbanisme corresponents, informes que s'entendran favorables si n o
s'emeten en el termini d'un mes" .

Atès que l'article 59 .1 i .2 del Decret legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, disposa :

1
Aprovat inicialment el Pla General Municipal o el Programa d'Actuaci ó
Urbanística o el planejament especial de l'article 29 .2 d'aquesta Llei i
els seus programes d'actuació per la corporació o organisme que l'hagué s
redactat, aquest ho sotmetrà a informació pública durant un mes ;
transcorregut aquest terminí, si el Pla no hagués estat redactat pe r
l'ajuntament respectiu, s'obrirà un altre període d'igual duració pe r
donar audiència a les corporacions Locals al territori del qual afectessin
2 La comissió o organisme que hagi aprovat inicialment el Pla, en vista de l
resultat de la informació pública, l'aprovarà provisionalment amb le s
modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l'Autoritat o òrga n
competent que hagi d'atorgar l'aprovació definitiva, a fi que ho examin i
en tots els seus aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos de s
de l'ingrés de l'expedient en el Registre . Transcorregut aquest termin i
sense comunicar la resolució, s'entendrà aprovat per silenci administratiu" .

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'adjunta a l'expedient, proposant l'aprovació provisional d e
la modificació del Pla general .
El Regidor Deletat d'Urbanisme, de conformitat amb el pare r
majoritari dels membres que composen la Comissió municipa l
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal que
siguin adoptats els següent s
A C O R D S
l r . - DESESTIMAR L'AL' LEGACIÓ presentada durant el termini d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació del Pl a
general d ® ordenació urbana en el sector de les Bases de Manres a
per part del senyor Carlos Passarell Bacardit, actuant e n
representació de 1' entitat "PROMOTORA MANRESA DE VIVIENDAS SOCIALES a
S .A . ° 1 , considerant : a) Que mitjançant la present modificació de l
Pla general es dona compliment a la Sentència dictada pe l
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb el núm . 492/89 ,
dictada el 19 de febrer de 1992, reconeixent el caràcter de sò l
urbà a aquests terrenys, però sense pronunciament respecte a l a
seva qualificació ; b) Que la concreta qualificació de la finc a
és objecte de consideració en el marc dels treballs de revisi ó
del Pla general, actualment en curs de formació i de proper a
aprovació inicial ; c) Que la qualificació com equipament n o
impideix ni entorpeix la possibilitat de realització en la finc a
del projecte de 120 habitatges, trobant-se atorgada la correspo nent llicència i resultant aquesta vàlida i eficaç segons les

sentències dictades pels nostres Tribunals i totalmen
at,$dO =
per aquesta Administració municipal, i ; d) Que la mof
ió de l '
planejament incialment aprovada no empitjora l a
jurídica de la finca, sinó que resulta del complimen\, Iidrruna,
resolució judicial pel que fa a aquesta .
2 n .- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERA L
D'ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN EL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMA T
DE LES BASES DE MANRESA,
amb el mateix contingut en que fo u

inicialment aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada e l
dia 19 de juliol de 1994, en compliment del que dispos a
l'article 59 .2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol ,
pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística .
3 ` .- DEMANAR DE L'HONORABLE SENYOR CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES, previ informe de la Comissió d'Urbanisme d e

Catalunya i de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, segons e l
que preveu l'article 55, lletra b), del Decret legislati u
1/1990, de 12 de juliol, l'aprovació definitiva de la modificació del Pla general provisionalment aprovada en l'aparta t
anterior . "
5 .1 .4 .APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'AVANÇ DE PLA PARCIAL PRESENTA T
PER LA SOCIETAT ESCASA . S .A PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTO R
DE SOL URBANITZABLE PROBRAMAT DE LES BASES DE MANRESA EN DIFERENTS SUBSECTOR S
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist que per la societat "EscASA, S .A ." fou presentat davan t
d'aquest Ajuntament la documentació constitutiva d'un avanç d e
planejament per a la divisió en diferents subsectors del secto r
de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa d'aques t
terme municipal .
Vist que la formulació i tramitació dels subsectors es trob a
continguda a l'article 63 del Decret legislatiu 1/1990, de 1 2
de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística, que disposa :
"1

Els sectors de planejament parcial establerts pels Plans General s
d'Ordenació o bé per normes subsidiàries de planejament poden ésse r
objecte de desenvolupament parcial per subsectors, sempre que e s
compleixin les condicions següents :
a)Que el pla parcial es presenti a tràmit amb un avenç de pla referit a
tot el sector que justifiqui la conveniència i l'oportunitat de la promoció ,
la coherència de les xarxes viàries i de 1'emplaçament de jardins, de places ,
de dotacions i de centres d'interès públic amb el conjunt de tot el secto r
i l'enllaç amb les xarxes generals i viàries que hi ha en funcionament . L a
iniciativa de particular en la tramitació del pla ha de mantenir Ies mateixe s
condicions de publicitat que aquesta Llei estableix per a l'àmbit del sector .
b)Que I'edificabilitat proposada no ultrapassi la que els correspongui pe r
l'aprofitament mitjà del sector que és objecte d'actuació i es garanteixi l a
distribució equitativa de les càrregues i dels beneficis del planejament .
c)Que disposin de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, en l a
proporció exigída pel planejament general í per aquesta Llei, en relació am b
1a superfície del subsector i el seu aprofitament . Quan no es podran fe r
efectius aquests sòls per causa de les previsions de l'avanç, la cessi ó
gratuïta exigida podrà ésser substituïda per la cessió de terreny s
edificables, a compte de la posterior reparcel•lació, amb l'obligaci ó
d'incorporar aquests sòls, amb aquesta concreta finalitat, al Patrimon i
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',.Municipal del Sòl .
2 En cap cas no poden ésser aprovat .3 plans parcials de subsectors que com . portin cessions gratuïtes proporcionalment inferiors a les corresponent s
. .per a sectors sencers, segons la normativa urbanística vigent i el pun t
anterior ,
•3'L'aprovació de l'avanç del pla parcial per a1 conjunt del sector, un a
vegada sotmès a informació pública, té els efectes que estableix l'articl e
44 .3'd'aquesta Llei .
4 La memòria del pla parcial s'ha de complementar amb un annex específic ,
demostratiu de la convenièncía i viabilitat tècnica, jurídica i econòmic a
de l'actuació, i referit a les lletres b) i c) del punt 1 .
5 Els terrenys als quals es refereix la lletra c) del punt 1 han d'ésse r
cedits a 1 ;administració immediatament després de l'aprovació definitiv a
del pla parcial, i la publicació de l'edicte d'aquest acord no es far à
fins que s'haurà acreditat a l'organisme competent l'adscripció dels bén s
al Patrimoni Municipal del Sól i per a aquell fi" .

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada-e l
dia 19 de juliol de 1994, fou inicialment aprovat l'avanç de pl a
parcial presentat per la societat "EscASA, S .A .", amb un segui t
de prescripcions recollides en l'informe emès pels servei s
tècnics municipals .
Vist qúe per la societat "EscASA, S .A .", mitjançant instànci a
presentada en data de 27 de juliol de 1994, fou presentat un
text refós de l'avanç de pla parcial recollint les prescripcion s
indicades pels serveis tècnics municipals .
Vist que l'avanç de pla parcial inicialment aprovat fou sotmé s
a informació pública mitjançant anuncis publicats en els diari s
"Regió 7 10 i "Avui" corresponents als dies 8 i 10 d'octubre d e
1994, respectivament, així com en el Butlletí oficial de l a
província núm . 253, del dia 22 d'octubre de 1994 .
Vist que ha estat practicada la corresponent notificació a tot s
els propietaris de finques inclosos en 1' àmbit del sector de sò l
úrbanitzable programat, bé personalment, bé mitjançant corre u
certificat, bé mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficia l
de la província núm . 11, del dia 13 de gener de 1995, en el s
termes regulats a l'article 59 .4 de la Llei 30/1992, de 26 d e
novembre, del règim jurídic de les administracions públiquesr i
del procediment administratiu comú .
Vist que durant el termini d'exposició pública no ha està t
presentada cap mena d'al . legació o reclamació .
Atès el que disposa l'apartat 3 del transcrit article 63 dé l
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant
l'aprovació provisional de l'indicat avanç de planejamen t
parcial .
E1 Regidor Deletat d'Urbanisme, de conformitat amb el pare r
majoritari dels membres que composen la Comissió municipa l
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal que
siguin adoptats els següent s

ACORDS

7
lr .- APROVAR PROVISIONALMENT 1' avanç de pla parcial pre eR*at p !
de 541'
la societat "EscASA, S .A ." pel desenvolupament del sec
urbanitzable programat de les "Bases de Manresa" en
éen s
subsectors, segons text refós presentat per la indicada
que s'adjunta al present dictamen i segons el que pi- e
l'article 63 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pe l
qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística .

siet

2ri .- DEMANAR DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA l'aprovaci ó
definiva de l'avanç de pla parcial presentat per la societa t
"EscASA, S .A ." i provisionalment aprovat a l'apartat anterior, s i
bé suspenent la seva executivitat en tant no sigui definitivament aprovada la modificació del pla general d'ordenaci ó
urbana en el sector de sòl urbanitzable programat de les Base s
de Manresa i que fou inicialment aprovada pel Ple municipal e n
sessió celebrada el dia 19 de juliol de 1994 . "
El Sr . De Puig i Viladrich diu que aquests dictàmens venen a
donar una via important de solució a un espai de la ciutat qu e
serveix de lligam i connexió entre diferents barris de l a
ciutat, i això juntament, amb el fet de la retirada de la via
del tren que passa pel costat d'aquest pla parcial, portarà a
facilitar la connexió entre dos espais importants de la ciutat ,
que és la connexió de Poble Nou amb la Cra . de Santpedor, i
lògicament amb el Passeig . E1 primer dictamen bàsicament és un a
desestimació d'unes al .legacions de les quals hi ha do s
conceptes, ja que per una banda hi ha les al .legacions d'un grup
de veïns que demana que se'ls tregui fora del que és el Pl a
Parcial i entenen que en l'aprovació inicial ja es van tenir e n
compte, i en negociacions posteriors que s'ha tingut sobretot
amb el que és el carrer Balmes, per tal que no els creessi n
càrregues sobre el tema del Pla Parcial, i la resta d'al .lega cions que hi ha aquí són molt difícils de solucionar, i entene n
que s'han de seguir mantenint a dins . Pel que fa a una de le s
altres al .legacions, diu que és un tema purament tècnic, en qu è
un dels propietaris reclamava més superfície de la que tenia e n
principi dins el pla parcial, però que és un tema que s'ha d e
discutir i valorar dins de la Junta de Compesació d'aques t
mateix pla parcial . E1 segon dictamen desestima una al .legació
presentada per la Promotora de Manresa de Vivendes Socials SA ,
i es basa en què, en cap moment, el planejament que va se r
aprovat inicialment no ha empitjorat de cap manera la condici ó
jurídica en què es trobava el propietari de la finca que e n
aquest cas feia l'al .legació, Promotora de Manresa de Vivende s
Socials SA . I el tercer dictamen és l'aprovació provisional de l
subsector I d'aquest pla parcial, i que ha vingut recollin t
totes les recomanacions que se'ls havia fet en l'aprovaci ó
inicial, i per tant, demanaria el vot favorable de tots el s
grups, tot esperant que la Direcció General d'Urbanisme dóni e l
més aviat possible l'aprovació definitiva, i es pugui tira r
endavant durant el 1996 la urbanització del sector .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que el vot del seu grup a aquests
tres dictàmens serà favorable, després de molta discussió que
van tenir sobre la ordenació d'aquest sector i, un cop arriba t
a un consens pensen que es bo que es camini ràpid i que l a
inversió arribi a ser possible amb celeritat . Pensen que amb
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aquesta intervenció, aquest . pla parcial de les Bases de Manresa ,
el del carrer Arquitecte Montagut, i el sector del Tossal del s
Cigalons, del qual suposen que aviat s'aprovarà el project e
d'urbanització, seran tres actuacions que cal que es realitzi n
aviat, justament per actualitzar l'oferta de sòl per habitatg e
de Manresa, que pensa que donarà possibilitat d'ofertes molt
diverses i prou àmplies .
E1 Sr . García i Comas diu, que en el mateix sentit de l'exposi ció del sr . Perramon, el fet de l'aprovació provisional d'aques t
Pla Especial i esperen que definitiva per part de la Comissi ó
d'Urbanisme de Barcelona, sigui feta aviat i posi a l'abast d e
la ciutat tot un seguit de sòl, i, també pensant amb l a
supressió del traçat del ferrocarril dóna un punt de creixement ,
en el qual s'ha de posar esperances i expectatives per obteni r
uns llocs adients per a fer bones operacions urbanístiques i
alhora que es fa aquest pla parcial, també es poden senti r
satisfets pels resultats d'aquest tipus de ciutat que apareixer à
en aquesta zona .
Se sotmeten a votació conjunta els dictàmens 5 .1 .2, 5 .1 .3 i
5 .1 .4 que són aprovats per unanimitat dels 23 membres present s
i, per tant, amb el quòrum que determinen els articles 47 .3 .i )
de la Llei 7/1985 i 112 .3 .k) de la Llei 8/1987 .
5 .1 .5

DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER L A
SRA . ROSA MA .MONCUNILL GIRALT I 60 PERSONES MÉS, CONTR A
L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA SEGONA MODIFICACI Ó
DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ BARRI DE VILADORDI S

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès el recurs de reposició formulat per la senyora Rosa M .
Moncunill Giralt i 60 persones més contra l'acord d'aprovaci ó
definitiva del projecte anomenat 2a modificació projecte
urbanització Barri Viladordis .
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestan t
que el projecte s'ha decretat seguint en gran part les indica cions dels propietaris, amb successives modificacions fin s
arribar a un projecte de mínims a realitzar i que és el que s'h a
aprovat i en aquest moment és en fase d'adjudicació i que tan t
el pressupost com les característiques tècniques són le s
ajustades al tipus de construcció a realitzar d'acord amb le s
característiques que s'exigeixen a totes les obres d'urbanitza ció a realitzar dintre del terme municipal de la ciutat, a l a
fi d'homogenitzar els materials i garantir la durabilita t
necessària en aquest tipus d'obra finalitzant indicant que e l
resultat és una relació costos-qualitat-tipus d'obra mol t
ajustada a tota l'obra que es realitza en la ciutat i per tan t
és impensable poder realitzar les obres pel pressupost indica t
en el punt 3 de les peticions de l'escrit presentat, si bé é s
possible que durant el procés d'adjudicació es produeixin baixe s
importants que poden ajustar definitivament el pressupost .
Vist 1'ïnforme emès pels Serveis Jurídics Municipals proposan t
la desestimació del recurs interposat per considerar que aques t
no es fonamenta en cap mena d'infracció jurídica segons exigeix

l'art . 115 .1 de la Llei de Procediment Administratil .
juliol del 1958 .

t t

E1 Regidor Delegat d'urbanisme, de conformitat amb, el p a
favorable dels membres que composen la Comissió Munit
informativa d'urbanisme, ha de proposar que pel Ple Mt14íèol
siguin adoptats els següent s
A C O R D S
lr .- DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició formulat pe r
la senyora Rosa M . Moncunill Giralt i 60 persones més contr a
l'acord d'aprovació definitiva del projecte anomenat
2
Modificació Projecte Urbanització Barri Viladordis de conformi tat amb els antecedents de fet i fonaments de dret que ha n
quedat de manifest en la part expositiva del present dictamen . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich expressa que aquest és un dictame n
en el qual es desestimen al .legacions, que sempre han vingut
donades pel mateix concepte que és el de repercussió del cost
de l'obra, i l'equip de govern entén que ha estat una obra que ,
des de l'Ajuntament, s'hi va fer una aportació especial a travé s
de poder-hi aportar una aportació que venia del Pla d'Obres i
Serveis, i entenen que no pot ser, que, per abaratir u n
projecte, aquest tingui una mala qualitat i posteriorment el qu e
siguessin els costos de manteniment siguessin més grans i n o
poguessin ser assumibles .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
5 .1 .6 .

