
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15 
de juny de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 9 amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
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Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 30 minuts del vespre, i 
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en 
l’ordre del dia següents: 
 
1.  APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions corresponents als dies 18 de maig, 5 de juny 
(extraordinària) i 5 de juny (extraordinària i urgent) de 1998, la còpia de les 
quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 22 membres presents, 
les actes de les sessions corresponents als dies 18 de maig, 5 de juny 
(extraordinària) i 5 de juny (extraordinària i urgent) de 1998, sense cap 
modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS 
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES 
SESSIONS NÚM. 19, 20, 21 I 22, CORRESPONENTS ALS DIES 11, 
18 I 25 DE MAIG I 1 DE JUNY DE 1998, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS 
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN 
ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I 
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la comissió de govern en les seves sessions núm. 19, 20, 21 i 22, 
corresponents als dies 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de 1998, respectivament 
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS 
DE L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, 
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 
104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels regidors els decrets dictats per l’Il.lm. senyor 
alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
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els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del 
RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 28-5-98, 

SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 11/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari a la partida 422.1.489 
Ensenyament Bàsic.- Altres transferències, com a conseqüència de la 
insuficiència de crèdit pressupostari per a fer front a les subvencions 
corresponents a les despeses telefòniques dels CEIPS, a partir del proper dia 1 
de juny de 1998. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/1998, dins 
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 4-6-98, 

PEL QUAL S’INFORMA A L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE 
L’OBRA PROJECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA 
PLANTA 1 I 2. FASE I, TALLER AURIA, SCCL, QUE DURANT EL 
TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE S’HA DETECTAT UN 
CONJUNT D’ANOMALIES. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord de la Comissió Municipal de Govern en sessió que va tenir 
lloc el dia 7 d’octubre de 1996, es va adjudicar el contracte de l’obra 
PROJECTE  REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA PLANTA PRIMERA I 
SEGONA. FASE I, a favor de l’entitat mercantil TALLER AURIA, SCCL. 
 
Donat que en data 1 de juliol de 1997 es va estendre l’acta de recepció de 
l’esmentada obra, en la qual les parts signants van manifestar el següent: 
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/… PRIMER. Que l’entitat mercantil TALLER AURIA, SCCL, ha realitzat 
la totalitat de l’objecte del contracte de l’obra adjudicada. 
 
SEGON, Que el director de l’obra i el facultatiu representant de 
l’Ajuntament, desprès d’haver examinat detingudament la totalitat de 
l’obra, i vista la seva adequació a les previsions del projecte i a la resta 
de documentació tècnica i administrativa que regula les obligacions del 
contractista, consideren que l’obra ha estat correctament executada i 
exactament finalitzada, sense que procedeixi en conseqüència, fer 
descàrrecs o reserves, per la qual cosa es dóna per rebuda l’obra. 
 
TERCER. Que amb la signatura d’aquesta acta, comença a comptar el 
termini de garantia fixat en el plec de clàusules, el qual és d’UN ANY…/ 

 
Atès que la data d’acabament del període de garantia del contracte és el proper 
dia 1  de juliol de 1998. 
 
Vist l’informe emès en data 1 de juny de 1998 pels tècnics municipals, directors 
facultatius de l’obra, en el qual es constata que un cop examinada i 
inspeccionada l’obra executada, s’ha detectat un conjunt d’anomalies. 
 
De conformitat amb l’article 171 del Reglament general de contractació de 
l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de novembre i l’article 51 lletra j) 
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.  Informar a l’adjudicatari del contracte de l’OBRA PROJECTE 
REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA PLANTA PRIMERA I SEGONA. FASE 
I, a favor de l’entitat mercantil TALLER AURIA, SCCL (NIF F-08670077 C. 
Urbanització Sant Jaume Ses Oliveres, s/n d’Igualada), que durant el termini de 
garantia de l’esmentada obra s’han detectat les anomalies següents imputables 
al contractista: 
 
- Hi ha un degoter en cel ras del despatx de la  planta 1a, provinent del 

desguàs de les  dutxes dels vestuaris de la planta 2a. 
 
 
SEGON.  Requerir a l’entitat mercantil TALLER AURIA, SCCL  per a que en el 
termini de 15 dies comptats a partir del dia hàbil següent al de la recepció de la 
notificació d’aquesta resolució, procedeixi a arranjar el degoter abans esmentat. 
 
TERCER. Donar compte de la present resolució al ple de la corporació, en la 
seva condició d’òrgan de contractació.” 
 
2.5 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, DE DATA 19-5-98 I DE L’ESCRIT DEL MINISTERI 
DE LA PRESIDÈNCIA, DE DATA 26-5-98, PELS QUALS 
JUSTIFIQUEN LA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER 
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AQUEST PLE CORPORATIU EN SESSIÓ DEL DIA 20-4-98, 
REFERENT AL PROCÉS DE PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del president del Parlament de Catalunya de 
data 19-5-98 i de l’escrit del Ministeri de la Presidència de data 26-5-98. 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-6-98, 

SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER DONAR EL NOM DE MARIA 
MATILDE ALMENDROS A LA PLAÇA QUE EXISTEIX ENTRE EL C/ 
ARQUITECTE GAUDÍ I EL C/ SANT JOAN D’EN COLL. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que actualment la plaça que existeix entre el c/ Arquitecte Gaudí i el c/ 
Sant Joan d’en Coll no té cap denominació oficial, essent identificada com a 
“Plaça sense nom”.  
 
Atès que en Comissió Informativa dels Serveis d’Acció Ciutadana celebrada el 
passat 23-2-95 i en sessió plenària del mes de març de 1996 del Consell 
Municipal de la Dona, es varen proposar diversos noms de dones per designar 
possibles carrers de la ciutat, en els quals destacava el de la manresana Maria 
Matilde Almendros. 
 
En compliment d’aquests acords, aquest Ajuntament proposa donar el nom de 
Maria Matilde Almendros, a l’esmentada plaça “sense nom”, en reconeixement 
a la seva carrera com a locutora de diferents emissores de ràdio, la 
interpretació de moltes obres de teatre, així com l’obtenció de la Creu de Sant 
Jordi. 
 
Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de 
l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques 
s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que 
podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i que en ambdós casos correspon al 
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs els informes que el 
determinin. 
 
Atès que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica 
seguir  el procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per 
aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 19 d’abril de 1994. 
 
Atès que l’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 14 a 
17, regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció,  del qual 
se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/87, de 2 d’abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC: 
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1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar donar el nom de Maria Matilde Almendros, a la plaça que existeix 
entre el c/ Arquitecte Gaudí i el c/ Sant Joan d’en Coll. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i 
Subirana, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la 
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició 
corresponent al punt 8.1 de l’ordre del dia donat que al Saló de Sessions hi són 
presents membres del Consell Municipal de Joves que tenen interès en aquesta 
proposició.    
 
8.1 PROPOSICIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS EN RELACIÓ A LES 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició signada per la regidora del GMIC-EV,  
Sra. Núria Sensat i Borràs, de data 4-6-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que el Consell Municipal de Joves en sessió plenària celebrada el passat 
dia 7 de maig d’enguany, va manifestar que des que han aparegut les 
Empreses de Treball Temporal, el que hauria de ser un dret per a tothom, el 
dret al treball digne, s’està convertint en un privilegi pel qual s’ha de pagar per 
poder-lo exercir. 
 
Per altra banda, el Consell Municipal de Joves considera que d’ençà de la 
reforma laboral de 1994, s’ha legalitzat el prestamisme laboral. I que en una 
societat amb alts índexs d’atur, els sectors socials més desprotegits (dones, 
joves ...) són els primers a acudir a l’oferta de treball precari, generant-se una 
situació d’absurditat on l’empresari usuari s’estalvia de contractar de manera 
estable i l’empresa de treball temporal s’embutxaca part del salari del/la 
treballador/a, la qual cosa lluny de resoldre la problemàtica de l’atur va 
destinada a flexibilitzar el mercat laboral. 
 