DESESTIMACIÓ D'AL .LEGACIONS
L'ESTUDI DE DETALL REFERENT
"PLA DE CAL GRAVAT", ENTRE
ILDEFONS CERDÀ, TRAMITAT A
MARTINEZ SANCHEZ

I APROVACID DEFINITIVA D E
A LA PARCEL .LA NÜM . 2 DE L
ELS CARRERS ALVAR AALTO I
INSTÀNCIA DEL SR . ALBERT

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist que pel senyor ALBERT MARTÍNEZ SPNCHEZ fou presentada davant
d'aquest Ajuntament, en data de 16 de març de 1994 i registr e
municipal d'entrada núm . 5745/94, petició demanant la tramitaci ó
i aprovació d'un estudi de detall referent a la parce l . la núm .
2 del "Pla de Cal Gravat", situada entre els carrers d'Alva r
Aalto i d'Ildefons Cerdà .
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals, en data d e
14 d'abril de 1994, informant favorablement l'estudi de detall ,
considerant que s'ajusta a la normativa urbanística vigent, aix í
com l'informe dels serveis jurídics municipals proposan t
l'aprovació inicial d'aquest instrument .
Vist que pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 d e
maig de 1994, fou inicialment aprovat l'estudi de detall ,
notificant-se a tots els interessats i publicant-se el pertinen t
anunci en el Butlletí oficial de la província núm . 168, del di a
15 de juliol de 1994 .
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Vist que durant el termiri d'exposició pública han estat
presentats sis diferents escrits d'a l . legacions, amb idènti c
contingut, amb les dades següents :
REGISTR E
ENTRADA

DIAPRESENTACI Ó

Senyor Lluís Moyano Llamas,
com a President de l'Associa ció de veïns de Cal Gravat

15 .138

29 de julio l
de 199 4

Senyor Joan Bautista Pla Vives

15 .141

29 de julio l
de 199 4

Senyor Magí Guitart Bordas

15 .142

29 de julio l
de 199 4

Senyor Tomas Montero de la
Flor

15 .143

29 de julio l
de 199 4

Senyor Francisco Pradas Garcia

15 .144

29 de julio l
de 199 4

Senyor Francisco Serra Oller

15 .164

29 de julio l
de 1994

Vist que els indicats escrits d'a l . legacions es fonamenten e n
les següents consideracions :
a
)
L'aprovació d'aquest estudi de detall suposa una modificaci ó
d'un anterior estudi de detall definitivament aprovat i
impugnat per part dels veïns, motiu pel qual abans d e
procedir a l'aprovació d'un nou estudi de detall resultav a
necessària l'anu l . lació de l'anterior aprovació, generant un a
situació d'inseguretat jurídica l'existència de dos estudi s
de detall .
b
)
Que la parcel•lació i edificació proposada per l'estudi d e
detall no s'ajusta a les previsions del Pla Especial de 1982 ,
malgrat que s'ajusti a les previsions del Pla Especia l
aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del dia 3 d e
març de 1993 que actualment es troba impugnada davant de l a
Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior d e
Justícia de Catalunya i pendent de revisió jurisdiccional .
c
Que l'estudi de detall no és l'instrument urbanístic adequa t
per modificar les condicions d'ordenació i aprofitament ,
comportant la variació introduïda d'aquestes condicions un a
evident alteració de l'entorn .
d
)
Les modificacions proposades per l'estudi de detall supose n
una alteració de les càrregues i beneficis derivats de l
planejament, amb un greuge comparatiu respecte anteriors
situacions .
Vist que el sector de Cal Gravat fou desenvolupat inicialmen t
mitjançant un Pla especial definitivament aprovat el dia 4 d e
maig de 1983, posteriorment modificat segons acord d'aprovaci ó
definitiva de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 3 de mar ç

3 9
de 1993 .
Vist que l'Estudi de detall presentat per 1' interessat ` ' ppe
a les previsions del pla especial vigent, resultat ''dè] Ra,
modificació definitivament aprovada el dia 3 de març de 1
Atès el principi d'executivitat dels actes administratiu s
recollit en els articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 d e
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en aplicació del qua l
resulta perfectament vigent el pla especial definitivamen t
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i al qual s'ajusten les prevision s
de l'Estudi de detall, malgrat les impugnacions i recursos qu e
hagin pogut presentar els al•legants .
Atès que les al•legacions formulades pels interessats han d e
plantejar-se i resoldre's, en qualsevol cas, en el marc de l a
resolució del Pla especial, resultant intranscendents pel qu e
fa a la legalitat de l'Estudi de detall, el qual com s'h a
exposat es limita al desenvolupament estricte de les prevision s
del pla especial definitivament aprovat, sense cap mena d e
contradicció amb aquest .
Vist que l'Estudi de detall fou inicialment aprovat per aques t
Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 17 de maig d e
1994 i atès que l'article 66 del Decret legislatiu 1/1990, d e
12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa que "el s
Estudis de Detall s'han de tramitar d'acord amb el que preveue n

els articles 64 i 65 d'aquesta Llei, llevat del que establei x
l'article 70", preveient-se a l'article 65 .2 l'aprovaci ó
definitiva de l'Estudi de detall per silenci administrati u
positiu davant de la manca de resolució en els tres meso s
següents .
Atès doncs que, en aplicació de les previsions contingudes e n
els articles 66 i 65 .2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, l'Estudi de detall va resultar definitivament aprova t
per silenci administratiu positiu en data de 16 d'octubre d e
1994, és a dir, als tres mesos següents de la publicació d e
l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí oficial de l a
província (B .O .P . núm . 168, del dia 15 de juliol de 1994, pàgin a
43) .
Atès que l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions públiques i del procedimen t
administratiu comú, regula l'obligatorietat de resoldre per par t
de l'Administració de les peticions que li són formulades, sens e
que fins al moment hagi estat demanada 1' emissió de certificaci ó
de l'acte presumpte .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposan t
la desestimació de les al•legacions i l'aprovació definitiva d e
l'Estudi de detall, pels motius de fet i fonaments de dre t
exposats .
Vist que l'interessat, en data d'avui i seguint les recomana-

cions de la Comissió municipal informativa d'urbanisme, h a
introduit una esmena en l'Estudi de detall inicialment aprova t
retirant l'edificació de les parcel•les veïnes en més d'u n
metre, per tal d'evitar les hipotètiques molèsties denunciade s
pels veïns .
El Regidor Deletat d'Urbanisme, de conformitat amb el pare r
majoritari dels membres que composen la Comissió municipa l
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal qu e
siguin adoptats els següent s
A C O R D S
presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel°la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situada
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part de l
senyor LLUÍS MOYANO LLAMAS, com a President de l'Associació d e
veïns de Cal Gravat, considerant que aquest Estudi de detal l
s'ajusta a les previsions del Pla especial definitivamen t
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix el planejamen t
vigent i executiu en el sector en aplicació del que preveuen el s
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions públiques i del procedimen t
administratiu comú .
DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL'LEGACIONS

2N . ® DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL'LEGACIONS presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel•la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situada
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part de l
senyor JOAN BAUTISTA PLA VIVES, considerant que aquest Estudi d e
detall s'ajusta a les previsions del Pla especial definitivamen t
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix el planejamen t
vigent i executiu en el sector en aplicació del que preveuen el s
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions publiques i del procedimen t
administratiu comú .
3R .- DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL•LEGACIONS presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel•la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situad a
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part de l
senyor MAGÍ GUITART BORDAS, considerant que aquest Estudi de detal l
s'ajusta a les previsions del Pla especial definitivamen t
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix el planejamen t
vigent i executiu en el sector en aplicació del que preveuen el s
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions públiques i del procedimen t
administratiu comú .
4T .- DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL•LEGACIONS presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel•la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situad a
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part de l
senyor ToMAS MONTERO DE LA FLOR, considerant que aquest Estudi de

tenint en compte que encara que 1' aprovació del dictam e
el que deia el Pla Especial, però també entenent q
pogut estar modificat o sobretot per millorar la refac i
havia de les parcel .les on s'edificava amb les pa r
veïnes, es va portar una modificació d'aquest mate i
Especial, augmentant les distàncies des d'un metre que tenia n
e
aquell moment, fins a 3,5 m per una banda, i 3,85 per l'altra .
Entenen que aquesta ha estat la filosofia que pogués se r
acceptat per tothom l'estudi de detall, i intentar perjudica r
el menys possible a la gent que havia presentat les al .legacions .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que el GMS no pot votar favorable ment aquest estudi de detall tot i que reconeixen que el Sr . de
Puig ha fet un esforç per arribar a un acord entre la promoci ó
i els veïns i, no se n'han sortit, per un tema més greu que to t
això . Creu que no poden votar favorablement una cosa que ja est à
aprovada tal i com diu el dictamen, per silenci administrati u
positiu . Es a dir, es tracta d'un senyor que va presentar aques t
estudi de detall, i el dia 16-10-94 l'Ajuntament havia d'have r
pres una decisió, cosa que no es va fer, i es fa el dia 22-2-95 .
E1 GMS no ha estat consultats fins fa exactament una setmana ,
que és quan hi va haver la comissió d'Urbanisme, i entenen qu e
no és de rebut, que una cosa que l'Ajuntament ha de dictamina r
abans del 16 d'octubre, es porti el mes de febrer . Per tant ,
l'equip de govern no pot comptar amb el vot del GMS, que ,
sentint-ho molt s'haurà d'abstenir .
El Sr . De Puig i Viladrich intervé per fer una puntualització ,
perquè li sembla que en el moment en què la persona que present a
l'estudi de detall fa una modificació d'aquest mateix estudi d e
detall, i renuncia a l'anterior aprovació, entén que sí qu e
l'Ajuntament està capacitat per fer aquesta aprovació definiti va .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que ara tampoc es tracta de juga r
amb la bona fe de la gent . Perquè que el promotor s'hagi avingu t
a retirar les vivendes 1 m . ho ha fet perquè ha volgut, perqu è
si no hagués volgut, no tenia perquè fer-ho . Perquè això j a
estava aprovat per Llei el 16 d'octubre de l'any passat, cos a
que diu molt clara el dictamen .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatiu s
(12 CiU, 1 GMP) i 10 abstencions (8 GMS i 2 ENM) i, per tant ,
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 .
6 .-AREA D'INTERIO R
6 .1 .REGIDORIA-DELEGADA D'HISEND A
6 .1 .1 .

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONA L
FUNCIONARI D'AOUEST AJUNTAMENT PER A 199 5

E1 Sr . Alcalde expressa que tal i com ja ha manifestat a 1' inic i
de la sessió, aquest dictamen ha quedat retirat .
6 .1 .2 .

CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIX A
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detall s'ajusta a les previsions del Pla especial de f
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme d e
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix e
vigent i executiu en el sector en aplicació del qu e
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de no v
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú .
5 E .- DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL'LEGACIONS presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel•la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situad a
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part del
senyor FRANCISCO PRADAS GARCIA, considerant que aquest Estudi d e
detall s'ajusta a les previsions del Pla especial definitivament
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix el planejamen t
vigent i executiu en el sector en aplicació del que preveuen el s
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú .
6 E . - DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL' LEGACIONS presentat en el tràmi t
d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detal l
referent a la parcel•la núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situad a
entre els carrers d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, per part del
senyor FRANCIsco SERRA OLLER, considerant que aquest Estudi d e
detall s'ajusta a les previsions del Pla especial definitivament
aprovat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona e n
sessió de 3 de març de 1993 i que constitueix el planejamen t
vigent i executiu en el sector en aplicació del que preveuen el s
articles 56 i 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de l
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú .
7 E . - APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL referent a la parcel • l a
núm . 2 del "Pla de Cal Gravat", situada entre els carrer s
d'Alvar Aalto i d'Ildefons Cerdà, tramitat a instàncies de l
senyor ALBERT MARTÍNEZ SíNCSEZ i inicialment aprovat per aques t
Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de maig de 1994, e n
aplicació del que preveuen els articles 50 i 66, en relació a l
54, tots élls del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pe l
qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, amb l'esmena introduïda e n
l'Estudi de detall el dia 14 de febrer de 1995, separant mé s
d'un metre una de les edificacions respecte les edificacion s
veïnes .
DEIXAR SENSE EFECTES els anteriors Estudis de detall que hagi n
pogut tramitar-se sobre la mateixa parcel•la atenent que, dona t
el caràcter normatiu dels instruments de planejament sentat e n
la jurisprudència del nostre Tribunal Suprem, els posterior s
anul . len als anteriors . "
8E . -

El Sr . De Puig i Viladrich diu que el que proposa aques t
dictamen, és desestimar les set al .legacions, ja que entenen qu e
l'estudi de detall s'ajusta al Pla Especial que va ser aprova t
el mes de març de 1993 . De totes maneres, també com a proposta ,
quan aquest dictamen va passar per la comissió d'Urbanisme, i

D'ESTALVIS DE MANRESA ?1: ;R UN IMPORT DE 150 .
PESSETE S
à~;l Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, di u
"Eh previsió de les dificultats de Tresoreria qu e
preSentar en els propers mesos, aquesta Comissió d
consWera oportú recórrer a Operacions de Tresoreria e
conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de l a
Llei 39f .1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Pl e
de la Corporació l'adopció dels següents acords :
lr .- Concetar a 1'amparament del que disposen els articles 5 2
i 180 de là Llei 39/1988 de 28 de desembre i sense afecta r
recursos espèífics per a la seva devolució, una operació d e
tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import d e
CENT CINQUANTÀ".MILIONS (150 .000 .000) de pessetes, amb les
següents condictns :
Tipus d'interèst Variable . Mibor a 90 dies, més un diferencia l
del 0'35% anual, amk3_interès total trimestral estimat del 8'9% .
Data de venciment : Dotze mesos a comptar de la data de l a
signatura de la pòlissao contracte .
Interès de demora : Intern nominal aplicable més un vuit pe r
cent, previsiblement, del s,5'9 %
2n .- Amb la concertació de l'operació que es proposa, n o
s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 de la Llei 39/198 8
de 28 de desembre, reguladora
les Hisendes Locals .
3r .- Aprovar la minuta de pòlissa, de crèdit que s'adjunta a l
present Dictamen .
4t .- Remetre a la Direcció General dà, ..Política Financera de l a
Generalitat de Catalunya, amb anterioiitat a la formalització
de l'operació de crèdit, una certificac i"k dels anteriors acords .
5è .- Facultar el Sr . Alcalde per a la signatura dels document s
necessaris per a la formalització de 1'operació . "
El Sr . Sala i Rovira diu que es tracta una operació d e
tresoreria que ve a substituir-ne una altra que venç d'immediat ,
amb la qual cosa continuarien deixant el nivell 1 operacions d e
tresoreria igual que es venia mantenint fins ara, per tal d e
poder equilibrar el tema de pagaments a terces i que n o
s'empitjorés la situació que, paulatinament es vam 41orant . Per
altra banda, les condicions són exactament les mate# . :es que h i
havia fins ara, del mibor més el 0'35% anual, que•„,són une s
condicions altament favorables a aquesta Corporació .
E1 Sr . Valls i Riera expressa que, de conformitat amb el que h a
fet sempre el GMS en les concertacions d'operacions de tresore ria, s'abstindran .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU), i 11 abstencions (8 GMS, 2 ENM i 1 GMP) .
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6 .1 .3 .

RESOLUCIÓ SOBRECOND :CInNS CONTRACTUALS DE LA CONCESSI Ó
DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR, A FAVOR DE L'HOSPI TAL DE SANT ANDRE U

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en sessió que va tenir lloc el dia 16 de novembre d e
1993, el Ple de l'Ajuntament de Manresa va adjudicar e l
contracte de la concessió administrativa del servei municipa l
de planificació familiar a la fundació privada HOSPITAL DE SAN T
ANDREU, que era l'única proposició presentada al concurs .
Atès que el punt 6è de l'acord municipal va condiciona r
l'eficàcia i executivitat de l'adjudicació a 1'acreditació de l
compliment de les obligacions pendents envers a la segureta t
social per part de l'HOSPITAL DE SANT ANDREU . Les obligacion s
esmentades eren les relatives a l'ingrés de la quota patrona l
dels períodes 1/1992 i 5/1992 a 10/1993 . La condició havia d e
complir-se abans del dia 31 de desembre de 1993 .
Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrad a
25727/27 .12 .1993 (fotocòpia de la qual s'adjunta al prensen t
dictamen) , el Sr . Manel Valls i Martorell, actuant en qualita t
de gerent de la fundació Privada HOSPITAL DE SANT ANDREU, va
trametre una documentació en la qual especificava que l'HOSPITA L
DE SANT ANDREU havia iniciat en data 16 d'agost de 199 0
negociacions que encara eren vigents amb la Tresoreria Genera l
de la Seguretat Social , per tal de solucionar els dèbits qu e
amb aquest organisme mantenia la fundació .
Atès que fruit d'aquestes negociacions i arran de la situaci ó
similar en què es troben altres institucions sanitàries, tan t
públiques com privades, la Disposició addicional trentena de l a
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals d e
l'Estat per a 1995, ha previst la concessió d'una moratòria d e
10 anys sense interès i amb 3 anys més de carència, per a l
pagament dels deutes amb la Seguretat Social causats fins a 3 1
de desembre de 1994 .
Atesa la instància de referència registre d'entrada 3388/8 .2 .19 95, presentada pel Sr . Manel Valls i Martorell, en la qua l
manifesta que l'HOSPITAL DE SANT ANDREU ha acordat acollir-s e
al règim de pagament de deutes amb la Seguretat Social regula t
per l'esmentada Disposició addicional trentena de la Llei d e
Pressupostos Generals de l'Estat per a 1995 (acompanya a
l'efecte un certificat emès pel Secretari del Comitè Executi u
de la Fundació) .
Atès l'informe de data 10 de febrer de 1995 emès pel tècni c
mitjà de gestió de Contractació i Patrimoni .
De conformitat amb 1'articles 265 de la Llei 8/1987, de 1 5
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, com a regidor delegat d'Hisenda proposo al ple de la corporació l'adopció de l
següent
A C O R D
Donar per complerta la condició establerta en el punt 6è de

1' acord plenari de 16 de novembre de 1993, relatiu a 1' a 7 i ;
ció de la concessió administrativa del servei municl!p 1 Re y
planificació familiar a favor de la fundació provada H 1,TA L
DE SANT ANDREU, en virtut de l'acolliment que 1'esmant ti a
fundació ha efectuat al règim de pagament dels deutes amb ..Xà~ . =
Seguretat Social regulat per la Disposició addicional trenten a
de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1995 . "
El Sr . Sala i Rovira expressa que quedava pendent de resoldr
una clausula i que, en aplicació de la disposició addiciona
trentena de la Llei de Pressupostos del 1995 queda subsanada
aleshores demanarien el vot favorable per regularitzar aques
conveni .

e
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Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
6 .1 .4 .

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ D E
L'EDIFICI CASINO, FASE 111 : PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ ,
1
ETAPA, A FAVOR DE CONSTRUCCIONS COTS I CLARET ,
INCORPQRACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT T HIGIENE EN E L
TREBALL D'AQUESTA OBRA AL PROJECTE TÈCNIC, ADJUDICACI Ó
DEL PLA DE SEGURETA T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el di a
15 de novembre de 1994, aprovà l'expedient de contractació d e
l'Obra de REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO, FASE III : PROJECT E
BÀSIC I D'EXECUCIÓ, la ETAPA .
Atès que durant el període de presentació de proposicions, es
presentaren 2 proposicions i que la proposició més avantatjos a
per a l'Ajuntament és la de l'entitat mercantil " CONSTRUCCIONE S
COTS Y CLARET, SL "
De conformitat amb l'art . 273 lletra c) i f) de la Llei 8/87 d e
15 d'abril, Municipal i R .L . de Catalunya, el Tinent d'Alcald e
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D :
lr .- Adjudicar el contracte de l'Obra de REHABILITACIÓ D E
L'EDIFICI CASINO, FASE III : PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, l a
ETAPA, a favor de l'entitat mercantil " CONSTRUCCIONES COTS Y
CLARET, SL " ( C .I .F . B-08136905, C . Sant Fruitós, 4 Manres a
), per un preu de 151 .157 .625'- PTA . (inclòs el 16% d'IVA), pe r
resultar la proposició més avantatjosa de les presentades a l
Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci publicat en B .O . E
núm . 311 de 29 de desembre de 1994, en relació a l'expedient d e
contractació aprovat pel Ple de la Corporació del dia 15 d e
novembre de 1994 .
2n .- Incorporar el Pla de Seguretat i Higiene en el treball, d e
l'obra de REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO, FASE III : PROJECT E
BÀSIC I D'EXECUCIÓ, la ETAPA, al projecte tècnic aprovat el 2 0
de setembre de 1994 de l'esmentada obra, de conformitat amb e l
R .D . 555/86 de 21 de febrer .
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3r .- Adjudicar el Pla de Seguretat i Higiene en el treball de
l'obra de REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO, FASE III : PROJECT E
BÀSIC I D'EXECUCIÓ, la ETAPA, a favor de 1°entitat mercantil "
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL " (C .I .F . B-08136905, C . San t
Fruitós, 4 Manresa), amb la condició d'adjudicatària de l'obr a
i per un preu de 2 .586 .814°- PTA (inclòs el 16% d'IVA i aplicad a
la baixa), i de conformitat amb el R .D . 555/86 de 21 de febrer .
4t .- Requerir a l'adjudicatària " CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET ,
SL " per a que en el termini de 10 dies, comptats a partir de l
dia següent al de la recepció de la notificació d°aquest acord ,
constitueixi la garantia definitiva de 5 .301 .532 1 - PTA (4 %
s/preu de contracte i Pla de Seguretat) a la Caixa de l a
Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció d e
Contractació de la Secretaria General .
5è .- Tornar la garantia provisional de 2 .740 .828 1 - PTA a
1'adjudicataria " CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL ( B-0813690 5
), prèvia la constitució de la garantia definitiva i a l
licitador " SOCIEDAD ANONIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES (SAPIC A-08211112) .
6è .- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficia l
de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diar i
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb e l
que prescriu l'art . 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipa l
i de Règim Local de Catalunya .
7è .- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que aquesta és l'adjudicació d e
la primera etapa de la fase III, donat que la fase III es v a
dividir en dues etapes, una amb un import aproximat de 15 7
milions de pessetes, i l'altra al voltant d'uns 48 milions d e
pessetes . Avui es porta l'adjudicació de la primera etapa de l a
fase III, que consisteix en un concepte global d'obra de 15 1
milions de pessetes . S'havien presentat dues empreses, i h a
estat adjudicada a Cots i Claret ja que en la puntuació globa l
dels diferents apartats ha donat 49'12 punts a favor seu, i pe r
a l'altra empresa 23'09 punts . Aquesta fase III és la par t
definitiva de les obres del Casino, sobretot pendent de l a
segona etapa, per poder-hi situar posteriorment la biblioteca .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
6 .1 .5 .

DESESTIMACIÓ DE LES AL .LEGACIONS FORMULADES PEL SR .
DIEGO SÀNCHEZ PULIDO A L'ACORD DE 21-6-94 SOBRE VALORA CIÓ DELS BÉNS ADSCRITS A LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC D E
BEGUDES DEL MI G

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per acord plenari de 21 de juny de 1994 l'Ajuntamen t
de Manresa va fixar en 2 .047 .681 PTA la taxació definitiva del s
béns adscrits a la concessió d'ús privatiu del Quiosc de begude s
del Mig i va requerir al concessionari, Sr . Diego Sànchez

Pulido, perquè abonés l'esmentada quantitat al Sr . Jo$é,Migúel , / i
Rojo Trujillo, de conformitat amb la clàusula 9a . dc , plec
regulador de la concessió .
= /
Atès que per proveïment del Tinent d'Alcalde d'Hisenda de 181té`
juliol de 1994, es va instar al Sr . Diego Sànchez Pulido l a
satisfacció, en un termini màxim de 10 dies, de la quantitat d e
813 .500 PTA, sens perjudici de satisfer la resta de l'import d e
la taxació (1 .234 .181 PTA) en un moment posterior .
Atès que aquest requeriment va ser complert pel Sr . Sànche z
Pulido i alhora va recepcionar els béns adcrits a la concessió .
Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrad a
número 14940/26 .07 .1994,el Sr . Diego Sanchez Pulido va formula r
al .legacions a l'acord municipal de 29 de juny de 1994 .
De conformitat amb el Plec de Clàusules regulador de l a
concessió, Josep Ma . Sala i Rovira, regidor-delegat d'Hisend a
proposo al Ple de la Corporació el següent :
A C O R D
lr . Desestimar en la seva totalitat les al .legacions formulade s
pel Sr . Diego Sànchez Pulido mitjançant instància de registr e
d'entrada número 14940/26 .7 .1994 en base als següents fonaments :
. La valoració efectuada per l'enginyer municipal és frui t
d'un procediment contradictori, tal com queda constatat a
l'expedient, i es va fixar per part de l'òrgan municipa l
competent en execució de la clàusula 9a del plec regulado r
de la concessió .
. La conveniència d'adscripció dels béns a la concessió, a
què fa referència el tercer "atès" del dictamen aprovat e l
dia 21 de juny de 1994, es converteix en obligació en l a
part resolutòria del dictamen, en la qual queden determinats en la seva totalitat els béns que s'adscriuen a l a
concessió i el seu valor (mitjançant una relació qu e
s'incorpora al dictamen com annex) .
. Existeix l'obligació de pagament de l'import de l a
valoració dels béns adscrits, ja que es va produir la sev a
recepció per part del Sr . Sànchez Pulido .
2n . Requerir al Sr . Diego Sànchez Pulido que aboni al Sr . Jos é
Miguel Rojo Trujillo la quantitat de 1 .234 .181 PTA, corresponen t
a la resta de l'import de la valoració dels béns adscrits a l a
concessió del Quiosc del Mig, en el termini de 10 dies comptat s
a partir de la recepció de la notificació d°aquest acord .
3r . Advertir al concessionari que en cas d'incompliment d e
l'obligació establerta al punt anterior, s'incoarà un expedien t
sancionador per part de l'òrgan competent, de conformitat am b
el règim previst al Capítol VI del Plec de clàusules regulado r
de la concessió" .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que aquest és un tema que ja va ser

prou valorat en el seu moment, però que al presentar-se une s
al .legacions, ha estat necessari seguir aquest procediment . En
el dictamen d'avui es desestimen les valoracions presentades pe l
recurrent, i refermar les valoracions fetes pels tècnic s
municipals .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
6 .1 .6 .

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀ(1000SUDEEXPLOTACIÓ OUE REGULARÀ LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPA L
D'ESTACIONAMENTIGILAT
DE VEHICLES DE1714XMOT R ZONE S
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA ,
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, I APROVACIÓ DEL CORRESPONENT EXPEDIENT DE CONTRACTACI Ó

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el Servei d'Estacionament vigilat de vehicles de motor
en zones especials i determinades de la via pública de Manresa ,
sota control horari limitat, finalitza el dia 30 d'abril d e
1995 .
Atès que s'ha elaborat un nou projecte de Plec de Clàusule s
d'Explotació que regularà la concessió administrativa d e
l'esmentat servei .
De conformitat amb els article 268 i següents de la Llei 8/198 7
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde ,
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D
lr . Aprovar el Plec de Clàusules d'Explotació que regularà l a
concessió administrativa del Servei Municipal d'Estacionamen t
vigilat de vehicles de motor en zones especials i determinade s
de la via pública de Manresa, sota control horari limitat, e l
qual estableix com a forma d'adjudicació el Concurs Públic .
2n . Aprovar l'expedient de contractació de la concessió adminis trativa del Servei Municipal d'Estacionament vigilat de vehicle s
de motor en zones especials i determinades de la via pública d e
Manresa, sota control horari limitat, per un periode de 5 anys ,
mitjançant Concurs Públic, fixant-se un pressupost anua l
d'explotació tipus màxim de 31 .124 .876 PTA i obrir el procediment d'adjudicació del contracte, amb inclusió dins l'esmenta t
expedient del Plec de Clàusules d'explotació que s'aprova en e l
punt primer d'aquest acord .
3r . Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, e l
Plec de Clàusules d'Explotació ï, de forma simultània, convoca r
el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el Butllet í
Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial de la Generalita t
i en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb els efectes previsto s
a l'article 122, apartat 2n del Reial Decret Legislatiu 781/198 6
de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals vigents e n
materia de Règim Local .
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4t . Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la document ació necessària per a la complimentació de l'expedient ."
A continuació el Secretari llegeix l'esmena presentada pe,grup,
de l'Esquerra Nacionalista de Manresa que, transcrita, diu -e i
següent :
"Referent al plec de clàusules reguladores de la concessi ó
administrativa del servei municipal d'estacionament vigilat d e
vehicles de motor .
SUBSTITUIR la fórmula de la clàusula 21 .3 per la següent :
CVn= (Rn - Pn - CFn) x 0,5 0
E1 Sr . Sala i Rovira intervé dient que es tracta que un co p
exhaurida la concessió administrativa pel servei municipa l
d'estacionament vigilat de vehicles de motor en zones especials ,
zona blava, i que en aquests moments està amb pròrroga, a fi i
efecte d'encadenar amb la nova concessió . Es tracta d'aprova r
el plec de clàusules d'explotació, i que, en principi, es veu
que bàsicament es manté el clausulat que hi havia amb anteriori tat, si bé és cert que es canvia el nombre de places qu e
s'atorguen i, lògicament, de l'estudi econòmic que es fa, e s
canvia també el cànon que s'entén com a cànon fix . Per altra
banda es presenta una fórmula d'acord amb els estudis econòmic s
i de rendibilitats, un cànon variable sobre el benefici que
complementaria l'aportació del cànon fix . Entenen que és u n
projecte important per l'import global que representa en diner s
i per la durada que és de cinc anys . Es una bona proposta de
cara als interessos municipals .
E1 Sr . Mas i Font expressa que 1'ENM entén que, amb les millore s
aportades i amb els plantejaments que es fan de compliment mé s
estricte sobre els pagaments a les zones blaves i, sobretot amb
la presència d'un agent amb caràcter permanent pot millorar mol t
més el compte d'explotació . Aleshores consideren just apropa r
l'equilibri al cànon de revisió, i entenen que aquest equilibr i
que planteja el seu grup, tampoc no trenca 1'equili brri finance r
d'aquesta concessió . Aquesta seria la motivació de la sev a
esmena al 50% . Sobre el plec de clàusules diu que, entenen qu e
és més com un servei de dissuasió més que un servei recaptatori ,
en si, malgrat haver-hi incorporat aquesta tendència a l'equili bri, i entenen que aquest servei ha de ser de rotativitat a l
centre de la ciutat, afavorint en part la mobilitat a peu, o b é
el transport urbà . Pel que fa a les 27 places que s'incorpore n
a la plaça del Carme, demana concretament a quin espai e s
col .loquen les places, ja que si van en el que serà la nov a
construcció de la residència d'estudiants, voldrien saber quin a
nova redistribució se l'hi dóna .
El Sr . Alcalde expressa que a la plaça del Carme no hi ha ca p
residència d'estudiants, en tot cas, el projecte és a la plaç a
del Milcentenari .
E1 Sr . Mas i Font pregunta si hi caben 27 places a la plaça de l
Carme .
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E1 Sr . Vilarasau i Serracanta, diu que des que es va ensorra r
la casa, s'ha fet un estudi de la plaça del Carme per millora r
l'aparcament d°aquella zona, i es va quedar, de paraula del sr .
Alcalde, que quan estés arranjat, es faria un estudi per pode r
pintar places de parquímetre . E1 tema està en què, entre e l
procés de l'adjudicació de la nova concessió que no se sap qu i
l'agafarà i la plaça que ja està acabada, l'empresa PARCOSA, d e
forma desinteressada perqué no consta en cap contracte n i
enlloc, vindrà a posar una màquina expenedora en bateria, i
vindran a pintar, de moment, 18 places d'aparcament . Però aques t
és un tema que no consta ni al plec de condicions ni res .
L°empresa ho fa perquè l'Ajuntament li va demanar en el seu dia ,
i ara que es té acabat, algún dia de la setmana entrant vindra n
a pintar les places, que de moment són 18, i això es po t
allargar fins el carrer Pedregar, cap al darrera "els carlins "
on també hi ha un estudi fet per poder encabir dins d'aquest a
zona places de parquímetres .
E1 Sr . Mas i Font diu que, de primer l'hi ha semblat entendr e
vuit places, posteriorment l'hi ha semblat entendre'n divuit i °
finalment ha entés que es tracta de plaça del Carme i sector .
E1 Sr . Vilarasau i Serracanta diu que a la plaça del Carme h i
ha el sector de la barana on n'hi caben vuit, en el tros qu e
s'ha fet nou n'hi caben quatre, més quatre, que ja són setze .
Aleshores es deixa el tros del mercat, perquè molts dies al mat i
hi ha mercat de dues pageses, i al cantó del bar n'hi caben due s
o tres més, que són les disset o divuit que ha dit anteriorment .
Aquestes setze són segures, i aleshores es podria estendre ca p
a les escales que pugen cap a dalt el Carme, però això sí qu e
s'ha d'estudiar per a la nova concessió .
E1 Sr . Valls i Riera diu que el seu grup és defensor del sistem a
d'aparcament concertat i inicialment han analitzat de form a
acurada tot el plec . La seva posició inicial és l'aprovació ,
posant sobretot esment en un element que, però que s'ha d e
mantenir d'una forma important durant els propers cinc anys, i
que és l'element de la informació de la gestió, no tant des de l
punt de vista d'explotació econòmica, que d'alguna forma és un a
obligació de l'Ajuntament, sino més aviat a efectes de saber e l
comportament dels usuaris, qui paga i qui no paga, quin é s
l'índex d'ocupació, quins són els nous moviments que fan el s
usuaris respecte d'aquestes places . Al seu grup el que l i
preocupa dels aparcaments concertats és la informació a qu è
poden tenir accés constantament respecte a la seva utilització ,
que sempre es parla que és un 25% o un 40% segons l'estud i
econòmic . Durant els propers cinc anys s'hauria de tenir l a
màxima informació, i en aquest sentit espera que el sistem a
informàtic que s'incorpora aquí, via mòdem, sigui un del s
elements importants, i com a ajuntament, li preocupa l a
recaptació, però més encara 1'index d'ocupació, la rotació qu e
es pot anar produint, perquè, a través dels aparcament s
concertats es pugui tenir un element de control del trànsit i
del comportament dels usuaris . Aquest és un sistema forç a
novedós, malgrat a Manresa faci temps que s'està utilitzant ,
però no creu que s'estigui utilitzant d'una forma correcta de s
del punt de vista que hi ha aquesta manca d'informació . Di t
això, el GMS votarà favorablement el plec de clàusules tal i com