Davant d’aquestes consideracions, el Consell Municipal de Joves va acordar, 
en l’esmentada sessió plenària, traslladar dues propostes al Ple de la 
Corporació per tal que fossin debatudes. 
 
Per tot això, la Regidora del Grup Municipal d’IC-EV de l’Ajuntament de 
Manresa, recollint les propostes del Consell Municipal de Joves, formula la 
següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
PRIMER.- Constatar i declarar l’escàs (o bé nul) interès social de les Empreses 
de Treball Temporal. 
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SEGON.- Comprometre’s a no permetre la instal.lació d’Empreses de Treball 
Temporal i a declarar-les “no grates”.” 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada 
pel Grup Municipal Socialista i pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya  el dia 15-6-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“PROPOSICIÓ. 
 
PRIMER. Constatar i declarar el nul valor social de les empreses de treball 
temporal que operen sota la Llei d’ETT de 1994, que és clarament lesiva per 
als interessos de les treballadores i els treballadors. 
 
SEGON. Sol·licitar a les administracions responsables la reforma de 
l’esmentada Llei d’ETT de 1994, incidint especialment en els aspectes 
següents: 
 
a) Protecció de la vida i la salut dels treballadors i treballadores de les ETT, a 
través de: 
 

- Desenvolupament d’un reglament específic de salut laboral del sector d’ETT 
per a la prevenció de riscos. 

- Exclusió de les ETT de les activitats laborals perilloses. 
- Obligació d’aportar una formació especial sobre prevenció de riscos. 
- Establiment  de la responsabilitat empresarial compartida i dels controls 

sindicals al centre de treball. 
 
b) Assoliment de la igualtat salarial i de drets l’empresa usuària. 
 
c) Nova definició legal de les causes d’utilització de les ETT, per garantir: 
 

- Que quan la contractació es produeixi per circumstàncies eventuals, la 
necessitat sigui extraordinària i no previsible. 

- Que quan la contractació es produeixi per obra o servei, la necessitat no 
formi part de l’activitat normal de l’empresa i hi consti la identificació clara de 
l’obra o servei i la data estimada de finalització.  

 
d) Regulació del dret sindical a la participació en la utilització d’ETT, garantint a 
la representació sindical de l’empresa el dret a discutir amb l’empresari abans 
de fer efectiva la decisió empresarial. L’empresari ha d’aportar informació 
prèvia i suficient per justificar la contractació d’ETT. 
 
e) Revisió del sistema de penalització per infracció laboral de les ETT, a través 
de l’establiment d’un sistema agreujat de penalització per infracció laboral al 
sector de les ETT i la regulació clara dels supòsits de responsabilitat 
empresarial i de retirada de l’autorització de l’activitat. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta proposició a les administracions competents en 
la matèria, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Govern Central.” 
 
Atenent la petició presentada en data 12-6-98, i d’acord amb l’art. 40 del 
Reglament de Participació Ciutadana, l’alcalde dóna la paraula a la senyora Marta 
Mora i Francitorra, representat del Consell Municipal de Joves.   
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La senyora Marta Mora i Francitorra intervé explicant que aquesta proposició 
ha sorgit del Consell Municipal de Joves a partir del debat i valoració de la 
situació del mercat laboral actual de Manresa.  
Malgrat el fet que les causes d’aquesta situació són moltes i molt complexes, el 
Consell ha considerat important incidir en la qüestió de les Empreses de Treball 
Temporal (ETT) ja que la seva creació i ràpida proliferació han provocat que les 
condicions de treball dels joves hagin empitjorat molt.  
L’Ajuntament de Manresa hauria d’assumir la importància d’aquest tema 
perquè les ETT s’aprofiten injustament de la necessitat d’obtenir treball que 
tenen els sectors socials més desprotegits com són ara els joves i les dones i 
això provoca que les condicions laborals i, per tant, també les condicions de 
vida, siguin cada vegada més dolentes.  
Per això, el Consell Municipal de Joves, de manera unànimement 
consensuada, ha elaborat la proposició que llegeix a continuació:  
“Actualment, els joves ho tenim molt difícil per gaudir de la nostra llibertat 
personal ja que vivim en un model de societat de consumisme, individualisme i 
de passivitat davant dels problemes socials que ens afecten.  
El treball, com a tal, es fa necessari per un desenvolupament personal, però el 
mercat laboral està saturat i explotat i els/les joves, en especial, en patim les 
conseqüències. 
Des que han aparegut les Empreses de Treball Temporal, el que hauria de ser 
un dret per a tothom, el dret al treball digne, s’està convertint, cada cop més, en 
un privilegi pel qual s’ha de pagar, i molt, per poder exercir-lo. 
D’ençà de la reforma laboral del 1994, s’ha legalitzat el prestamisme laboral. En 
una societat amb alts índexs d’atur, els sectors socials més desprotegits són 
els primers en acudir a l’oferta de treball precari. D’aquesta manera, es genera 
una situació d’absurditat on l’empresariat usuari s’estalvia de contractar 
establement i l’ETT s’embutxaca part del salari del i de la treballadora que, lluny 
de resoldre la problemàtica de l’atur, va destinada a flexibilitzar el mercat 
laboral. 
Les ETT contracten a treballadors i treballadores per cedir-los temporalment a 
una altra empresa usuària. La primera és la que contracta, paga i sanciona i la 
segona usa i dirigeix l’activitat contractada. Es pot contractar per realitzar una 
obra o servei o per substituir una persona que ja té lloc de treball reservat o per 
ocupar una feina temporalment mentre hi ha un procés de selecció. 
Els convenis de les ETT empitjoren, si poden, els convenis sectorials menys 
afavorits, estableixen la mobilitat geogràfica i funcional total i així fan 
desaparèixer a la pràctica, per mitjà de successius contractes, el poder gaudir 
de vacances, descansos setmanals, permisos i llicències i la protecció social en 
cas d’incapacitat temporal.  
A més a més, les ETT es beneficien i aprofiten d’una part del salari, entre el 30 
i 40 per 100, aprofitant-se de la necessitat econòmica del jovent i del mal 
funcionament de l’Oficina de Treball. També contribueixen a que l’empresa 
usuària no inverteixi en formar el treballador o la treballadora, no assumeixi els 
costos de la selecció de personal, no pagui la seguretat dels treballadors i 
treballadores ni el seu plus de productivitat. Per contra, el treballador o 
treballadora en surt perjudicat veient retallat el seu salari patint una 
discriminació salarial respecte els treballadors i treballadores de l’empresa 
usuària que, realitzant el mateix treball, cobren més i abocant especialment als 
joves a la precarietat, inestabilitat i inseguretat laboral. 
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Per tot això i a causa del seu interès social i de les repercussions en el jovent, 
inseguretat, inestabilitat, desprotecció, precarietat i abusos, instem que 
l’Ajuntament, davant la proliferació de les ETT, constati i declari el seu nul 
interès social. Que l’Ajuntament es comprometi a no permetre la instal.lació 
d’ETT i a declarar-les no grates. 
Vol insistir en el fet que aquesta proposició ha estat aprovada unànimement pel 
Consell Municipal de Joves que està integrat per diversos col.lectius i que és 
representatiu de tots els joves de Manresa. 
Espera que els regidor i regidores assumeixin la importància d’aquest fet i votin 
a favor de la proposició. Qualsevol esmena que substitueixi i rebaixi aquesta 
proposició, cal tenir present que no tindrà en compte el parer del Consell 
Municipal de Joves i, per tant, de tots els joves de Manresa. 
 