està redactat . Pel que fa a l;'esmena de 1'ENM tamp o
malament, doncs en realitat és un diferencial de l
implica uns increments que no són excessius, però l i
saber quina és la proposta de l'equip de govern, per q
preocupa en excés l'increment d'un 0'10 dins el cànon va r
E1 Sr . Sala i Rovira diu que pel que fa a l'esmena, l'equip d e
govern diu que en la proposta surt amb un 0'40, i és despré s
d'haver fet l'estudi econòmic que es veu que la rendibilitat qu e
dóna aquesta explotació de zones blaves no és massa un negoc i
extremadament profitós . Entén que és un negoci que el concessio nari s'hi pot guanyar la vida, però els fa una mica d'angúni a
que si exageren en el contingut de les clàusules econòmiques ,
tenint en compte que el cànon fix és important, 7 .900 .000
pessetes, fa por trobar-se amb una concessió deserta, en tan t
en quan, quan es parla de posar-hi un 40% sobre el càno n
variable, aquesta ja és una xifra que a nivell intern ja el s
semblava una mica agosarada, en el seu moment . En altres
concessions s'havia estat en xifres inferiors al 40%, tot i aix í
va semblar que era una situació on es podia mantenir el 40% . Ara
bé, tot i que el 50% podria ser acceptable, potser el trob a
agosarat, i s'estimaria més mantenir la proposta que port a
incorporada el plec de condicions, que és del 40% . En aquest a
moderació pensa que hi ha la garantia de trobar concessionari s
al respecte .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que quan aquí s'està aplicant l a
fórmula per obtenir el cànon variable ha de suposar que dins e l
pressupost de la concessió s'hi inclou el benefici de l'empresa .
Es a dir, d'alguna manera es garanteix que hi ha un benefici d e
l'empresa, i del benefici en tot cas, excedent, de l'excés d e
recaptació, aleshores l'empresa pot obtenir-ne uns benefici s
majors . Entenen que fins aquest període, per les raons qu e
sigui, ja sigui per una certa desídia de la regidoria responsa ble, per unes dificultats legals, etc, hi ha hagut una mal a
aplicació, o una aplicació insuficient del tema de rotació en
els parquímetres, i que, per tant, almenys de la voluntat que
es desprén d'aquest dictamen, és que això es pensa fer que la
rotació sigui realment efectiva i que hi hagi un nivell d e
pagament més alt . Això vol dir que potser algú s'enfadarà, per ò
també vol dir que d'alguna manera s'afavoreix el secto r
comercial, que permetrà més rotació . En tot cas, vista aquest a
voluntat, i a més a més, aquesta destinació d'una gent qu e
permet que, legalment, el cobrament de les sancions es porti a
terme, entenen que es fàcil que hi hagi una recaptació més alta ,
i ja que es garanteix el benefici industrial de l'empresa en e l
punt del compte d'explotació, proposen anar a repartir d'algun a
manera el 50% del que serien possibles beneficis addicionals ,
perqué els sembla més raonable que la mitat cadascún, que no pa s
el 40% per a l'Ajuntament i el 60% l'empresa, entenent qu e
l'empresa ja té el seu benefici en l'explotació . Si no fos així ,
per descomptat que aleshores reconsiderarien l'esmena . La
posició del seu grup, serà doncs de mantenir l'esmena .
El Sr . Sala i Rovira diu que, com és lògic, el cost del benefic i
industrial està incorporat, però com a cost de benefic i
industrial, aquest benefici es calcula sobre els costos i no pa s
sobre els ingressos, i és aquí, on l'equip de govern entén que ,
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del marge que donés el benefici total al final, del benefic i
marginal que donés, el 40% seria una xifra raonable perquè fo s
el coeficient corrector del cànon variable . I potser també seri a
defensable un 50%, un 30% etc, però l'experiència que t é
l'Ajuntament al respecte, marca que el 40% és una xifr a
correcta, i que passant d'aquí, s'entraria en un cert agosarament, tenint en compte a més, tal i com deia el Sr . Valls, o n
realment s'ha de fer un esforç, corporació i concessionari, é s
en intentar tenir una elevat grau d'informació, i amb un cer t
grau d'immediatesa, per a poder corregir amb e1 recolzamen t
municipal, les variants que es produeixin . Perquè tal i com est à
prevista 1°evolució dels ingressos per tarifa, entén que un 25 %
el primer any, és un coeficient d'incorrecció en el complimen t
dels usuaris molt important, i que arribar a un incompliment de l
10%, continua no essent correcte, però es tem que si sabessi n
les xifres reals en les que la ciutat s°està bellugant, totho m
firmaria que en el termini de cinc anys s'arribés al 10 %
consolidat d'incompliment per part de l'usuari . Ara s°està e n
xifres força superiors al 25% .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que el seu grup manté l'esmena, i
amb tot, expressa que si es rebutja, hi ha suficient acord e n
el plec de clàusules com per votar-lo favorablement .
E1 Sr . Valls i Riera diu que el GMS votarà favorablement e l
dictamen, i també a l'esmena, però insisteix en el fet que e l
més important és la informació . Recorda que estan palant de 45 0
places que, amb una rotació d'un mínim de quatre vegades ,
afecten a 1300 vehicles de la ciutat de Manresa .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que, per tenir dades comparatives, e s
podria dir que és com tenir una plaça Porxada però distribuïd a
estratègicament per la zona centre de la ciutat, el nombr e
d'aparcaments està al voltant dels 400 i escaig .
En primer lloc, se sotmet a votació l'esmena presentada pe r
l'Esquerra Nacionalista de Manresa que és rebutjada per 12 vot s
negatius (CiU) , 10 d'afirmatius (8 GMS i 2 ENM) i 1 abstenci ó
(GMP) .
Se sotmet a votació el dictamen, que és aprovat per unanimita t
dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat :
lr . Aprovar el Plec de Clàusules d'Explotació que regularà l a
concessió administrativa del Servei Municipal d'Estacionamen t
vigilat de vehicles de motor en zones especials i determinade s
de la via pública de Manresa, sota control horari limitat s e l
qual estableix com a forma d'adjudicació el Concurs Públic .
2n . Aprovar l'expedient de contractació de la concessió adminis trativa del Servei Municipal d'Estacionament vigilat de vehicle s
de motor en zones especials i determinades de la via pública d e
Manresa, sota control horari limitat, per un periode de 5 anys ,
mitjançant Concurs Públic, fixant-se un pressupost anua l
d'explotació tipus màxim de 31 .124 .876 PTA i obrir el procediment d'adjudicació del contracte, amb inclusió dins 1°esmenta t
expedient del Plec de Clàusules d'explotació que s'aprova en e l
punt primer d'aquest acord .

3r . Sotmetre a informació pública pel termini de 15 c\itiep, el '
Plec de Clàusules d'Explotació i, de forma simultània, pr ;ttocar
el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en e l
Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial de la General-~i~ *
i en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb els efectes previsto s
a l'article 122, apartat 2n del Reial Decret Legislatiu 781/198 6
de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals vigents e n
materia de Règim Local .
4t . Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la documenta ció necessària per a la complimentació de l'expedient .
6 .1 .7 .

INFORMAR EN PART FAVORABLEMENT LA SOL .LICITUD DE REVISI Ó
DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTO-TAXIS DE L A
CIUTAT DE MANRESA, PRESENTADA PEL SR . DIEGO PLAZA
HERNANDEZ, EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT RÀDIO-TAX I
MANRESA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la sol .licitud de revisió de les tarifes del serve i
públic d'auto-taxis, presentada pel Sr . DIEGO PLAZA HERNANDEZ ,
en representació de l'entitat RÀDIO-TAXI MANRESA .
Atès que les tarifes actualment vigents van ser autoritzades pe r
resolució de la Comissió de Preus de Catalunya del dia 8 d'abri l
de 1994, havent-se sol .licitat mitjançant escrit presentat e n
data 29 d'octubre de 1993 .
Atès allò que estableixen els articles 129, 148 i següents de l
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals ; article 22 i
23 del Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans d e
Transport en Automòbils Lleugers ; i article 48 de la Lle i
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals .
Vistes la Memòria presentada pel sol .licitant i l'informe emè s
pel Cap de Servei d'Administració d'Hisenda .
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior t é
l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
del següent
A C O R D
Primer .- Informar en part favorablement la sol .licitud de
revisió de les tarifes del servei públic d'auto-taxis de l a
Ciutat de Manresa, presentada pel Sr . DIEGO PLAZA HERNANDEZ, en
representació de l'entitat RÀDIO-TAXI MANRESA, i proposa r
l'aprovació del següent règim tarifari per a l'exercici 1995 :
Y .- SERVEIS ORDINARIS .
1.- Baixada de bandera
2.- Qm . de recorregut
3.- Hora d'espera
II .- SUPLEMENT S
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PTA .
17 5
87
1 .60 0

1.2.3.4.-

Servei nocturn ( de 22 a 7 hores)
85
Servei festius
85
Sortides a estacions de RENFE, FF .CC . i AUTOBUSOS . . . .8 5
Sol .licitud per telèfon (amb baixada de bandera qua n
l'usuari pugi al vehicle)
13 5
5.- Serveis especials (Bodes, enterraments i similars ,
per hora o fracció, incloent-hi quilometratge i
espera)
2 .20 0
6 .- Transport de maletes i similars
80
(55 x 35 x 35 cms . de tamany) .
7.- Animals domèstics (discrecional)
11 0
Les anteriors tarifes sóm amb 1'I .V .A . inclòs, al tipus reduï t
del 7 % .
Segon .- Traslladar aquest acord, juntament amb l'expedient d e
la sol .licitud de la revisió de les tarifes, a la Comissió d e
Preus de Catalunya, als efectes de la seva aprovació i procedir ,
un cop acordada aquesta, a la seva publicació al Butllet í
Oficial de la Província . "
El Sr . Sala i Rovira diu que en aquest cas només es proposa pe r
part del servei públic d'auto-taxis, dos increments, un és e n
la baixada de bandera i l'altre en el del quilòmetre recorregut .
Es cert que les xifres que es proposen són xifres altes, ja que
per a la baixada de bandera aquestes 20 pessetes suposen un 20 %
d'increment, i el quilòmetre de recorregut, que passa de 8 2
pessetes a 90 pessetes, ve a representar un increment del 9'8% .
Entenen que aquests increments són elevats, d'un estudi que s'h a
fet respecte als costos de 1994, els del'any 1995 surten per u n
increment promig de totes les despeses que poden afectar a l a
gestió d'un taxi, d'un 6'38%, i és aquí, on 1°equip de gover n
proposaria perquè la Comissió de Preus de Catalunya decideix i
en el seu moment, seria incrementar un 6'1 % tant la baixada d e
bandera com el quilòmetre recorregut, amb la qual cosa e s
passaria de 165 pessetes la baixada de bandera a 175 pessetes ,
i de 82 pessetes a 87 pessetes el quilòmetre recorregut . Tot i
així, serà la Comissió de Preus qui tingui l'última paraula .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
6 .1 .8 .

ESTABLIMENT DEL PREU PiJBLIC I APROVACIÓ INICIAL DE LE S
TARIFES PER A L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCI O
MECÀNICA EN DETERMINADES ZONES I VIES PÜBLIOUES DE L A
CIUTAT SOTA CONTROL I LIMITACIÓ HORÀRIA .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que es interés d'aquest Ajuntament sotmetre a control i
limitació horària l'aparcament o estacionament de vehicles d e
tracció mecànica en determinades zones i vies públiques de l a
ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir una major fluidesa i rotaci ó
del trànsit al centre comercial .
Atès que, de conformitat amb la Disposició Addicional Sisena d e
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisende s
Locals, els Ajuntaments estan facultats per exigir preus públics