A continuació, la senyora Sensat i Borràs intervé dient que, abans de 
manifestar el sentit del vot del GMIC-EV respecte a aquesta proposició, voldria dir 
el següent: per presentar aquesta proposició, que és el resultat d’un debat dins 
del Consell Municipal de Joves ha estat necessari que fos presentada pel seu 
grup ja que  el Reglament de Participació Ciutadana no preveu el supòsit que els 
Consells tinguin capacitat pròpia per poder presentar al Ple, que és l’espai sobirà i 
d’expressió de la ciutat, aquelles idees, propostes o accions que hagin de ser 
defensades pels representants que ha escollit la ciutat. 
Per tant, considera que, donada l’experiència no molt positiva que ha tingut el 
GMIC-EV en presentar aquesta proposició, consistent en el fet que hi ha hagut 
excessius problemes tècnics i tensions difícilment comprensibles per a ella, potser 
caldria replantejar o rediscutir fins a quin punt no seria desitjable, òptim i oportú 
que els Consells tinguessin capacitat per presentar, per ells mateixos, aquells 
temes respecte els quals desitgen que els grup polítics s’hi posicionin i busquin 
solucions. D’aquesta manera, evitarien passar setmanes tan tenses com aquesta. 
Un cop dit això, vol manifestar que el GMIC-EV votarà afirmativament la 
proposició sorgida del Consell Municipal de Joves bàsicament per dues raons: 
una per coherència amb el que ha dit i continua dient sobre les ETT i una altra, 
més important, perquè, malgrat ser conscient que la proposició que presenta el 
Consell afecta la legalitat vigent, considera que el fet de canviar la legalitat mai 
pot ser un argument per frenar actuacions, sinó tot el contrari. La història 
demostra que moltíssimes vegades, per aconseguir canvis i transformacions 
socials, ha estat necessari canviar les lleis i no cal anar gaire enrera per veure 
que abans es considerava l’embaràs com una malaltia d’acord amb una llei de 
l’Estat espanyol la qual ha canviat gràcies a la revolta de les dones. El mateix 
passa amb les lleis que fan referència a la Prestació Social Substitutòria i al 
Servei Militar, les quals s’aniran modificant gràcies a l’esforç de la insubmissió. És 
evident que Manresa no pot solucionar els problemes del mercat laboral del país 
ni de l’Estat espanyol, però, el fet de dificultar la instal.lació de més empreses 
d’ETT a la ciutat, podria ser un primer pas. Cal tenir en compte que aquestes 
empreses viuen de la indignitat del treball, de la precarietat de les persones, de la 
no ètica en el treball i parteixen d’uns principis ni moralment correctes ni 
socialment justos. Considera que aquestes són raons de prou importància com 
per donar suport a la proposició del Consell. 
També creu que és un error el fet que no es voti la proposició, sinó que s’hagi 
presentat una esmena de substitució. S’hauria de respectar la proposició i, per 
tant, votar-la tal com l’ha presentada el Consell i també caldria que les diferents 
forces polítiques votin allò que, en consciència i en ideologia, defensen. 
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El senyor Collado i Llort intervé dient que el posicionament del GMS es 
reflecteix en l’esmena de substitució amb la qual manifesta el seu acord amb la 
constatació i declaració de l’escàs o bé nul valor social de les ETT que operen 
sota la Llei d’ETT de 1994 i considera que el redactat que proposa en l’esmena 
és més efectiu perquè, d’aquesta manera, s’intenta resoldre les mancances que 
han derivat de l’aplicació de la llei. 
Amb l’esmena es pretén donar protecció a la vida i la salut dels treballadors i 
treballadores de les ETT, l’assoliment de la igualtat salarial i dels drets de 
l’empresa usuària, la nova definició legal de les causes d’utilització de les ETT, la 
regulació del dret sindical a la participació en la utilització d’ETT i la revisió del 
sistema de penalització per infracció laboral de les ETT.  
Per això, malgrat el fet d’estar d’acord amb el plantejament de fons de la 
proposició, el GMS la votarà negativament i votarà afirmativament l’esmena de 
substitució presentada perquè considera que respon més a les possibilitats i a la 
realitat del moment. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el GMERC és conscient de les 
condicions laborals que ofereixen les ETT i, en bona part, subscriuria les 
consideracions del Consell Municipal de Joves, entre altres coses, perquè 
considera que el dret a un treball digne no ha de ser un privilegi, però, malgrat el 
fet que coincideix amb el primer punt de la proposició on es constata i declara 
l’escàs o bé nul valor social de les ETT que treballen segons la Llei del 1994, 
votaria afirmativament l’esmena de substitució en la qual es demana la reforma 
de determinats aspectes referits a la prevenció de riscos o la igualtat salarial, a la 
casuística d’utilització de les ETT o la regulació del dret sindical i la revisió del 
sistema de penalització per infracció laboral de les ETT, més enllà del compromís 
de la proposició en relació a no permetre la instal.lació d’aquestes empreses amb 
la qual cosa no s’aconseguiria res més que enfortir aquelles que ja funcionen 
actualment. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, pel que s’ha dit fins ara, dedueix 
que l’equip de govern no votarà afirmativament la proposició del GMIC-EV, sinó 
que ho farà amb l’esmena de substitució presentada pel GMS. 
El GMPP vol deixar molt clara la seva postura i, en aquest sentit, manifesta el 
següent: en primer lloc, el Consell Municipal de Joves considera que les ETT no 
tenen valor social i el GMPP no vol entrar en aquesta valoració perquè considera 
que no li correspon manifestar-se sobre aquest aspecte. Suposa que el Consell 
Municipal de Joves té les seves raons per opinar d’aquesta manera i hi pot haver 
altres persones que tinguin arguments per considerar el contrari, però, en 
qualsevol cas, aquest debat no ha d’arribar al Ple perquè no és de la seva 
competència.   
En segon lloc i, entrant en el fons de la qüestió, cal dir el següent: el GMPP votarà 
negativament la proposició presentada pel GMIC-EV tenint en compte els 
informes tècnics i jurídics de l’expedient en els quals es diu clarament que 
aquesta proposició no es pot votar, perquè considera que cal respectar la 
legalitat.  
Tampoc votarà afirmativament l’esmena de substitució presentada perquè 
considera que, en ella s’incideix en els mateixos vicis als quals fan referència els 
informes tècnics i jurídics i també perquè es tracta tan sols d’una maniobra per 
quedar bé davant dels seus companys de coalició.  
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Considera que aquestes qüestions s’haurien de discutir dins de l’equip de govern 
i presentar, posteriorment, una postura unitària. Comprèn que s’acosten les 
eleccions i que, per tant, tots els grups es vulguin manifestar, però considera que 
la presentació de la proposició i de l’esmena no és la millor manera de cridar 
l’atenció, sinó que, d’aquesta manera, tan sols s’aconsegueix fer perdre el temps 
als membres del Ple.  
Tampoc entén la postura del GMS perquè la llei a la qual s’ha fet referència la va 
fer el PSOE i, en aquell moment, hi havia un representant d’aquest partit a 
l’Ajuntament de Manresa: el senyor Jordi Marsal. No comprèn perquè ara el GMS 
diu que allò no val i que es van equivocar. El GMS té la seva pròpia via per 
proposar aquest tipus de qüestions sense necessitat de fer perdre el temps als 
membres del GMCIU ni als del GMPP amb una cosa que reconeix que ha fet 
malament. Això demostra poca serietat i manca de lleialtat dels representants del 
GMS envers el seu propi partit el qual ha defensat i votat una llei i, per tant, el 
GMS ho ha de respectar. Aquesta és l’actitud que els votants del GMS esperen 
d’ell i no val a dir una cosa a Madrid i una altra aquí per quedar bé amb el Consell 
Municipal de Joves.  
Insisteix en el fet que això és poc seriós, i encara ho és més el fet que, dins de 
l’equip de govern, hi hagi divisions amb postures contràries i que, per tant,  els 
ciutadans no sàpiguen qui mana en aquest Ajuntament o què passa amb l’equip 
de govern. Aquesta situació no permet que la ciutat tiri endavant i els joves 
segurament tenen raons per presentar aquesta proposició, però els ciutadans 
esperen de l’equip de govern una actuació conjunta, seriosa i que doni una 
imatge d’equip cohesionat. I, si això no és així, cal que desfacin la coalició. 
Per tot això, el GMPP votarà la proposició per respecte als joves, però considera 
que no s’hauria d’haver presentat fent perdre el temps als membres del Ple. 
 