1

7

per l'estacionament de vehicles a les vies dels m
situades dins les zones que es determinin i amb les lim i
que s'estableixin .
Vista la Memòria Econòmica justificativa de les tarifes que e s
proposen i del seu grau de cobertura financera dels costo s
corresponents .
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior t é
l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
dels següents
A C O R D 8
Primer .- Establir el preu públic i aprovar inicialment le s
tarifes corresponents relacionades a l'Annex Únic a aques t
dictamen, per l'estacionament de vehicles de tracció mecànic a
en determinades zones i vies públiques de la ciutat, sot a
control i limitació horària .
Segon .- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb
les tarifes del Preu Públic, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de l a
seva públicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial d e
la Província . En aquest termini els interessats podran examina r
l'expedient i presentar les al .legacions que creguin oportunes .
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap ,
els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament .
Tercer .- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, un co p
els acords siguin definitius, les tarifes aprovades, les qual s
entraran en vigor a partir de la seva publicació, i regira n
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació . 1 °
E1 Sr . Sala i Rovira diu que aquest és un cas d'actualitzaci ó
de tarifes, on de l'estudi que es fa, es proposa un incremen t
mig de tarifa horària, de 81'90 pessetes, i això es trasllad a
a un desglossat cada "x" minuts, tal i com tenia establer t
l'empresa que actualment té la concessió .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
7 .- AREA DE POLÍTICA AMBIENTA L
7 .1 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL SOBR E
DROGODEPENDÉNCIES DE 1994 I APROVACIÓ DEL NOU PROGRAMA PE R
A 199 5
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el Pla Municipal sobre Drogodependències estableix qu e
anualment s'elaborarà el Programa Municipal, que inclourà l a
previsió de les actuacions a dur a terme en el camp de le s
drogodependències .
Atès que en compliment de l'esmentat Pla, el Ple de la Corpora ció en sessió del dia 15 de febrer de mil nou-cents noranta quatre va aprovar el Programa Municipal sobre drogodependèncie s
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per• a 1994, en el qual s'establia que es donaria compte al Pl e
de la seva execució i resultats a través de la Memòria .
Atès que la Comissió Municipal sobre drogodependències h a
elaborat la Memòria del Programa de 1994 i la proposta d e
Programa per a 1995, i que ambdós documents han obtingut e l
vist-i-plau del Consell Assessor sobre drogodependències, e n
sessió del dia tres de febrer de mil nou-cents noranta-cinc . Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta d e
la Comissió Informativa Municipal de Política Ambiental, propos a
al Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S:
Primer .-Aprovar la Memòria del Programa Municipal sobr e
drogodependències de 1994, elaborada per la Comissi ó
Municipal i que ha obtingut el vist-i-plau del Consel l
Assessor sobre drogodependències, segons document adjunt a
aquest dictamen .
Segon .- Aprovar el Programa municipal sobre drogodependèncie s
per a 1995, que s'adjunta a aquest dictamen, i que recul l
les actuacions previstes en els diferents àmbits municipal s
segons proposta de la Comissió Municipal i amb el vist-i plau del Consell Assessor sobre drogodependències . "
La Sra . Riera i Montserrat expressa que, el febrer de l'an y
passat quan es va presentar aquí el projecte sobre el pl a
municipal de drogues, es va acordar que la memòria de le s
activitats portades a terme l'any passat i el projecte d'aques t
proper, tornarien a passar pel Ple . Pel que fa a la memòria de l
programa, diu que hi ha hagut les activitats de difusió i
informació, el logotip amb el nom de "1' espabi lat" i el lem a
"Viure és la sensació més forta, enganxat'hi", que això va se r
un concurs fet a les escoles, després es van fer uns posa-vaso s
a 1'estiu,'unes pancartes ; pel que fa a activitats de formaci ó
s'ha portat a terme el programa d'educació a les escoles "mir a
què fas" i que ja s'havia començat l'any anterior, després e s
va fer el curs per a educadors especialitzats, policia local ,
i educadors de centres oberts, que el va fer el Sr . Jaume Funes ,
i va ser subvencionat per la Diputació ; també es va fer un cur s
al C .A .E sobre educadors d'esplais . Pel que fa a activitats d e
reinserció s'ha fet el programa de suport a la rehabilitació= i
reinserció per a drogodependents ; en altres activitats, es v a
agafar a través de 1'INEM un animador que fa activitats amb el s
nens al centre cívic Joan Amades, s'ha tirat endavant el
programa d'intercanvi de xeringues, que funciona des de final s
de novembre . Pel que fa a ajudes en serveis socials s'havi a
previst tramitar 10 PIRMI, i se n'han tramitat 19 . Pel que f a
a actuacions de la policia local, s'han fet molts control s
d'alcoholèmia, s'ha atès persones al carrer etc . La valoraci ó
és molt positiva . Pel que fa al programa d'activitats per a
1995, diu que la majoria són les mateixes, i es continuarà am b
l'intercanvi de xeringues, es potenciarà una mica més el tem a
de les escoles, i la única cosa que va quedar per fer és el cur s
adreçat als tècnics municipals i a la gent del consell assessor ,
i . que es farà aquest any i ho farà la Generalitat . S'elaborarà

S,

també material adreçat a adolescents i joves informant
çgues t
programa municipal sobre drogues, es farà la cursa po
que l'any passat la va fer Via Sport, i aquest any s'ha rr
J
amb Via Sport i amb el Club Atlètic Manresa per fer-ho me s
coordinadament . També es portarà aquí l'exposició "Ciutadans ,
ciutadanes", que és de la Diputació, i està previst per a l a
primera quinzena de juny . Dins el marc dels actes de la Fest a
Major es va acordar disminuir el consum d'alcohol durant le s
festes, i elaborar un projecte apart, conjuntament amb l a
comissió de festa major . Pel que fa a activitats de prevenci ó
adreçades a infants i joves en risc, seran col .laborant tant am b
els educadors de centres oberts, com de carrer, i actuacions d e
control de la policia local quan hi ha nens en edat escolar pe l
carrer . Les activitats per a joves que està portant a terme e l
departament de Promoció Econòmica, amb cursos dins el Pla d e
Transició al Treball, i l'escola-taller, es continuaran, aix í
com l'animador al centre cívic Joan Amades .

l4r ._ y

E1 Sr . Mas i Font diu que, estan davant una memòria i aprovaci ó
de programa d'una experiència que es pot dir que ja comença a
rodar i a funcionar, i entenen que és una experiència engresca dora, tant com a experiència de participació interdepartamenta l
entre els diferents departaments que composen la comissi ó
tècnica, com de participació sobre aquest àmbit del que és e l
consell assessor . Cal dir, en referència als tècnics, que ca l
felicitar-los, i la memòria ho reflexa en part, doncs hi ha
hagut en el decurs de l'any passat una baixa significativa en
quan al personal que portava endavant aquesta qüestió, i pens a
que hi ha hagut un esforç important per part dels altres tècnic s
de la casa per suplir i aguantar el ritme que s'havia imprès pe r
part de la comissió tècnica . Pel que fa al programa, diu que el s
sembla que funciona a bon peu, sense presses, ha iniciat un bo n
camí, i de segur que amb més recursos s'arribaria molt mé s
lluny, i no diu pas que es fessin més coses, perquè el tem a
sempre sembla que sigui molt més gran del que es pot abarcar ,
i molt més greu del que voldrien que fos i molt més urgent de l
que l'Ajuntament pot arribar . Entenen que es volen fer molte s
coses, entenen que totes les que s'han proposat al programa só n
possibles .
El Sr . Valls i Rovira diu que votaran favorablement i, més enll à
de la valoració que es pot fer de la memòria, hi ha un elemen t
que ha demostrat que funciona, i que l'Ajuntament ha de tendir hi, i que és l'experiència de treball interdepartamental, és a
dir, que d'alguna forma, la majoria d'administracions han d e
prescindir de fer una acció política excessivament vertical ,
s'ha d'anar tendint en diferents programes a una acció polític a
horitzontal, i que impliqui directament o indirecta la majori a
de regidories . En aquest cas es troben en una experiència qu e
afecta Cultura, Esports, i pot afectar Ensenyament, i expe riències com aquesta s'haurien d'utilitzar en Serveis Socials ,
com per exemple en els temes de marginació, racisme i xenofòbia .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents i, per tant, es declara acordat :
Primer .-Aprovar la Memòria del Programa Municipal sobr e
drogodependències de 1994, elaborada per la Comissió
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Municipal i que ha obtingút el vist-i-plau del Consel l
Assessor sobre drogodependències, segons document adjunt . a
aquest dictamen .

• .=Segon .- Aprovar el Programa municipal sobre drogodependèncieS
per a 1995, que s'adjunta a aquest dictamen, i que recul l
les actuacions previstes en els diferents àmbits municipal s
segons proposta de la Comissió Municipal i amb el vist-i plau del Consell Assessor sobre drogodependències .
7 .2 .

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITA T

7 .2 .1 .

AL CONTRACTE DE
APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL 3
SERVEIS SUBSCRITAMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EL 30 6-93, PEL OUAL ES FIXEN LES PRESTACIONS I SISTEMA D E
PAGAMENT DE L'ACTIVITAT PREVISTA AL PROGRAMA SANITAR I
1D'ATENCIÓ A LA DONA

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en data 30/06/93 es va signar la concertació d e
serveis entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament d e
Manresa, referent a la planificació familiar, com a par t
integrant del camp més ampli de la promoció i protecció de l a
salut .
Atès que el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Manres a
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, prevenci ó
i educació .

1

Atès que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitàri a
de Catalunya, preveu la concertació dels serveis sanitaris entr e
el Departament de Sanitat de la Generalitat i els ajuntament pe r
ordenar els serveis i establiments de planificació familiar .
És pel que la Regidora Delegada de Sanitat proposa al Ple de l a
Corporació Municipal l'adopció dels següent s
A C O R D S:

1ro-

Aprovar la clàusula addicional tercera al contracte d e
serveis subscrits en data 30 de juny de 1993 entre e l
Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Manresa pe r
la qual es fixen les prestacions i el sistema de paga ment de l'activitat prevista en el Programa sanitar i
d'atenció a la dona pel període 1 de gener de 1994 al 3 1
de desembre de 1994, d'acord amb el text que s'adjunt a
al present dictamen .

2n .- Facultar l'Il .lm . Sr .Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per tal de dur a term e
aquest acord en tots els seus punts . tB
La Sra . Riera i Montserrat diu que aquest és el concert que h i
ha amb el Servei Català de la Salut, pel que fa al plànning

familiar . Per a aquest any 1994 hi van haver 1 2
pessetes, que ja es van facturar, a raó de 850 .0 0
mensuals, i a finals d'any o al gener s'havia de fer 1
antj _,
Està tot facturat, i li sembla que el pagament es fa a,
dies . Es té un compromís per escrit, que per a l'any 919 . Ra~gerència de la regió sanitària Centre incrementarà el careapt'
dels 22 milions previstos . I és que hi havia hagut un compromí s
verbal que per a l'any 1994 s'augmentaria, la qual cosa no v a
poder ser, perquè les obres d'adequació del servei de planif ica ció familiar a l'ambulatori han pujat més del doble del qu e
estava previst, donat que estava previst que costés 5 milion s
i han pujat més de 12 milions . Aleshores van deixar el concer t
en el que s'havia pactat, és a dir, a 12 milions per al 1994 i
per a 1995 hi ha el compromís dels 22 milions . També s'ha de di r
que encara a l'any 1994 s'han cobrat taxes dels usuaris i tamb é
es va rebre una petita subvenció de la Diputació, cosa que un a
vegada es tingui signat el concert dels 22 milions, desapareixe ran les taxes .
La Sra . Vidal i Vintró diu que llegint aquesta clàusula, veu qu e
el que estan aprovant en aquests moments, fa referència a l'an y
passat, al 1994, i aleshores no entén què és la clàusul a
addicional .
La Sra . Riera i Montserrat diu que, una carta que ha rebut apar t
del concert, en què se 1i diu que per a l'any 1995 es po t
comptar amb 22 milions de pessetes per al concert, ara bé, pe r
a l'any passat, que és el que ja està facturat perquè cada me s
es factura la part proporcional, el concert és de 12 milions d e
pessetes, i el concert de 1995 no arribarà, suposa, fins mé s
enllà .
La Sra . Vidal i Vintró expressa que, un cop aclarit això, tamb é
li agradaria dir que li sap greu però el que es va copsant ,
almenys amb la gent que va parlant, és que el servei ha baixa t
una mica el nivell . Això sap greu, i li agradaria que es tingué s
en compte des d'aquí a l'Ajuntament i veure què s'hi pot fer .
Ha parlat amb algunes persones i diuen que aquest servei no é s
el mateix que era fa un parell d'anys .
La Sra . Riera i Montserrat diu que ella no en tenia cap notícia ,
i que s'hi estarà a sobre, doncs és evident que els interess a
potenciar aquest servei, i més ara, perquè es pot anar a més ,
continuant sent un servei municipal, que no costarà diners, per ò
del qual sí que en marcaran la línia . Repeteix que ella no h o
havia sentit, en cap moment . Sap que ha augmentat molt el nombr e
de visites, i que no hi ha tanta llista d'espera, però se' n
preocuparà .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens 7 .3 .1, 7 .3 .2, 7 .3 .3, 7 .3 .4, 7 .3 .5 i 7 .3 .6 de l'ordr e
del dia .
7 .3 .1 .

ATORGAR LA CONCESSIU DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI D E
CINC ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS qEL
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CEMENTIRI MUNICIPA L
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari per u n
període de cinc anys prorrogables, sobre nínxols del Cementir i
Municipal .
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitade s
en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogable s
per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que
s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent ; i amb l'articl e
65 que preveu la petició simultània de la concessió de dre t
funerari amb la d'inhumació .
E1 Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 1 °adopció del següen t
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, am b
del preu públic per utilització temporal de nínxols,*p291X l
a cmptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalitza °
ció dels respectius "lloguers", o bé des del dia d'inhumació . "
7 .3 .2 .

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI D E
CINC ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÏNXOLS DE L
CEMENTIRI MUNICIPAL

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari per u n
període de cinc anys prorrogables, sobre nínxols del Cementir i
Municipal .
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitade s
en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogable s
per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon qu e
s°estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent ; i amb l'articl e
65 que preveu la petició simultània de la concessió de dre t
funerari amb la d'inhumació .
E1 Regidor Delegat dels Serveis d°Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 1' adopció del següen t
ACOR D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a
favor dels sol .licitants que consten a la relació annexa a
aquest dictamen per un termini de cinc anys prorrogables, amb

50
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aplicació del preu públic per utilització temporal d é i irttols ,
a comptar, segons el cas, o des del dia següent al de fïn lització dels respectius "lloguers", o bé des del dia d'initim~~ió .'!
7 .3 .3 .

E

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMNI
50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPA L

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de 50 any s
prorrogables .
De conformitat amb l'article 9 .2 del Reglament de Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que la concessi ó
del dret funerari sobre parcel .les, nínxols i altres sepulture s
implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per a l
dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançan t
el pagament dels drets que en cada cas fixi l'ordenança Fisca l
i amb subjecció als deures i les obligacions que s'estableixe n
en l'esmentat Reglament .
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a
favor dels sol .licitants que consten a la relació annexa a
aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, a
comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a l a
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per l a
utilització privativa de terrenys i sepultures del Cementir i
Municipal" .
7 .3 .4 .

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI D E
50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPA L

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de 50 any s
prorrogables .
De conformitat amb 1°article 9 .2 del Reglament de Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que la concessi ó
del dret funerari sobre parcel .les, nínxols i altres sepulture s
implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per a l
dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançan t
el pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fisca l
i amb subjecció als deures i les obligacions que s'estableixe n
en l'esmentat Reglament .
E1 Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
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de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a
favor dels sol .licitants que consten a la relació annexa a
aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, a
comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a l a
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per l a
utilització privativa de terrenys i sepultures del Cementir i
Municipal" .
7 .3 .5 .

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS D E
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporal s
de cinc anys, presentades pels respectius titulars, amb moti u
d°haver sol .licitat el trasllat de les restes contingudes ca p
a una altra sepultura .
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que les sepultu res o terrenys que no continguin restes podran ser retrocedit s
a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se l a
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cad a
any fixi la corresponent Ordenança Fiscal .
E1 Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de le s
sepultures que consten a la relació annexa a aquest dictamen ,
formulada pels respectius titulars, amb efectes des del di a
següent a la data de presentació de la sol .licitud de trasllat
de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats qu e
resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal . "
7 .3 .6 .

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS D E
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPA L

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporal s
de cinc anys, presentades pels respectius titulars, amb moti u
d'haver sol .licitat el trasllat de les restes contingudes ca p
a una altra sepultura .
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que les sepultu res o terrenys que no continguin restes podran ser retrocedit s
a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se l a
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada

any fixi la corresponent Ordenança Fiscal .
E1 Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de- .
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del se g
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de le s
sepultures que consten a la relació annexa a aquest dictamen ,
formulada pels respectius titulars, amb efectes des del di a
següent a la data de presentació de la sol .licitud de traslla t
de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats que
resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal . "
EL Sr . Oms i Pons diu que, tractant-se de temes de tràmit, e s
pot passar directament a la votació .
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 7 .3 .1, 7 .3 .2, 7 .3 .3 ,
7 .3 .4, 7 .3 .5 i 7 .3 .6, són aprovats per unanimitat dels 2 3
membres presents .
8 .- PROPOSICION S
8 .1 .

PROPOSICIÓ DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE MANRESA ,
REFERENT A LA CREACIÓq 'UNA COMISSIÓ D'ÀMBIT COMARCALI
AMB PARTICIPACIÓ D'ORGANISMES EDUCATIUS, ECONÒMICSI
SINDICALS, PER A ESTUDIAR DIFERENTS ASPECTES DE LA
REFORMA EDUCATIVA, I ESPECIALMENT L'ES O

Vista la proposició que, transcrita, diu el següent :
"En l'aplicació de la Reforma Educativa i, especialment, e n
l'Ensenyament Secundari Obligatori, hi ha un conjunt de teme s
per definir, alguns d'ells amb caràcter força urgent i que tenen
molta importància per a 1'inseriment dels joves a la societat ,
i per a la promoció econòmica de Manresa i del Bages .
Per això proposem el següen t
A C O R D:
L'Ajuntament de Manresa, proposarà al Consell Comarcal l a
creació d'una comissió àmplia d'àmbit comarcal, amb participació
decidida d'aquest Ajuntament, i amb presència d'organisme s
educatius, econòmics i sindicals, amb els següents objectius :
1 .- Estudiar i plantejar quins mòduls professionals ca l
implantar a les escoles de secundària de Manresa i de l a
Comarca, tant en base a la situació econòmica i socia l
actual, com el que la prospectiva pugui aconsellar . Caldrà
tenir en compte les conclusions del document "E1 Bages ca p
al 2000" . Caldrà evitar que el repartiment d'aquests mòdul s
reprodueixi l'esquema BUP/FP, és a dir, centres en funci ó
del "prestigi social" .
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2.- Procurar que augmentin els serveis d'orientació pera {
la transició al món del treball, adreçats als joves . Càl
plantejar la reconversió (que no la supressió) dels taller- s
pre-ocupacionals que acullin els menors de 16 anys am b
dificultats en els estudis, i que vulguin aprendre u n
ofici .
Igualment, convé impulsar i desenvolupar una coordinació d e
les pràctiques a les empreses, que ja porten a terme J
diferents centres educatius .
3.- Estudiar quins ensenyaments professionals, post-obligatoris (ocupacionals), es realitzen i són finançats amb fon s
públics . I a partir d'aquí i de les necessitats de Pacti- '
vitat econòmica local i comarcal, valorar quins nou s
i establir, a se r
ensenyaments d'aquest tipus calen,
possible, una coordinació entre els que funcionen .
Eó consideren com a estudis ocupacionals :
-Programes de garantia social, per als alumnes que no hagi n
superat els objectius de l'ensenyament secundari obligato ri . Pendents d'implantar .
- Cursos de formació realitzats per 1'INEM i altres entï tats col .laboradores .
- Cursos i activitats del Servei Català d'Ocupació, quan
estigui funcionant .
4 .- Procurar que del Departament d'Ensenyament de l a
Generalitat i des dels diversos centres educatius es porti n
a terme les conclusions de la comissió . "
,A continuació, el Secretari llegeix l'esmena de substitució ,
presentada pel grup municipal de CiU que, transcrita, diu e l
següent :
"Atès que el Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista, h a
presentat una proposta en relació a l'aplicació de la Reform a
Educativa, de conformitat amb el Mapa Escolar .
Atès que aquest tema és un tema pendent de debat en profundita t
per part del Consell Escolar Municipal de Manresa, que t é
previst de realitzar una sessió monogràfica per a aquest tema .
Es pel que, el Grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament d e
Manresa, proposa l'adopció dels següents
A C O R D S
1.- Que es porti a debat del Consell Escolar Municipal d e
Manresa per tal d'estudiar tots els suggeriments, aporta cions, propostes i altres que es puguin plantejar per par t
de tots els sectors implicats en l'ensenyament, i fer l a
proposta a l'administració educativa corresponent .
2.- La comissió permanent del Consell Escolar Municipal, haur à
de valorar la possibilitat de demanar la col .laboració a

'

persones qualificades en temes de mòduls de garan t
per tal d'informar sobre les experiències munic i
aquest camp al plenari del Consell Escolar Municipa l
3.- Si bé el Mapa Escolar 1994 no contempla els mòduls d e
garantia social, proposar que el Consell Escolar Municipa l
elabori una proposta en aquest sentit, dirigida a l a
Delegació Territorial d'Ensenyament, i basada en l'experiència de treball portada a terme per part de l'Ajuntamen t
de Manresa des dels pre-tallers municipals .
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que es consolidi la coordinació que ja es porta a terme del Program a
"Escola-Empresa" a la nostra ciutat .
5.- Fer arribar les conclusions i propostes referents al Map a
Escolar, adoptades pel Consell Escolar Municipal de Manresa, al Consell Comarcal del Bages, als efectes que es pugu i
coordinar l'oferta escolar de la comarca, i aquesta pugu i
ser equilibrada . "
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que la intenció de la proposta é s
la preocupació per tota una colla d'estudis, alguns de tipu s
professional, dins de l'ensenyament reglat, i uns altres qu e
estan més a la frontera, en el sentit que són sortides per a l a
incorporació al món del treball dels alumnes que no acaben d e
funcionar dins l'ensenyament obligatori, com serien els mòdul s
de garantia social, i per una altra banda, tot el tema d'ensen yament de tipus professional post-obligatori, ocupacionals, qu e
no cauen directament dins l'àmbit d'ensenyament sino que molte s
vegades tenen més vinculació dins d'altres Conselleries co m
Treball, etc . La preocupació del seu grup és bàsicament que e n
aquests temes cal una discussió més àmplia, cal acabar d e
dissenyar, doncs per exemple els mòduls de garantia socia l
s'hauran d'utilitzar molt aviat, i no hi ha encara una planifi cació, no es contempla al mapa escolar . I per una altra banda ,
els ensenyaments aquests de tipus ocupacional, que van per molts
camins diferents, preocupa que no hi hagi una certa coordinació ,
i, per tant, es podrien trobar en què es fessin molts curso s
d'una cosa poc operativa o poc interessant per a les necessitats
econòmiques i socials de la comarca, i que potser donarien poc a
sortida als alumnes que hi participessin i, per altra banda ,
possiblement hi hagi temes de futur o de present dels que n o
s°està fent prou ensenyament . Per tant, veient aquesta preocupa ció a la ciutat, van presentar la proposta que va quedar sobr e
la taules i que avui tornen a presentar . Pel que fa a l'esmen a
de CiU diu que recull una part dels temes que plantejava CiU ,
potser centrant-se més en Manresa, però recull els probleme s
dels pre-tallers que fins ara es cobrien més des de l'Ajuntament
i que ara hauran de reconvertir-se aquests mòduls de garanti a
social, més tutelats o més dins el marc de les escoles . Si que
han valorat que el punt tercer, ja que quan es parlava del s
ensenyaments post obligatoris de tipus ocupacional, era un tem a
que no quedava coordinat, i aquest tema requereix la participa ció no només de les instàncies o organització educativa sin o
d'àltres àmbits com l'econòmic, sindical etc . Amb la responsabl e
d'Ensenyament a un cert acord en el sentit següent : una
transaccional que tindria un primer punt que recolliria do s
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troços de la proposta de 1'ENM i que seria :
"L'Ajuntament de Manresa, proposarà al Consell Comarcal l a
creació d'una comissió àmplia d'àmbit comarcal, amb participaci ó
decidida d'aquest Ajuntament, i amb presència d'organismes ,
educatius econòmics i sindicals amb els següent objectiu :
Estudiar quins ensenyaments professionals post obligatoris ,
(ocupacionals) es realitzen i són finançats amb fons públics ,
i a partir d'aquí i de les necessitats de l'activitat econòmic a
local, comarcal, valorar quins nous ensenyaments d'aquest tipu s
calen, i establir a ser possible una coordinació, entre els qu e
funcionen . "

de

Aquest seria un primer punt, i el conjunt de punts presentat s
en l'esmena de CiU s'incorporarien com a punts 2 al 6 en e l
conjunt de la proposta . D'aquesta manera els ha semblat que e s
recollien bona part dels temes que plantejava 1'ENM, i tenin t
en compte que dins del marc del Consell Comarcal hi ha d'have r
un debat en el tema de l'ensenyament professional, perqu è
mirant-lo només en l'àmbit
Manresa no s'caba d'entendre e n
tota la seva extensió .
E1 Sr . Alcalde expressa que pel que ha entés sU'haarribat a un a
transaccional, i li agradaria que li fessin arribar el text .
La Sra . Just i Riba diu que els sembla que havent acceptat
aquests punts, creuen que queda molt més reflectit el qu e
l'Ajuntament de Manresa ha de fer respecte a l'aplicació de l
mapa escolar, i entenen que si bé, el punt 6 o 7 no est à
totalment ubicat dins d'ensenyament, creuen que és un tema prou
important, com perquè des d'un punt de vista comarcal, no tan t
sols s'estudiï sino que es facin unes propostes concretes pe r
a realitzar-ho . Per tant, votaran favorablement al que hag i
quedat com a transaccional .
E1 Sr . Collado i Llort diu que el seu grup estava d'acord am b
la proposició que havia fet 1'ENM en el sentit que plantejav a
una coordinació comarcal d'un aspecte important com és l a
relació entre l'escola de treball per part de la gent jove . Pe l
que fa a l'esmena transaccional que es planteja ara, accepte n
que hi hagi aquesta proposta d'acord, tot i que pensa que ,
reivindicant el tema de la proposta de creació d'aquest a
comissió d'àmbit comarcal, doncs els sembla necessari qu e
aquests temes es plantegin des d'un punt de vista de comarca .
En tot cas, estarien d'acord amb la urgència d'aquests temes ,
dels estudis professionals i ocupacionals, reglats i no reglats ,
i volien dir alguns aspectes de la proposició de 1'ENM, però com
que han quedat suprimits i incorporats en l'acord de CiU, esta n
totalment d'acord, amb la proposta resultant .
E1 Sr . Alcalde, diu que, en conseqüència, la proposició de 1'EN M
queda retirada, i l'esmena de substitució de CiU, també, e n
benefici d'una transaccional que dirà :
"L'Ajuntament de Manresa, proposarà al Consell Comarcal l a
creació d'una comissió àmplia d'àmbit comarcal, amb participaci ó
decidida d'aquest Ajuntament, i amb presència d'organismes
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educatius, econòmics i sindicals, amb els següents objgs q
lr . Estudiar quins ensenyaments professionals, post-obli g
(ocupacionals), es realitzen i són finançats amb fons púb l
I a partir d'aquí i de les necessitats de l'activitat econòmic a
local i comarcal, valorar quins nous ensenyaments d'aquest tipu s
calen, i establir, a ser possible, una coordinació entre el s
que funcionen .
2.- Que es porti a debat del Consell Escolar Municipal d e
Manresa per tal d'estudiar tots els suggeriments, aportacions ,
propostes i altres que es puguin plantejar per part de tots el s
sectors implicats en l'ensenyament, i fer la proposta a
l'administració educativa corresponent .
3.- La comissió permanent del Consell Escolar Municipal, haur à
de valorar la possibilitat de demanar la col .laboració a
persones qualificades en temes de mòduls de garantia social pe r
tal d'informar sobre les experiències municipals en aquest cam p
al plenari del Consell Escolar Municipal .
4.- Si bé el Mapa Escolar 1994 no contempla els mòduls d e
garantia social, proposar que el Consell Escolar Municipa l
elabori una proposta en aquest sentit, dirigida a la Delegaci ó
Territorial d'Ensenyament, i basada en l'experiència de trebal l
portada a terme per part de l'Ajuntament de Manresa des del s
pre-tallers municipals .
5.- Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que es consolidi la coordinació que ja es porta a terme del Program a
"Escola-Empresa" a la nostra ciutat .
6.- Fer arribar les conclusions i propostes referents al Map a
Escolar, adoptades pel Consell Escolar Municipal de Manresa, a l
Consell Comarcal del Bages, als efectes que es pugui coordina r
l'oferta escolar de la comarca, i aquesta pugui ser equilibrada . "
Sotmesa a votació l'esmena transaccional esmentada, é s
aprovada per unanimitat dels 23 membres presents .
8 .2 .

PROPOSICIÓ DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE MANRESA ,
SOL .LICITANT A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERI A
I PESCA DE LA GENERALITAT, QUE FACI EFECTIVA AMB LA
MÀXIMA CELERITAT LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ADF ,
PER A LA REPOSICIÓ DE MATERIAL I DESPESES ORIGINADE S
PELS INCENDI S

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Set mesos després dels incendis que van cremar bona part de l a
nostra comarca, la majoria de les Agrupacions de Defens a
Forestal encara no han rebut de la Generalitat els diners pe r
recuperar el material malmès, i les despeses ocasionades pel s
focs .
I tampoc no s'han rebut els diners per l'adquisició de no u
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material que permeti fer més efectives les tasques d'extinció .
La climatologia recent, fa encara més preocupant aquest retard .
Per aquests motius, es pren el següent acord :
- Sol .licitar a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesc a
de la Generalitat de Catalunya, que faci efectives amb la màxim a
celeritat, les subvencions destinades a les Agrupacions d e
Defensa Forestal (ADF), per la reposició de material, le s
despeses originades pels incendis, i l'adquisició de nous equip s
i materials . "
E1 Sr . Mas i Font diu que, el grup municipal de 1'ENM, un co p
assabentats de la contradicció manifesta que s'havia exposat pe r
diverses vies, que es donava com a justificació d'endarrerir l a
construcció de l'escola agrària, un any més, el fet d'haver d e
pal .liar els efectes i subvencions derivades dels incendi s
forestals, i, assabentats, d'aquesta contradicció, ja que no
s'havien fet efectius els pagaments de les subvencions qu e
aquestes Agrupacions de Defensa Forestal havien de rebre e n
concepte dels danys rebuts en els materials, els ha mogut a
portar aquesta proposició . No només aquest fet sino que l a
tendència manifsta que s'està vivint, d'un període du r
d'elevació de les temperatures a nivell global, la situaci ó
actual dels boscos amb la sequera que estan suportant, i l a
manca de dotació de les ADF no tan sols de nou material sin o
també en la reposició del material afectat, fa preocupan t
aquesta actitud de la Conselleria que, per la seva manca d e
previsió podria esdevenir una vegada més en tragèdia a le s
nostres comarques . A Manresa i el Bages, com a comarca pioner a
en l'articulació de les ADF, volen sol .licitar a la Conselleri a
d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cataluny a
que faci efectives amb la màxima celeritat les subvencion s
destinades a les ADF .
E1 Sr . Oms i Pons diu que CiU creu que la sol .licitud que fa e l
grup de 1'ENM és correcta, i que urgir a la Conselleria és u n
desig que està en l'ànim de tots i votaran favorablement aquest a
proposició .
E1 Sr . Valls i Riera diu que és una proposta assenyada i
absolutament necessària plantejar-la en aquests moments, ja que
encara s'és a temps de poder preveure possibles desgràcies, i
hi votaran favorablent .
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat del s
23 membres presents .
8 .3 .