L'alcalde intervé dirigint-se als membres del Consell Municipal de Joves i dient-
los que tothom ha escoltat l’exposició del seu representant i, malgrat el fet que a 
algú no li agradi el que diu el senyor Arderiu, cal també escoltar-lo 
respectuosament. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU valora positivament el fet 
que el Consell Municipal de Joves utilitzi els mecanismes previstos per aportar 
iniciatives al Ple de l’Ajuntament.  
Pel que fa a la proposició presentada pel Consell Municipal de Joves, cal dir que 
el GMCIU, per qüestions d’impediment legal, no pot votar-la afirmativament 
perquè considera que si l’Ajuntament l’aprovés, aniria contra la llei.  
Respecte a l’esmena de substitució presentada pel GMS i el GMERC, el GMCIU 
considera que proposa millores substancials a la legislació actual sobre les ETT, 
que ha explicat la representant del Consell Municipal de Joves i, per tant, ja recull 
el que es demanava a la proposició. La senyora Núria Sensat ha comentat que la 
legislació no ha de ser mai una excusa perquè tota legislació es pot canviar i, de 
fet, en l’esmena de substitució es demana precisament el canvi de la legislació 
per millorar-la. 
Per això, el GMCIU votarà afirmativament l’esmena de substitució. 
 
El senyor Collado i Llort diu que li interessa especialment replicar la intervenció 
del senyor Arderiu perquè considera que hi ha coses que no s’han entès. En 
primer lloc, vol manifestar que el seu grup és el Grup Municipal Socialista i el seu 
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partit és el Partit dels Socialistes de Catalunya i, per tant, el senyor Arderiu 
sempre fa unes referències que no vénen al cas.  
I, en segon lloc, vol dir-li al senyor Arderiu que els diferents grups que formen part 
de l’equip de govern i també l’esquerra, en conjunt, poden tenir valoracions 
diferents sobre un mateix tema sense que això suposi una incoherència.  
El senyor Arderiu hauria d’entendre que la cohesió també es pot practicar des 
d’un punt de vista pluralista i de diversitat de plantejaments i, per això, li demana 
que tingui una mica de respecte per les posicions que, pel fet de ser diferents no 
han de ser incompatibles. La democràcia es basa en aquesta actitud i cal tenir-ho 
clar.  
També vol manifestar que la llei sobre les ETT aprovada a l’any 1994, s’ha de 
poder modificar tenint en compte que alguns dels aspectes que contempla s’han 
interpretat de manera diferent a la que es pretenia en un primer moment, per tal 
de millorar-la. Cal intentar no ser immobilistes i el GMS considera que pot 
proposar aquesta modificació perquè la llei sigui cada cop més respectuosa amb 
els drets de la persona. 
Insisteix en el que ha dit abans pel que fa a la necessitat de ser respectuós amb 
les diferències que hi ha entre els grups de l’equip de govern respecte a alguns 
assumptes. Algunes vegades coincideixen i altres no, però considera que la 
democràcia es basa en la diversitat i en la pluralitat tal com ha defensat sempre 
l’esquerra. 
Per últim, vol repetir-li al senyor Arderiu que el seu partit és el Partit dels 
Socialistes de Catalunya malgrat el fet que disposi d’organismes de relació amb 
el PSOE, perquè sempre es confon. I també demanar-li que no parli “de cara a la 
galeria”, sinó que ho faci dirigint-se als regidors i regidores del Ple. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que potser el senyor Arderiu voldria que 
l’equip de govern actués sempre de manera monolítica i aquest no ha estat el 
tarannà dels tres grups durant els tres primers anys de pacte de ciutat. Cal que el 
senyor Arderiu s’acostumi a una certa cultura del pacte que ja és present en molts 
municipis i també al fet que els diferents grups polítics tinguin possibilitat de 
presentar esmenes.  
Potser el senyor Arderiu voldria aplicar a l’equip de govern la virtut d’entestar-se, 
però no és així i espera que en el futur continuï havent aquesta pluralitat 
d’opcions.  
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que el GMPP respecta molt els altres grups 
polítics més enllà del que s’espera d’un grup de l’oposició com ja ho ha demostrat 
reiteradament, però, amb aquestes discrepàncies l’equip de govern provoca que 
la ciutat no avanci perquè els desacords s’han de solucionar dins del propi equip 
de govern i presentar, posteriorment, una postura unitària. Els ciutadans esperen 
que l’equip de govern governi i no que es baralli a la Sala de Plens. Tampoc 
entén perquè el senyor Collado insisteix en reiterar que el seu partit és el Partit 
dels Socialistes de Catalunya; això depèn de les eleccions: a les eleccions 
autonòmiques escriuen PSC ben gran, un guió i PSOE ben petit i, a les eleccions 
generals ho fan al revés. El senyor Collado ho hauria d’explicar perquè a tothom li 
agradaria saber perquè passa això. 
Tornant al fons de la qüestió, voldria aclarir el següent: el GMPP considera que el 
GMS i el GMERC estan en el seu dret de presentar aquesta proposició i que és 
positiu el fet que l’hagin estudiat, però no li sembla bé que l’equip de govern 
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presenti al Ple dues proposicions diferents i facin aquest muntatge que no pretén 
altra cosa que fer-se notar perquè ja s’acosten les eleccions. 
Per al GMPP hauria estat més fàcil votar afirmativament la proposició, però 
aquest no és el problema. El GMPP té la seva pròpia postura i defensa el principi 
de legalitat al que s’ha de sotmetre l’Ajuntament que, pel que es veu, ningú 
respecta. 
Els ciutadans volen que l’equip de govern actuï homogèniament i que no vagi 
cadascú pel seu compte, perquè aquesta manera d’actuar no és pròpia del pacte 
que han fet els diferents grups, el qual resulta que només haurà servit per 
“enxufar quatre amiguets” a l’Ajuntament.  
No s’espera de l’equip de govern que reparteixi coses, sinó que governi i no ho fa 
quan d’ell mateix parteixen proposicions diferents que moltes vegades són 
contraposades. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el senyor Arderiu acostuma a 
demostrar habitualment en les seves intervencions que les coses complicades li 
costen una mica d’entendre. Una de les coses que no entén és que la coherència 
en la tasca de govern de la ciutat és perfectament compatible amb la diversitat de 
plantejaments. Això és molt propi de la democràcia i al senyor Arderiu li costa 
molt d’entendre perquè no ha entès mai la democràcia. 
 
L'alcalde diu al senyor Arderiu que, si té proves que l’equip de govern hagi 
“enxufat” algú a l’Ajuntament, li agradaria que les portés i disposa que es voti 
l’esmena de substitució amb la següent esmena “in voce” incorporada: “... l’escàs 
o bé nul ...” d’acord amb les intervencions del representant del GMS i del 
GMERC.  
 
Sotmesa a votació l’esmena de substitució amb l’esmena “in voce” incorporada, 
s’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 6 GMCIU) i 5 vots negatius (2 
GMIC-EV i 3 GMPP) i, per tant, es declara acordat: 
 
PRIMER. Constatar i declarar l’escàs o bé nul valor social de les empreses de 
treball temporal que operen sota la Llei d’ETT de 1994, que és clarament lesiva 
per als interessos de les treballadores i els treballadors. 
 
SEGON. Sol·licitar a les administracions responsables la reforma de 
l’esmentada Llei d’ETT de 1994, incidint especialment en els aspectes 
següents: 
 
a) Protecció de la vida i la salut dels treballadors i treballadores de les ETT, a 
través de: 
 

- Desenvolupament d’un reglament específic de salut laboral del sector d’ETT 
per a la prevenció de riscos. 