PROPOSICIÓ DE L'ESOUERRA NACIONALISTA DE MANRESA, PER A
L'ADOPCIÓ D'ACORDS SOBRE LA NORMALITZACIÓ DE LA LLENGU A
CATALANA EN L'PMBIT JUDICIA L

E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"L'àmbit de la Justícia és dels més deficients pel que fa a l a
normalització de la llengua catalana .

x
referència directa al tema del Partit Popular, i el rt Bci
podria votar-lo favorablement, perquè entenen que e W
sentir català, i també vol que es ciutadans de Catalun y
expressar i exercir un dret lingüístic que tenim tots .
E1 Sr . Oms i Pons, per tal que hi hagués un consens en aques t
tema, proposaria en lloc de la paraula "exigit", la paraul a
"requerit", que té la mateixa exigència, però potser no és ta n
dura, tot i que bé a ser el mateix .
El Sr . Perramon i Carrió, diu que si s'acceptés "requerit" n o
hi posarien obstacle, perquè "exigit" i "requerit" estan a l
mateix nivell de condició de caràcter imprescindible .
El Sr . Alcalde diu que, en conseqüència, quedaria la propost a
quedaria tal i com l'han presentat el grup de 1'ENM, nomé s
canviat el mot "exigit" per "requeri t 10 , i que potser el Sr .
Balet s'hauria de pronunciar pel que fa a si li està bé o n o
aquest mot, ja que si hi estés d'acord, s'hauria de procedir a
la votació per punts separats, i si ha de votar tota l a
proposició en contra, ho farien tot d'una sola vegada, i
s'estalviarien la votació per separat .
E1 Sr . Balet i Oller diu que ha fet una pregunta, referent a s i
es mantenen els punts segon i tercer de la proposició, i el gru p
no l'ha contestat .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que no ho suprimeixen, però admete n
que es voti per separat el primer punt dels altres dos .
E1 Sr . Balet i Oller diu que, abans d'entrar en les votacions ,
voldria fer unes reflexions, en el sentit que no pas per se r
exigents es demostrarà que s'és més català, el català e s
demostra amb seny, no amb rauxa ni amb radicalisme . Ser
democràtic vol dir que s'ha d'acceptar moltes coses i molt s
pensars, i això no contradiu el que pensa cadascú i no e s
contradiu amb defensar la llengua, però no per això s'ha de se r
agressiu, ni marginar ningú, ni tancar portes, perquè si no ,
també es podria entrar en una guerra de mercats amb la resta d e
províncies . S'ha de respectar tothom, defensant la pròpi a
postura, però amb caire respectuós, i més en l'àmbit de l a
judicatura . No creu que pel fet que, en principi, els jutges n o
sapiguen el català, puguin ser menys justos en les seve s
sentències . Catalans, sí, i amb molta honra, però sense passar se de la ratlla, perquè l'experiència ensenya que els extrem s
i els radicalismes tampoc no aconsegueixen res millor . Aquí s'h i
és per a administrar la ciutat i no pas per fer polític a
partidista, que és el cas del segon i tercer punt, en tot cas
això al Parlament, però no aquí, doncs ell aquí mai no ha retre t
res a cap grup, i entrar en una confrontació de grups municipal s
com és aquest que es presenta aquí, és de poc seny, no ho trob a
bé, no està bé i ni s'ha fet mai . E11, en defensa del grup qu e
representa, no pot admetre aquesta proposta de 1'ENM si mantene n
els segon i el tercer punt . Pel que fa al primer punt de l
català, l'esperit l'entén, i el defensa, però no l'exigència ,
sino la comprensió, la moderació . Lamenta que s'hagi d'entra r
en confrontacions de grups, perquè això no fa res mes qu e
portar, a la llarga, a una guerra de partits, i a l'Ajuntamen t
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no s'hi ha d'estar per aquestes guerres de partit s ® en tot ca s
al Parlament . S'ha de ser raonable, i la proposta de 1'ENM ta l
i com la presenten, és excloent, discriminativa i dictatorial .
E1 primer punt el votaria favorablement, però no els altres dos ,
per la forma i el moment, i 1'ENM és molt propensa a fe r
aquestes coses, de marxar fora de la política local . Que qued i
ben clar que el Sr . Perramon no és més català que ell, pel fe t
que el Sr . Perramon plantegi exigències, i ell en canvi sigu i
més tolerant .
El Sr . Perramon i Carrió contesta que, en primer lloc, 1'EN M
hauria preferit no haver de presentar aquesta proposta, ja qu e
hauria volgut dir que hi hauria un camí una mica més obert e n
la catalanització dels jutjats . Com que hi ha hagut un posicio nament que, entenen, obstruccionista d'aquest procés, per aix ò
han presentat això . I en segon lloc, lamenta molt la confusi ó
en utilitzar la paraula BO dictatorial", per part del Sr . Balet ,
doncs li sembla que exigir un dret, és la cosa més democràtic a
que hi ha i, per tant, aquí l'únic que s'està fent, és exigi r
un dret .
El Sr . Alcalde sotmet a votació, el primer punt de la proposici ó
de 1'ENM, canviat el mot "exigir", pel mot "requerir", que é s
aprovat per unanimitat dels 23 membres presents .
A continuació sotmet a votació els punts segon i tercer de l a
proposició, que són aprovats per 22 vots afirmatius (12 CiU, 8
GMS, 2 ENM) i 1 vot negatiu (GMP) .
Per tant, a la vista de la votació efectuada, es declar a
acordat
1 - L'Ajuntament de Manresa manifesta la voluntat que e s
produeixi una ràpida i progressiva normalització de l'ús d e
la llengua catalana a l'Administració de Justícia a Catalunya, i com a requisit imprescindible, que sigui requeri t
als jutges i personal adscrit als jutjats, el coneixemen t
del català .
2 - L'Ajuntament de Manresa manifesta el total desacord amb e l
recurs presentat pel Partit Popular, a la Reforma de l a
Llei Orgànica del Poder Judicial, ja que pretén bloqueja r
la normalització lingüística del català a l'Administraci ó
de Justícia, a Catalunya .
3 - Fer arribar els dos primers acords a la Conselleria d e
Justícia de la Generalitat, al "Ministerio de Justicia e
Interior", i a la direcció del 11 Partido Popular" de Cata lunya i de l'Estat .
9 .- ASSUMPTES SOBREVINGUT S
Sotmesa a votació
d'urgència dels dos
per unanimitat dels
que disposa l'art .
ROM .

conjunta la prèvia i especial declaraci ó
assumptes sobrevinguts presentats, s'aprov a
23 membres presents, de conformitat amb all ò
51 del RDLEG 781/1986 i l'art . 51 .1 .e) de l

9 .1 .

RECONEIXEMENT DE DRET D'INDEMNITZACIÓ A FAV O
DAVID VILLARÓ BALLESTEROS PER DANYS I LESION S
MOTOCICLETA .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el se g
"Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrad a
núm . 14 .291/14 .7 .94, el Sr . Josep Càceres Gàlvez en representa ció de DEPSA (CIF A08-169476 i domicili a La Muralla del Carme, 7
de Manresa) va efectuar una reclamació per danys i lesion s
causats al seu client, el Sr . David Villaró Ballesteros que va
patir un sinistre el dia 23 de juny de 1994 al circular amb l a
seva motocicleta per la carretera Santpedor de Manresa, degu t
a una tapa del clavegueram que sobresortia del terra i no estava
senyalitzada .
Atès que la conservació de les vies públiques és un servei qu e
han de prestar els Municipis, de conformitat amb els article s
26 .1 .a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Base s
de Règim Local i 64 .a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya .
Atesa la remissió a la legislació general sobre responsabilita t
administrativa que efectuen els articles 54 de la Llei 7/198 5
i 159 de la Llei 8/1987 .
Atès que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per le s
Administracions Públiques, de tota lesió que pateixin e n
qualssevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força
major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionamen t
normal o anormal dels serveis públics, en els termes previsto s
en el Capítol Primer del Títol X de la Llei 30/1992, de 26 d e
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú .
Atesos els informes emesos pel cap del Servei de Segureta t
Ciutadana, pel Servei d'Urbanisme i Política Ambiental i pe l
tècnic mitjà de gestió de Contractació i Patrimoni de Secretari a
General .
Atès que, de conformitat amb la normativa citada anteriorment ,
el dany al .legat és efectiu, avaluable econòmicament, individua litzat en relació a una persona i resulta inequívoca la relaci ó
de causalitat entre el funcionament del servei públic i l a
lesió, així com la valoració del dany i el càlcul de la quanti a
de la indemnització .
Atès que no ha caducat el dret a reclamar pel transcurs de l
temps que fixa la Llei, tota vegada que no ha transcorregut u n
any des de la producció del fet que motiva la indemnització, d e
conformitat amb l'article 142 .5 de la Llei 30/1992, de 26 d e
novembre .
Atès que s'ha realitzat el tràmit d'audiència que prescri u
l'article 11 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qua l
s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracion s
Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial .

Atès que la pòlissa de responsabilitat civil per danys causat s
a tercers contractada per aquest Ajuntament estableix un a
franquícia de 25 .000'- PTA per sinistre .
Com a Tinent d°Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo a l
Ple l'adopció del següen t
A C O R D
lr .- Reconèixer el dret a indemnització a favor del Sr . Davi d
Villaró Ballesteros (DNI 39 .359 .390 i domicili al c . Amadeu
Vives, 14, lr . 2a . de Manresa) en relació a la seva reclamaci ó
presentada mitjançant instància de referència registre d'entrad a
número 14 .291/14 .7 .1994, un cop valorades les proves aportade s
i d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilita t
patrimonial de les Administracions Públiques .
2n .- Aprovar la despesa i el pagament de 25 .000'- PTA al Sr .
David Villaró Ballesteros en concepte de responsabilita t
patrimonial originada per danys i lesions pel sinistre del di a
23 de juny de 1994 al circular amb la seva motocicleta matrícul a
B-3656-NY i col .lisionar amb una tapa de clavegueram situada a l
carrer Pep Ventura . "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que es tracta d'un assumpte de tràmi t
i demanaria el vot favorable .
E1 Sr . Canongia i Gerona expressa que, potser sí que és u n
assumpte de tràmit, però per al ciutadà en qüestió, no ho devi a
ser pas gaire de tràmit, i per sort, només són 25 .000 pessetes ,
però avui en dia, tothom és conscient, que els jutges dictamine n
algunes indemnitzacions una mica més elevades, i potser seri a
convenient que es tinguessin en millors condicicions les tape s
del clavegueram de la ciutat .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
9 .2 .

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONA L
FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT PER A 199 5

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
E1 Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 1994, v a
aprovar el Catàleg de llocs de treball, del personal funcionar i
d'aquest Ajuntament per l'any 1995 .
Determinades variacions de serveis, aconsellen les corresponent s
modificacions del catàleg de llocs de treball abans esmentat :
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Delegat d'Hisenda proposa a l
Ple de la Corporació, l'adopció dels acords següents :
1 .- Modificar l'apartat de "Prefectures de Servei", del catàle g
de llocs de treball, el punt 2 .03 i 2 .05, que quedaran redactats
de la manera següent :

,

Denominaci ó
2 .03 .-Serveis Jurídics i Programació (1 plaça) Serveis jurídics i
apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl. C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .
------------------------------------------------- 2 .03

28

1,00

2,60

0,75

2,00

2 .05 .- Seguretat Ciutadana

0,00

0,00 6 .35 424 .350

(1 plaça )

2 .694 .62 2

Seguretat Ciutadan a

apart. NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl. C.DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL. PERILL
PLINTS PUNT COM .ESPC .
------------------------------------------------ -----------------------------------------------2 .05

28

1,00

1,95

1,50

2,00

0,00

0,00 6 .45 424 .350

2 .737 .057

2 .- Modificar l'apartat de "Prefectures de Secció" del catàleg de llocs d e
treball, en els punts 3 .08, 3 .10, 3 .11, 3 .12 i 3,14 que quedaran redactat s
de la següent manera :
Denominació

Adscripció de la Plaç a

3 .08 .- Obres Públiques (1 plaça)

Urbanisme i Política Ambienta l

apart . NNELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC . SABIL . PERILL PUNTS PUNT COM .ESPC .
------------------------------------------------ 3 .08

26

1,00

1,95

2,00

1,20

0,00

Denominació

0,15 6,30 393 .300

2 .477 .790

Adscripció de la Plaç a

3 .10 .- Serveis Informàtics

(1 plaça)

Alcaldia-Presidènci a

apart. NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PIES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .
------------------------------------------------ 3 .10

26

1,00

2,60

1,00

1,25

0,00

Denominació_

0,24 6 .09 393 .300 2 .395 .197

Adscripció de lap lat a

3 .11 .- Acció Ciutada

(1 plaça) Acció Ciutadan a

apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .
----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .11

26

1,00

1,95

2,00

1,20

0,00

Denominació

0,84 6,99 393 .300 2 .749 .167

Adscripció de la Plaç a

3 .12 .- Jurídico-Adm . Política Ambiental (1 plaça) Política Ambienta l
apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC . SABIL . PERILL PUNTS PUNT COM .ESPC .
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------3 .12

26

1,00

1,95

2,00

1,20

0,00

3 .14 .- Direcció Pla General

0,15 6,30 393 .300 2 .477 .790

(1 plaça) Urbanisme

apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .
----------------------------------------------- -

------------------------------------------------ 3 .14

26
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1,00

1,95

2,00

1,20

0,00

0,15 6,30 393 .300 2 .477 .790

3 .- Modificar 1°apartat de "Prefectur_es de Negociat" del catàleg de llocs d e
treball, en els punts 4 .01, 4 .07, 4 .11, 4 .21 i 4 .23, que quedaran redactat s
de la manera següent :
Denominació

Adscripció de la Plaç a

4 .01 .- Serveis Jurídics i Programació (1 plaça) Serveis Jurídic s
apart . NIVELL ESPEC . ESPEC. INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PIES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC. SABIL . PERILL PUNTS PUNT COM .ESPC .
== =a.aa====,r. aasasssset:r :jac=c======================== =
4 .01

23

1,00

1,30

1,50

1,20

0,00

1,03 6,03 274 .275 1 .653 .878

Adscripció de la Plaç a

Denominació
4 .07 .- Instal .lacions (1 plaça)

Urbanisme i Política Ambienta l

apart . NIVELL ESPEC . ESPEC. INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC. SABIL. PERILL PUNTS PUNT COM .ESPC .
_======================================_=- ===_ =
4 .07

19

0,50

1,30

0,00

0,75

0,00

1,00 3,55 274 .275

973 .676

Adscripció de la Plaç a

Denominació
4 .11 .- Manteniment d'edificis (1 plaça)

Urbanisme i Política Ambienta l

apart. NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PIES .
SABIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .

4 .11

19

0,75

1,95

0,00

1,00

1,00 4,70 274 .275 1 .289 .093

0,00

Denominació

Adscri p ció de la Plac a

4 .21 .- Infraestructura viària (1 plaça)

Urbanisme i Política Ambienta l

apart. NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PIES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC . SABIL . PERILL PUNTS PUNT COM .ESPC .
===========================-'___ =ssts.as^arx====___ _
4 .21

19

1,00

0,65

0,00

0,75

0,00

1,14 3,54 274 .275

970.934

4 .23 .- Protecció Legalitat Urbanístca (1 Pla .)Urbanisme i Política Ambienta l
apart. NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP. RESPON PEN ./ A .C .I TOTAL VALOR TOTAL PTES .
PUNTS PUNT COM .ESPC .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SABIL . PERILL

==============Ta=-===-=====-==
4 .23

19

0,75

1,30

1,50

1,00

0,00

==_==5============ =
0,00 4,55 274 .275 1 .247 .95 1

4.- Modificar 1°apartat de "Funcionaris del grup B " del catàleg de llocs d e
treball, en el punt 8 .01, que quedarà redactat de la següent manera :
Dennminació

Adscri p ció de la Plac a

8 .01 .- Tècnic Mitjà-Aparellador (5 plaça) Urbanisme i Política-Ambienta l
apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . INCOMP . RESPON PEN ./ A .C.1 TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C .DESTI DIF .TEC DEDIC .
SAIIIL . PERILL
PUNTS PUNT COM .ESPC .

8 .01

17

0,50

0,00

0,00

0,75

0,00

1,76 3,01 227 .700

685 .37 7

5.- Incorporar a 1°apartat de "Funcionaris del grup B '° del catàleg de lloc s
de treball, els punt 8 .19, amb la redacció següent :

8 .19 .- Tècnic Mitjà-Aparellador (1 plaça) Urbanisme i Polít i
apart . NIVELL ESPEC . ESPEC . [NCOMP . RESPON PEN ./ AC .1 TOTAL VALOR TOTAL PTES .
catàl . C.DESTI DIF.TECDEDIC .
SABIL . PERILL
PANYS PUNT COM .FSI'C .
8 .19

17

0,50

0,00

1,50

0,75

0,00

0,76 3,51 227 .700

799 .227

6.- Serà d'aplicació als llocs de treball objecte de modificació, en el s
acords anteriors, el previst en l'acord Quart dels adoptats pel Ple de l a
Corporació en la seva sessió de data 20 de desembre de 1994 .
7.- Les modificacions a que fan referència els anteriors acords, tindra n
efectes desde el dia 18 de gener de 1995 .

E1 Sr . Oms i Pons diu que el dictamen que es presenta aquí, é s
una modificació del catàleg, que és conseqüència del Reglamen t
d'Incompatibilitats que es va aprovar el mes de gener . E1 fet
de presentar aquí aquest dictamen, és que les incompatibilitat s
s'havien d'exercir . Dels funcionaris que havien demanat l a
compatibilitat, l'Ajuntament havia de resoldre el tema del pun t
d'incompatibilitat . Això va portar a establir una negociació am b
les persones afectades, que era un col .lectiu de 18 persones .
Entaulant negociacions amb aquestes persones, seguint l'esperi t
que va emanar d'aquest Ple, d'aconseguir el màxim de persone s
que amb incompatibilitat . Iniciades les gestions, de les 1 8
persones, 10 han acceptat la incompatibilitat, i 8 d'elles ha n
renunciat a la incompatibilitat . Per tant, s'han hagut de fer
uns ajustos . La proposta que es presenta com a sobrevingut 2 ,
és adequar aquestes 18 persones, que eren les que percebie n
remuneració per incompatibilitat . Creu que aquest és un avan ç
que s'ha aconseguit, amb l'esperit del que es va aprovar el me s
de gener, i que s'haurà de continuar treballant en aquest tema .
E1 Sr . Perramon i Carrió, diu que celebren que hagin retirat e l
dictamen 6 .1 .1 . que, inicialment, venia a ser la seva formulaci ó
respecte a algunes d'aquestes persones, sino totes, i que hagi n
fet una modificació en la posició, portant aquest sobrevingu t
2 . Ho diu perquè, si CiU hagués mantingut el dictamen 6 .1 .1 e l
vot de 1'ENM hauria estat un no rotund perquè posava, absoluta ment, en contradicció els acords que s'havien pres en tot e l
tema d'incompatibilitats . Es a dir, quan es tractava de què a
unes persones que tenien un complement d'incompatibilitat, pe r
raó de l'acord que es va prendre l'altre dia se'ls reconeixi a
la compatibilitat i, per tant, se'ls treia aquest complement ,
tot i que alguns d'ells havien manifestat obertament voler tenir
dedicació exclusiva a l'Ajuntament, i quan alguns d'ell s
efectivament l'hi tenen, els semblava una incongruència total ,
amb la voluntat manifesta que els caps de secció, de servei i
de negociat, poguessin tenir dedicació exclusiva a l'Ajuntament .
En aquests moments, el dictamen que es planteja aquí té une s
característiques diferents , i suposa que s'haurà modificat, pe r
una banda, per pressió del propis afectats, i per una altra, per
pressió dels grups municipals a l'oposició, per tal que el qu e
es plantegés avui aquí, tingués una mínima coherència, amb e l
que s'havia aprovat . Avui es planteja reconeixer, diferencia r
i, per tant, lligar, que algunes persones tinguin ja, dedicaci ó
exclusiva a l'Ajuntament, i per tant avançar en el camí de l a
filosofia que s'havia plantejat, i des d'aquest punt de vist a
això els sembla més raonable . No entraran a discutir si els

ajustos que es fan en les retribucions són els més exactes, i
proporcionats al que signifiquen aquestes persones per a
l'Ajuntament, doncs això és dificil de valorar si no s'est à
directament en el govern de la ciutat, però sí que ha enceta t
un camí d'una certa coherència, amb el que s'havia plantejat .
Per tant, la votació de 1'ENM deixarà de ser el no rotund qu e
hauria estat en un altre cas, i passarà a ser una abstenci ó
d'acord amb la votació global que es va fer en el catàleg, i pe r
tant una abstenció en el sentit de donar suport global i
consistent al conjunt del catàleg, i sí manifestar que hi ha u n
cert acord o coherència amb el que va aprovar l'equip de gover n
sobre el tema d'incompatibilitats . Espera que es pugui pulir e n
un futur, i ampliar a d'altres funcionaris municipals .
E1 Sr . Valls i Riera diu que aquesta modificació del catàleg ,
és conseqüència de l'aprovació del Reglament d'Incompatibilitats, ara bé, existeix una gran diferència entre el dictamen t
6 .1 .1 que s'ha retirat, i el dictamen d'ara, entrat com a
sobrevingut núm . 2 . A més, també és bo una mica de l a
situació en el temps que s°ha produït . Es a dir, a la comissi ó
d'Hisenda que va ser dimecres passat, se'ls va presentar al s
membres de la comissió, un dictamen que afectava a 13 persones ,
gent que havia demanat en el seu moment la compatibilitat i qu e
tenien un complement d'incompatibilitat, se'ls passava a 1'ACI ,
que és un complement que, d'alguna forma entra en els dret s
personals adquirits en diferents situacions en què han estat a
l'Ajuntament . Això es feia com a solució, certament fàcil, pe r
evitar que aquest grup de gent no cobrés menys del que han esta t
percebent, perquè d'alguna forma i, també s'ha de dir, qua n
s'aprovava el reglament d'incompatibilitats tampoc es plantejav a
en cap moment que la gent percebés quantitats inferiors a la qu e
fins ara estaven percebent . Però es trobaven en la paradoxa, e n
aquella comissió d'Hisenda, que així com la voluntat de l
Reglament d'incompatibilitats és anar avançant a què diferent s
col .lectius i diferents persones vagin essent incompatibles, é s
a dir, que no tinguessin cap mena d'activitat llevat de l a
pública i vinculada a l'Ajuntament, es trobaven amb la paradox a
que totes passaven directament a una situació de compatibilitat .
Es a dir, ningú tenia el complement de'incompatibilitat, totho m
el tenia per ACI, i en lloc d'anar endavant, s'anava enrera . El s
grups de l'oposició plantegen a la comissió d'Hisenda el seu vo t
negatiu, i el van refermar en converses informals amb el Sr .
Sala, i això va provocar una readaptació o resituació per par t
de l'equip de govern d'aquest dictamen, sota una premissa, a
més, certament perillosa . Ja que si no s'aprovava aques t
dictamen volia dir que tot un col .lectiu de funcionari s
percebien quantitats inferiors . Aleshores van plantejar a
1 'equip de govern que el millor era intentar negociar un per un ,
i que, d'alguna forma els que es poguessin incorporar i
poguessin ser incompatibles, que es mantingués aquesta situació .
Això s'ha fet en aquest segon dictamen, el qual, en llo c
d'afectar a tretze persones, n'afecta a divuit, i de les divuit ,
deu es mantenen amb la posició d'incompatible, i vuit continue n
amb la situació de compatibilitat reconeguda, i que s'incorpor a
el punt d'incompatibilitat al que és 1'ACI . Si bé aquesta segon a
posició, no és 1a que el GMS voldria, perd reconeixent que e s
va avançant respecte a 1°objectiu del reglament d'incompatibili tats i hi estan plenament d'acord, per la qual cosa el votaran

favorablement .
Hi ha un element important a tenir en compte, hi hayia due s
persones que, en aquests moments, estan en situació d'xpedien t
informatiu, i que no s'incorporaven al primer di c
l'explicació d'aquell moment va ser que eren fora perqu é
en una situació d'expedient, la qual cosa voldria dir que avu i
aquelles persones haguessin percebut unes quantitats inferior s
a les d'avui . S'incorporen en aquest dictamen, perquè entene n
que, independentment de l'expedient informatiu, estan parlant
de drets salarials i mentre no es demostri que aquesta gen t
hagin fet alguna falta, han d°estar en la mateixa situaci ó
salarial que estan tots . E1 problema és que, així com e l
complement d'incompatibilitat que és percebre unes quantitat s
superiors per tenir dedicació exclusiva, aquest ajuntament ,
sense valorar si en aquesta legislatura o la de més enllà ,
sempre s'ha utilitzat com un element de política salarial, n o
com a política de personal . es a dir, quan es donava u n
complement d'incompatibilitat es donaven unes quantites, per ò
per incrementar els sous d'un seguit de persones, i o se'l s
donava, per política de personal . En el moment que s'aplica u n
reglament d'incompatibilitat, més o menys rigurós, o certamen t
amb punts clars, es produeix aquesta situació que és la qu e
d'alguna forma intenen solucionar definitivament . E1 GMS cre u
que és un bon acord, malgrat no ser el que voldrien, però s'h a
avançat d'una situació de zèro, o de tres persones, es passa ar a
a deu persones que són incompatibles, a les quals s'han de suma r
els llocs vacants que en el dia d'avui, ja són de per s í
incompatibles, en el moment que s'incorporin . Han de dir que
davant d'aquesta situació, amb un canvi tan brusc de dictàmens ,
han de dir que s'ha actuat d'una forma dispersa i totalment am b
improvisació, que creuen que s'ha de manifestar .
E1 Sr . Oms i Pons diu que entén l'argumentació que ha fet servi r
el Sr . Valls, però també ha d'entendre que no hi està d'acord .
En tot el tema de valorar les incompatibilitats quan van entra r
fa vuit anys en aquest ajuntament, ja hi eren . Era un tema qu e
se l'havien de mirar molt més amb calma, i no volien que e l
personal d'aquest ajuntament sortís perjudicat, cobrant meny s
diners, adduint que hi havia vicis anteriors . CiU ha hagut de
negociar ràpidament amb la gent, per a no perjudicar la sev a
massa salarial aquest mes, i s'han hagut de negociar un s
augments de salari que, representa un increment de la despesa .
Per tant, això no ha estat gratuït . S'ha hagut de negocia r
forçat per tal d'aconseguir que la gent cobrés el que guanya ,
dignament . Per això van negociar amb l'oposició, que va posa r
unes condicions, i CiU ha procurat fer els possibles per compli r
els seus desitjos i per complir els desitjos dels funcionari s
de la casa, i aleshores, per ser coherents, han hagut d e
negociar el que volien negociar amb més calma i amb un a
globalitat d'una forma precipitada, però no pel seu desig, sin o
pel desig de l'oposició . Això ja s'havien que representaria u n
increment salarial . Ni precipitació com diu el Sr . Valls, n i
històries, sino que s'ha fet el que s'havia de fer per aconse guir que els funcionaris no veiessin mermat el seu sou . Han
intentat fer-ho el màxim de bé, el dictamen respon a une s
necessitats i que han de continuar-hi treballant . En aquest s
moments, de 4 caps de serveis, només en queda un de compatible ,
de 8 prefectures de secció només en queden quatre de compati -

029788 -A

bles, i aleshores també es tenen tres prefectures de negocia t
que són incompatibles, i un deliniant . Han de continua r
treballant, però els queda treballar amb cinc persones . Creu que
l'equip de govern ha fet un esforç, que no sigui excessivamen t
gravós, volien fer un estudi de veure la dedicació professiona l
i fer una dedicació amb més calma, però no ha pogut ser perqu è
aquesta gent veia reduïda la seva massa salarial, i d'aquí qu e
s'hagi hagut d'anar depressa . La negociació no ha estat gratuït a
sino que ha pujat els seus diners .
El Sr . Valls i Riera diu que ell ja ha dit que l'equip de gover n
ha negociat, però vol deixar força clar que han negociat aquest s
dos últims dies . Ja ha manifestat que la situació que e l
complement de compatibilitat hagi estat donat per aquest a
legislatura o l'anterior no en fa qüestió, però és cert que aix ò
ha provocat la situació en què s°han trobat en aquests moments .
i amb el que no estaven d'acord és amb l'aplicació d'un a
solució, que era la seva, no la d'ells, en què implicava qu e
tothom fs compatible en aquests moments i trobar-se amb un a
situació que, així com abans del reglament d'incompatibilitat s
tenien tres, quatre persones que clarament havien manifestat i
tenien el plus de complement d'incompatibilitat, passave n
aquestes quatre persones a zero, i això és amb el que ells esta n
en contra, exactament com ha dit també el Sr . Perramon i Carrió n
Aquest acord no és el que a ells els agradaria, però avui le s
quatre prefectures de servei que ja estan cobertes com incompatibles i les de caps de secció s'ha conseguit d'alguna maner a
per la pressió, també de l'oposició, dient que aquell acord n o
era bo i aquest és per al seu grup, suficientment bo com pe r
votar-lo a favor i per al grup de 1'ENM, si li ho permeten dir ,
ho és també, pel fet de passar d'una posició de no a una posici ó
d'abstenció, i això s°ha produït per la pressió que ha fe t
l'oposició en aquests moments .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que quan es va parlar del tem a
d'incompatibilitats i que determinats llocs de comandament d e
l'ajuntament tinguessin aquest caràcter de dedicació exclusiv a
a l'ajuntament, tenien tots clar, i així ho van parlar, que aix ò
significaria més diners, però tenien també el convenciment qu e
aquesta major aportació econòmica venia suficientment contrarrestada amb una major eficiència en aquests llocs de treball .
En segon lloc, potser l'equip de govern ho ha hagut de negocia r
amb tres dies, però si no recorda malament el reglamen t
d'incompatibilitats fa un mes que es va aprovar, per tant, co m
a mínim, tenien tot un mes per negociar-ho si volien ser un a
mica coherents amb el que havien aprovat .
E1 Sr . Oms i Pons intervé per una precisió numèrica dient qu e
de les nou persones que tenen ara, abans cinc ja tenien l a
incompatibilitat concedida .
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 21 vots afirmatiu s
(12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 2 abstencions (ENM) .
10 .- PRECS, PREGUNTESI INTERPEL .LACIONS .
10 .1 .Prequnta

de l'Esquerra Nacionalista de Manres a

E1 Secretari llegeix la pregunta que transcrita diu el següen t
"Recordant el compromís adquirit en el passat Ple del dia 2 2
setembre de 1994, referent a portar a aprovació en un, t
de dos mesos el programa municipal de recollida sel e
preguntem :
Quan pensen portar a aprovació el Programa Municipal d e
Recollida Selectiva de Residus? "
El Sr . Bohigas i Santasusana diu que tal com es va dir en el Pl e
del 20 de setembre hi ha un programa de treball en què e s
preveuen accions fins i tot per a aquest any 1995, però hi h a
hagut alguns aplaçaments com per exemple en els contenidors pe r
a envasos que, per qüestions de pressupost, no es van pode r
obtenir .
Tot i que no s'hi marcaven dates per portar un nou programa ,
concretament la proposició que es va aprovar parlava d'estudia r
la inclusió del programa municipal de recollida selectiva d e
residus, que contempli entre altres, però no marcava una data ,
ja que és difícil, quan estan venint normatives que l'afecten ,
i també hi ha d'intervenir el Consell Comarcal i les implicacions pressupostàries que ja es va dir que serien molt importants . S'està treballant en aquest nou programa i creu que aban s
que es completi l'actual període, que contempla les eleccions ,
es podrà presentar un nou programa . En les comissions de
política ambiental es podrà anar donant compte del progré s
d'aquest nou programa .
E1 Sr . Mas i Font diu ha sentit la línia argumental però no l a
concreció de quan es durà aquest programa, possiblement perqu è
no ho ha dit o perquè no ho ha sentit .
E1 Sr . Bohigas i Santasusana li respon que ha intentat dir qu e
era molt difícil precisar una data quan és tant complexe i h i
ha tantes coses que intervenen en aquest programa, com són l a
relació amb el Consell Comarcal, com les implicacions pressupostàries i les normatives que cada dia van sortint sobr e
aquesta qüestió .
E1 Sr . Mas i Font diu que, sense donar per resposta la pregunt a
que fan i recorda el fet que hi va haver un compromís estrict e
el mes de setembre, que en dos mesos es donaria per acaba t
aquest programa, es remeten a aquesta afirmació que va fer e l
portaveu i esperen que sigui el més breu possible .
El Sr . Bohigas i Santasusana diu que ha repassat l'acta del di a
20 de setembre i mai el portaveu ha dit la data aquesta sinó que
és una interpretació que el senyor Mas i Font ha fet, ja que n o
hi consta aquesta concreció en l'acord, i en més d'un lloc e s
parla que no es poden donar ni dates ni terminis .
E1 Sr . Mas i Font diu que en 1' acceptació de 1' estricte redacta t
de l'acta en el moment que es fa aprovació de l'esborrany d e
l'acta en aquest ple s'accepta allò que hi ha escrit i per tan t
s'accepta com a propi el compromís que hi ha escrit en aquest a
acta . Recorda que van ser gestos del Sr . Pere Oms, que no ho v a
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dir de paraula, però que eLl va recollir expressament perqu è
quedessin escrits a l'acta . Ell o el seu grup, en el momen t
d'acceptar aquesta acta, tal com està redactada, accepta aques t
compromís .
El Sr . President recorda que el Sr . Bohigas i Santasusana h a
manifestat que en les reunions de la comissió de polític a
ambiental es donarà compte de 1°evolució d'aquest programa .
I no havent-hi més assumptes per tractar,
la sessió, quan són les 23 h i 10 min de la
com a Secretari, certifico, i s°estén la
fulls del paper se•-llat de la Generalitat
correlatius fins = núm . .W

es declara aixecad a
nit, de tot el qual ,
present acta en els
i
núm . 0?97 38

Vist-i-pla u
L ' ALCALDE