- Exclusió de les ETT de les activitats laborals perilloses. 
- Obligació d’aportar una formació especial sobre prevenció de riscos. 
- Establiment  de la responsabilitat empresarial compartida i dels controls 

sindicals al centre de treball. 
 
b) Assoliment de la igualtat salarial i de drets l’empresa usuària. 
 
c) Nova definició legal de les causes d’utilització de les ETT, per garantir: 
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- Que quan la contractació es produeixi per circumstàncies eventuals, la 
necessitat sigui extraordinària i no previsible. 

- Que quan la contractació es produeixi per obra o servei, la necessitat no 
formi part de l’activitat normal de l’empresa i hi consti la identificació clara de 
l’obra o servei i la data estimada de finalització.  

 
d) Regulació del dret sindical a la participació en la utilització d’ETT, garantint a 
la representació sindical de l’empresa el dret a discutir amb l’empresari abans 
de fer efectiva la decisió empresarial. L’empresari ha d’aportar informació 
prèvia i suficient per justificar la contractació d’ETT. 
 
e) Revisió del sistema de penalització per infracció laboral de les ETT, a través 
de l’establiment d’un sistema agreujat de penalització per infracció laboral al 
sector de les ETT i la regulació clara dels supòsits de responsabilitat 
empresarial i de retirada de l’autorització de l’activitat. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta proposició a les administracions competents en 
la matèria, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Govern Central.” 
 
Com a conseqüència de l’aprovació de l’esmena de substitució presentada pel 
GMS i el GMERC, la Presidència, previa consulta a la Secretaria, declara que la 
proposició presentada pel GMIC-EV decau. 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DEL 

DECRET DICTAT PEL REGIDOR DELEGAT D’ECONOMIA SOCIAL, 
DE DATA 4-5-98, I RATIFICAR-LO, REFERENT A L’APROVACIÓ DE 
LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE “DESCUBRE-DESCOBREIX”, I ACCEPTAR LA 
SUBVENCIÓ D’1.101.825 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-5-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Vist el decret dictat pel Regidor-delegat d’Economia Social en data 4 de maig 
de 1998 que transcriu el següent: 
 
“Atès l’interès d’aquest Ajuntament en participar i col·laborar en matèria 
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació 
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de 
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d’ocupació. 
 
Atès que el projecte “Descubre-Descobreix”, aprovat per la Comissió Europea 
dins de la Iniciativa Comunitària de Recursos Humans - Programa Operatiu 
HORIZON pel període 1998-1999, és un programa adreçat a la inserció en el 
món laboral de col·lectius discapacitats. 
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Atès que l’Ajuntament de Manresa va presentar sol·licitud de participació i 
compromís de finançament a la Iniciativa Comunitària HORIZON a través de 
l’ofici núm. 4296 amb registre de sortida del dia 13 de març de 1997. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa participa en l’esmentat projecte juntament 
amb l’Ajuntament de Sabadell, que és l’organisme públic responsable davant la 
Unitat Administradora del Fons Social Europeu, l’Ajuntament de Terrassa, la 
Societat Municipal Grameimpuls S.A. i l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró. 
 
Atès l’ofici amb registre d’entrada núm. 026311 del dia 21 de novembre de 
1997, adreçat per la Unitat Administradora del Fons Social Europeu a 
l’Ajuntament de Sabadell comunicant l’aprovació per la Comissió Europea del 
projecte “Descubre. Contemos con todos para evitar la exclusión laboral”  i 
atorgant una subvenció de 60.001.962.-PTA al cost total del projecte que 
ascendeix a 120.003.924.-PTA. 
 
Atesa la minuta del conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Sabadell i l’Ajuntament de Manresa per a l’execució del projecte “DESCUBRE-
DESCOBREIX” de la Iniciativa Comunitària HORIZON pel període 1998-1999. 
 
Atès que l’import de despeses imputables que correspon a l’Ajuntament de 
Manresa per a la realització de les accions és de 2.976.097.-PTA. 
 
Atès que la clàusula cinquena preveu que l’Ajuntament de Sabadell  ingressarà 
a l’Ajuntament de Manresa la quantitat màxima de 1.101.285.-PTA en concepte 
de cofinançament comunitari del projecte, i un cop compensades les despeses 
d’aportació de l’Ajuntament de Manresa a la xarxa. 
 
Vist el que estableix l’article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; i l’article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya sobre competències municipals, i la Llei 39/88 
d’Hisendes Locals sobre subvencions a les entitats locals.  
  
Com a Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social de l’Ajuntament de 
Manresa, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President, d’acord amb les 
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1995, 
 
RESOLC: 
 
1.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
de Sabadell i l’Ajuntament de Manresa per a l’execució del projecte 
“DESCUBRE-DESCOBREIX” de la Iniciativa Comunitària HORIZON pel 
període 1998-1999. 
  
2.- ACCEPTAR com a ingrés la subvenció de 1.101.285.-PTA tal i com 
s’estableix en el conveni de col·laboració. 
 
3.- FACULTAR al Regidor-delegat d’Economia Social de la Corporació, perquè 
en el seu nom i representació pugui subscriure el conveni de col·laboració 
aprovat.”  
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És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent. 
 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ  del 
Decret dictat pel Regidor-delegat d’Economia Social en data quatre de maig d e 
mil nou-cents noranta-vuit i que ha quedat transcrit en la part expositiva del 
present dictamen i RATIFICAR-LO.” 
 
El senyor Collado i Llort explica que amb aquest conveni de col.laboració es 
pretén promoure l’atenció a treballadors amb disminució física i sensorial que 
tenen necessitats d’inserció laboral i també treballar tots els temes relacionats 
amb la informació, assessorament i sensibilització del teixit empresarial sobre la 
legislació laboral en relació a la contractació de persones amb disminució així 
com fomentar el contacte, la solidaritat i la cooperació entre les persones amb 
discapacitats. En aquest sentit, es dóna suport a entitats i associacions de 
persones discapacitades de la ciutat. 
Aquest projecte es fa entre diferents ajuntaments i està dins del programa 
operatiu Horizon amb el qual es pretén afavorir la inserció en el món laboral dels 
col.lectius discapacitats. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.   
 
3.2 DESIGNAR AMB EL NOM DE JOAN FARRÉS LA PLAÇA FORMADA 

EN EL CENTRE DELS DIFERENTS BLOCS D’HABITATGES QUE 
CONFORMEN EL BARRI DEL PARE IGNASI PUIG, EN 
RECONEIXEMENT A LA PERSONA DE JOAN FARRÉS I AMAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 11-6-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atesa la sol.licitud presentada per l’Associació de Veïns del barri Pare Ignasi 
Puig, amb el suport de diverses entitats, en la qual proposen donar el nom de 
“Joan Farrés” a la plaça del barri formada en el centre dels diferents blocs 
d’habitatges, en reconeixement a la persona de Joan Farrés i Amat per la seva 
col.laboració i vinculació amb el barri de Pare Ignasi Puig conegut com “El 
Xup”. 
 
Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de 
l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques 
s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que 
podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i que en ambdós casos correspon al 
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs els informes que el 
determinin. 
 
Atès que l’esmentat article 27 regula que quan la denominació s’efectuï a 
instància de part, com és el cas, la sol.licitud es sotmetrà a informació pública 
durant un termini de 15 dies,  tràmit que s’ha complert sense que s’hagin 
presentat al.legacions. 
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Atès que, per altra banda,  la denominació d’una via pública amb el nom d’una 
persona implica seguir el procediment establert al Reglament d’Honors i 
Distincions aprovat per aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 
19 d’abril de 1994.  
 
Atès que en data 11 de maig de 1998 va ésser dictat un decret incoant expedient 
administratiu per tal d'establir si en el Sr. Joan Farrés i Amat, hi concorren els 
mèrits per tal de designar amb el nom de “Joan Farrés” la plaça formada en el 
centre dels diferents blocs d’habitatges que conformen el barri del Pare Ignasi 
Puig, conegut com “El Xup”, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de 
l'expedient. 
 
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i 
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial 
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis 
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom 
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació 
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest 
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una via pública com és la plaça 
formada al centre dels habitatges del barri Pare Ignasi Puig, haurà de ser 
acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria 
simple. 
 
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Personals, 
en relació a la designació de la plaça formada al centre dels habitatges del barri 
Pare Ignasi Puig,  amb el nom de “Joan Farrés”. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1er.- Designar amb el nom de “Joan Farrés” a la plaça formada en el centre dels 
diferents blocs d’habitatges que conformen el barri del Pare Ignasi Puig,  en 
reconeixement a la persona de Joan Farrés i Amat per la seva col.laboració i 
vinculació amb el barri de Pare Ignasi Puig, conegut com “El Xup”, segons es 
grafia en el plànol adjunt. 
 
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a la plaça 
esmentada, per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
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El senyor Fontdevila i Subirana explica que al mes de maig es va dictar un 
decret incoant expedient administratiu per tal de donar el nom de Joan Farrés a la 
plaça central situada als habitatges del Pare Ignasi Puig. Aquest fet respon a la 
sol.licitud presentada per l’Associació de Veïns d’aquell barri amb el suport de 
diverses entitats, en la qual proposaven aquest nom per vincular l’origen del barri 
popularment conegut per “El Xup” amb la família Farrés.  
En l’informe emès com a conseqüència de la incoació d’aquest expedient 
s’explica la trajectòria del senyor Farrés i també la de la seva esposa, senyora 
Maria Torra. A la vista d’aquest informe, on també s’explica que aquest matrimoni 
tenia uns terrenys a la partida del “Xup” per a la construcció del seu habitatge i 
que, posteriorment, van arribar a un acord per a la construcció d’habitatges 
socials a la dècada dels anys cinquanta, es proposa donar el nom de Joan Farrés 
a aquesta plaça en record d’aquesta família, la qual s’inaugurarà a les festes del 
barri. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU està molt content per la 
designació d’aquest nom que considera que el senyor Joan Farrés es mereixia no 
tan sols per la donació dels terrenys, sinó també perquè durant molt de temps va 
defensar la democràcia i la justícia. Com a exemple d’això podria explicar que el 
senyor Farrés tenia una botiga de joguines en la que no va vendre mai joguines 
bèl.liques. El senyor Farrés tenia aquesta actitud en temps de la dictadura amb la 
qual cosa es demostra el seu tarannà, la seva concepció de la justícia i de 
l’entesa entre els homes que ell va practicar al llarg de la seva vida. Segurament 
hi ha més exemples com aquest per posar de relleu la personalitat del senyor 
Farrés, però, sens dubte, el fet de no vendre armes de joguina als anys seixanta 
o setanta, és molt important perquè demostra una manera de fer i d’entendre la 
societat. Per això és just que avui se li doni el seu nom a la plaça. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
3.3 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA 

L’ACTE PRESUMPTE DICTAT PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FORMULADA PER 
L’AJUNTAMENT, DE 169.319 PTA, MÉS INTERESSOS LEGALS, EN 
CONCEPTE DE DANYS CAUSATS A UN VEHICLE DE LA POLICIA 
LOCAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 3-6-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que pel ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de setembre de 1997 
es va acordar interposar reclamar reclamació davant la Generalitat de 
Catalunya (Departament de Justícia-Direcció General d'Atenció a la Infància), 
d'acord amb el que disposen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, i les 
disposicions del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, de la quantitat de 
169.319,-ptes. més els interessos legals que poguessin pertocar, en concepte 
dels danys causats al vehicle de la Policia Local matrícula B-9524-HN el dia 6 
d'abril d'enguany, pel menor H.E.H., segons els fets provats a la Resolució del 
Jutjat de Menors número tes de Barcelona, del dia 3 de juliol de 1997. 
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Atès que la jurisprudència penal ha reconegut la responsabilitat civil subsidiària 
de l’Estat quan es derivi d’actuacions imputables a l’anomenada “culpa in 
vigilando”, en aplicació dels articles 1.902 i 1.903 del Codi Civil, que en aquest 
cas seria una responsabilitat imputable a la Generalitat de Catalunya, i en 
concret, a la Direcció General d’Atenció a la Infància, depenent del 
Departament de Justícia, responsabilitat reconeguda, entre d’altres, a la 
Sentència del Tribunal Suprem de 9/12/1993 (RJ 993/9761), insistint en 
aquesta responsabilitat la STS 26/12/1989 (RJ 1989/9782) pel fet que el fet 
delictuós s’ha derivat -presumptament- d’un servei públic que no ha funcionat: 
“...dicho servicio público no ha funcionado, es más, ha funcionado mal; de ahí 
la responsabilidad de la entidad pública de su dependencia, en definitiva el 
Estado...”. 
 
Atès que l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú 
estableix l’obligació de les Administracions Públiques d'indemnitzar per tota 
lesió en qualsevol bé o dret, sempre que sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, regulant-se el procediment corresponent 
a través del R.D. 429/1993, de 26 de març. 
 
Atès que la reclamació de l'Ajuntament es va registrar d'entrada a la Generalitat 
el dia 8 d'octubre de 1997, i sis mesos després no s'ha rebut cap resposta, cal 
entendre que la resolució és contrària a la indemnització sol·licitada, en 
aplicació de l'article 13.3 del R.D. 429/1993. 
 
Atès que es va demanar certificació d'actes presumptes amb registre d'entrada 
a la Generalitat el dia 8 de maig de 1998, i que segons disposa l'article 44.2 
s'havia d'emetre en el termini de vint dies, que acabaven el dia 2 de juny 
d'enguany, sense que s'hagi rebut el document de manera que queda obert el 
termini per interposar recurs contenciós-administratiu 44.5 de la Llei 30/1992 
citada. 
  
Atès que és competència del ple de la corporació l’exercici d’accions judicials i 
administratives, segons els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 50.2.l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els 
seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en el mateix sentit.  
 
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis Jurídics, 
l’Alcaldia-Presidència, amb el parer favorable majoritari dels membres de la 
Comissió informativa d'Hisenda i Administració, proposa que pel ple de la 
Corporació s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR recurs contenciós-administratiu contra l'acte presumpte 
dictat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia-Direcció 
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General d’Atenció a la Infància), que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per l'Ajuntament el dia 8 d'octubre de 1997, d’acord amb 
el que disposen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992 i  les disposicions 
del R.D. 429/1993, de 26 de març, de la quantitat de 169.319,-ptes. més els 
interessos legals que poguessin pertocar, en concepte dels danys causats al 
vehicle de la Policia Local matrícula B-9524-HN el dia 6 d’abril d’enguany, pel 
menor H.E.H, segons els fets provats a la Resolució del Jutjat de Menors tres 
de Barcelona, del dia 3 de juliol d’enguany. 
 
2n.- NOMENAR  el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la 
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que al Ple del 15 de setembre del 1997 es 
va acordar reclamar a la Generalitat els danys causats per un menor a un vehicle 
de la Policia Local. Tenint en compte que la Generalitat no ha donat cap resposta 
a la reclamació ni tampoc a la sol.licitud de l’Ajuntament d’una certificació d’actes 
presumptes, es proposa la interposició d’un recurs contenciós administratiu 
reclamant a la Generalitat i, en concret, al Departament de Justícia-Direcció 
General d’Atenció a la Infància la quantitat de 169.319 pessetes i els interessos 
legals que se’n derivin. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP votarà afirmativament el 
dictamen, però li agradaria que el regidor li expliqués si és cert el següent: que el 
menor que va causar els danys al vehicle era sota la tutela de la Generalitat la 
qual va descuidar la seva tasca de tutela i vigilància. Si és així, convindria que 
aquest fet es fes públic perquè tothom sàpiga a què atenir-se. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament perquè 
considera que l’Ajuntament té dret a que alguna assegurança pagui els danys, 
però no es pot pretendre que hi hagi un educador per a cada menor, perquè això 
seria molt difícil. Espera que el senyor Esclusa no reclami els danys del 
trencament dels bàculs a la Generalitat. Això és broma, però sí que cal tenir en 
compte que moltes vegades és difícil controlar aquestes persones tot i que li 
sembla bé que, quan es puguin demostrar els fets, com aquesta vegada, es 
reclamin els danys. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
3.4 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA, LA UNIÓ DE SINDICATS DE 
COMISSIONS OBRERES DEL BAGES I LA UNIÓ INTERCOMARCAL 
D’UGT BAGES-BERGUEDÀ, SOBRE PACTE LOCAL PER AL 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL A MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-6-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
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“Atès que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i els sindicats 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) van subscriure en data 17 
d’abril de 1997 un acord per a la promoció de Pactes territorials per a l’ocupació 
a Catalunya, amb la finalitat d’integrar i coordinar a cada àmbit territorial local 
les polítiques d’ocupació que s’hi despleguen i dotar-les de coherència en 
relació a l’estratègia territorial global. 
 
Atès l’interès de l’Ajuntament de Manresa, la Unió de Sindicats de CCOO del 
Bages i la Unió Intercomarcal d’UGT Bages-Berguedà de desenvolupar un 
pacte local per al foment de l’ocupació i cohesió social a Manresa, i de 
col.laborar conjuntament en la planificació, coordinació i gestió de les polítiques 
actives d’ocupació de la ciutat. 
 
Atesa la necessitat d’establir mecanismes permanents de coordinació dels 
diferents serveis i programes d’ocupació que gestionen l’Administració 
municipal i les organitzacions sindicals, amb l’objectiu d’aconseguir una major 
eficiència i eficàcia en la seva prestació. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa, la 
Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Bages i la Unió Intercomarcal 
d’UGT Bages-Berguedà, sobre pacte local per al foment de l’ocupació i cohesió 
social a Manresa, incorporat com a annex únic al present dictamen. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde president de la corporació perquè en el seu 
nom i representació pugui signar el conveni objecte d’aprovació.” 
 
El senyor Collado i Llort explica que es tracta d’un acord de pacte local per al 
foment de l’ocupació i la cohesió social a Manresa. Aquest és un dels objectius 
més importants de l’equip de govern, com ho és tot el que faci referència a la 
promoció de l’ocupació i de la cohesió social. En aquest sentit, aquest acord és 
conseqüència de la coincidència amb els sindicats els quals han manifestat 
reiteradament la seva voluntat d’actuar conjuntament i coordinadament en tot el 
que fa referència a les polítiques actives d’ocupació com són ara l’Observatori del 
mercat de treball, les escoles-taller i cases d’oficis, els Plans de Transició al 
Treball, els programes de garantia social, els plans d’ocupació, la formació 
ocupacional, el suport a la recerca activa d’ocupació, els nous jaciments locals 
d’ocupació, respecte el qual Europa està recomanant i demanant amb insistència 
que s’actuï, i també el foment de l’autoocupació i els ajuts a la creació i 
consolidació de les petites i mitjanes empreses. A més a més, com ja s’ha vist en 
un programa anterior, el foment de la igualtat d’oportunitats entre els col.lectius 
amenaçats d’exclusió social, sobretot, immigrants i disminuïts.  
Per tant, el pacte manifesta la voluntat de l’Administració local i dels sindicats de 
promoure l’ocupació. 
Europa considera que l’ocupació serà un dels reptes del futur i, per tant, cal 
articular pactes per a l’ocupació amb la finalitat d’integrar i coordinar totes les 
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polítiques d’ocupació que s’hi despleguen i dotar-les de coherència en relació 
amb l’estratègia del conjunt, en aquest cas, local. 
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest acord entre l’Administració local i 
els sindicats que permetrà que hi hagi molta més coherència i coordinació en les 
polítiques d’ocupació i està convençut que el municipi és el lloc des d’on es pot 
actuar més eficientment per lluitar contra l’atur i millorar l’ocupació. En aquest 
sentit, cal que ho sàpiga tothom i, per tant, fa una crida a les altres 
Administracions com ara la Generalitat, per actuar en el principi de la promoció de 
l’ocupació i de subsidiarietat per tal d’aconseguir que l’actuació pública sigui el 
més propera possible a les fonts d’ocupació. 
Considera que aquest és un acord important que permetrà desenvolupar 
polítiques, que en el futur seran cada vegada més importants, de foment de 
l’ocupació i la cohesió social com a temes bàsics del desplegament del pacte i 
respon a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Manresa. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP se sorprèn d’aquest 
dictamen i més tenint en compte que el presenta el senyor Collado.  
El GMPP troba a faltar dues coses i considera que en sobra una en aquest 
conveni: respecte a les coses que falten cal dir, en primer lloc, que no s’esmenta 
el Consell Econòmic i Social del Bages, tenint en compte que el senyor Collado 
era el president i, en segon lloc, tampoc s’explica a quina finalitat es destinaran 
els diners que s’atorguen als sindicats, amb la qual cosa sembla que se’ls fa un 
regal que no se sap on anirà a parar. Això està expressament prohibit per la 
Comunitat Econòmica Europea i no entén perquè s’ha inclòs al conveni.  
Pel que fa al que sobra, cal dir que hi va haver un pacte general per a l’ocupació 
signat per totes les forces polítiques, la Generalitat i altres Administracions i, per 
tant, amb aquest conveni, s’està duplicant o triplicant la feina sense cap finalitat 
concreta. 
Per tot això, el GMPP votarà negativament el dictamen. 
 
El senyor Iglesias i Sala intervé dient que el GMCIU, per una qüestió de 
principis, valora molt positivament qualsevol política que es dugui a terme 
encaminada a afavorir l’ocupació, però, pel que fa a aquest conveni voldria 
constatar el següent: en primer lloc, considera que és un pacte insuficient perquè 
es parla dels agents econòmics i socials però no es veu per enlloc la 
representació empresarial; per tant només hi ha una part dels agents econòmic i 
socials. En segon lloc, es pretén promoure la representació sindical al Consell 
Tecnològic del Bages i, en canvi, a aquest Consell no li consta que se li hagi 
informat d’aquesta pretensió. En tercer lloc, es fa referència a les línies d’ajuts de 
l’Ajuntament que ell considera que sempre seran limitades. 
Malgrat tot, el GMCIU ho valora positivament, però en aquest moment, al mes de 
juny de 1998, quan, per primer cop en la democràcia espanyola, el govern de 
Catalunya aconsegueix un pacte per a l’ocupació per a tota Catalunya que, també 
per primer cop signen els agents socials i econòmics, el marc global que estableix 
el pacte que preveu, a la vegada, que hi hagi pactes territorials i el 
desenvolupament cap a possibles pactes o meses locals, ajuda poc a la 
coordinació que el senyor Collado ha definit com a objectiu d’aquest programa. 
És evident que el Departament de Treball i els agents que van signar aquest 
pacte el 13 de maig i els recursos pressupostaris que s’hi destinen, quan fan 
referència als pactes locals, no hi haurà cap tipus de coordinació. 
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A més, al GMCIU li dol una mica, de la mateixa manera que al GMPP, que el 
Consell Econòmic i Social, concretament els empresaris del Bages, i el Consell 
Comarcal, el qual forma part, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, del 
Consell Econòmic i Social, no hagin estat informats d’aquesta iniciativa; i no diu 
que s’hagin de consultar perquè el Consell és d’àmbit comarcal, però considera 
que el pacte és incomplet perquè falten els organismes que van fundar el Consell 
Econòmic i Social dels quals molts formen part també del Consell Tecnològic. 
També considera que estaria molt justificat que aquest conveni s’hagués 
presentat al mes d’abril, però al mes de juny demanaria a l’equip de govern que, 
amb la mateixa voluntat i el mateix criteri o esperit que hi ha al conveni, el retiri del 
Ple d’avui, informi els organismes corresponents i ajusti els mecanismes que el 
propi pacte global per a Catalunya preveu per als pactes locals perquè hi ha 
temes molt importants i, si no és ara, més endavant caldrà fer un altre pacte 
paral.lel a aquest o bé s’haurà de modificar aquest per recollir aquests temes 
alguns dels quals són els següents: en el pacte signat pel govern de la 
Generalitat, els agents econòmics i socials, entre els quals sí que hi eren els 
empresaris, es destinen 600 milions de pessetes per contractació, del pressupost 
de la Generalitat que seran informats per una comissió de seguiment que, al 
mateix temps,  estarà formada per comissions que li faran arribar els informes a 
nivell territorial, tant comarcal com local quan tinguin prou importància. També hi 
ha 615 milions de pessetes per a l’any 1998 per a iniciatives locals d’ocupació. 
Considera que si s’elabora un Pla d’ocupació per a Manresa o per a la comarca, 
aquests fons podrien ajudar a la realització dels pactes.  
Hi ha un compromís, a partir de les propostes de plans locals territorials i globals 
per a Catalunya, de mantenir al 1999 i al 2000 la línia pressupostària ascendent 
segons els projectes que es plantegin. L’Institut Català de Finances s’ha 
compromès a aportar 25.000 milions de pessetes per a la qual cosa signarà un 
acord amb la Federació de Caixes de Catalunya, per a tot el que fa referència a 
les petites i mitjanes empreses, l’autoocupació, els treballadors autònoms, etc. 
Per això, quan en aquest conveni es diu que l’Ajuntament crearà una línia d’ajuts, 
tenint en compte els diners que hi destina la Generalitat, cal considerar que el 
pacte de Manresa està dins del pacte de Catalunya i, per tant, sense intenció de 
desvirtuar la voluntat positiva d’aquesta iniciativa, convindria ajustar el conveni de 
Manresa al pacte de Catalunya perquè, fins i tot, està previst que els programes 
subvencionables de formació ocupacional, tant del Departament de Treball com 
els que es presentin a la Unió Europea, hauran de ser informats per aquestes 
comissions territorials i locals de Catalunya per tramitar-los a la Unió Europea. 
Per tant, insisteix en la necessitat d’ajustar aquest conveni al marc global de 
Catalunya, tenint en compte el fet que és una iniciativa positiva, malgrat que hi 
manqui la representació dels agents econòmics. Al mes d’abril la Federació de 
Municipis de Catalunya impulsava aquest tema, però, al mes de maig es va 
signar un pacte molt més ampli, amb dotació pressupostària en el qual hi haurien 
d’intervenir les parts que poden ser més activadores de l’ocupació i de l’activitat 
econòmica. 
Per tot això i també pel fet que els membres del Consell Econòmic i Social del 
Bages estan una mica disgustats pel fet que no se’ls hagi informat, la qual cosa 
s’hauria d’evitar, el GMCIU demana, sense ànim d’obstrucció sinó de millorar-lo, 
que aquest assumpte es retiri del Ple i es presenti quan s’hagi consultat amb els 
organismes corresponents i, en concret al Departament de Treball, com el Pacte 
Local s’ajusta als paràmetres signats per a tota Catalunya i com es dóna 
participació als organismes empresarials. Tot això amb la intenció de no aprovar-
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ho dues vegades i d’aconseguir la coordinació a la que ha fet referència el senyor 
Collado.  
El GMCIU demana aquest esforç a l’equip de govern, tenint en compte que els 
compromisos s’adquireixen en funció del pressupost del 1999, perquè considera 
que l’eficàcia seria la mateixa i el conveni resultaria molt més enriquit si s’ajustés 
al marc global signat per al conjunt de Catalunya. Si s’aprovés en un proper Ple, 
el conveni tindria un contingut molt més sòlid malgrat el fet que considera que la 
intenció és positiva i demana la retirada del dictamen per no haver de votar 
negativament aquesta iniciativa.  
Si no es retira el dictamen, el GMCIU votarà negativament per respecte a un 
conveni marc per a tota Catalunya i també a les institucions que formen part del 
Consell Econòmic i Social i del Consell Tecnològic del Bages els quals no han 
estat informats. 
 
El senyor Collado i Llort diu que l’equip de govern manté l’acord perquè 
considera que en ell s’han expressat tot un seguit de voluntats per part del 
sindicats com a agents implicats en el territori i més endavant s’informarà 
d’aquest conveni al Consell Econòmic i Social, però cal deixar clar que es tracta 
d’un pacte local de Manresa i, en aquest sentit, és el Ple el qui ha de decidir si 
accepta o no tirar endavant el pacte. 
En el conveni es diu que les polítiques d’ocupació que desenvolupa l’Ajuntament i 
sobre les quals hi aplica recursos econòmics, han de ser el màxim possible de 
consensuades i elaborades per part dels agents que hi han col.laborat i, en 
aquest cas, són els sindicats els qui han manifestat reiteradament la seva voluntat 
de col.laborar amb les polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament. 
A partir de l’any 1999 es dotaran recursos a projectes conjunts de l’Ajuntament i 
dels sindicats com és ara el desenvolupament de les noves línies, polítiques o 
jaciments d’ocupació. Respecte a aquest tema es consensuaran línies de suport 
econòmic sempre que vagin destinades a programes consensuats entre 
l’Ajuntament i els sindicats.  
Aquest acord neix bé perquè s’inicia amb la voluntat dels qui el firmen i, malgrat el 
fet que en el futur es pot fer extensiu a altres agents, els sindicats han manifestat 
la seva voluntat reiterades vegades i l’Ajuntament treballa conjuntament amb ells 
tot un seguit de projectes. 
També cal dir que en el Conveni s’estableix que es promourà la progressiva 
participació dels sindicats a la fundació privada Consell Tecnològic del Bages. 
Aquesta és una antiga reivindicació dels sindicats que l’equip de govern té el 
compromís de possibilitat que sigui efectiva. 
Cal dir també que aquest conveni no obstaculitza res a nivell de Catalunya, sinó 
tot el contrari, perquè demana a la Generalitat que, en el marc del territori, els 
temes dels Ajuntaments tinguin prioritat i que no esdevinguin un agent més com 
ho són les empreses privades, sinó que es tingui als ajuntaments el màxim de 
respecte per tal de poder desenvolupar les línies d’ocupació, és a dir, que es 
cregui en l’Administració i en els ajuntaments com a organismes eficaços en la 
lluita contra l’atur. 
Per tant, insisteix en la idea que aquest conveni no obstaculitza res, sinó que 
possibilitat que es pugui plantejar un acord futur que espera que es pugui 
desenvolupar entre l’Ajuntament i la Direcció General d’Ocupació per poder dur a 
terme les línies actives d’ocupació que l’Ajuntament ha endegat ja fa molts anys. 
Aquest és, doncs, un acord de voluntats que intenta avançar, des de l’àmbit local, 
en la millora de l’ocupació i la cohesió social i considera que s’hi poden anar 
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afegint altres agents i altres administracions que vagin en aquesta mateixa 
direcció.  
A més, espera i desitja que el govern de la Generalitat que és el qui té 
responsabilitat en matèria d’ocupació, possibiliti que es puguin desenvolupar 
convenis com aquest. 
 
El senyor Iglesias i Sala diu que voldria aclarir que el que ha explicat en la seva 
anterior intervenció sobre el pacte per a l’ocupació per Catalunya és el mateix que 
el senyor Collado demana a la Generalitat. Per primer cop, el pacte per a 
Catalunya té en compte la participació dels ens locals amb plans locals 
d’ocupació i hi ha un finançament addicional i cal aprofitar-ho.  
Per tant, considera que la iniciativa del pacte local és bona, però cal tenir en 
compte que aquest altre pacte té molta més repercussió i aquest és el sentit de la 
seva anterior intervenció.  
 
L'alcalde intervé dient que, possiblement, les diferències estan en el fet que 
l’equip de govern considera que el pacte de la Generalitat reforça el pacte local i 
el GMCIU no ho creu així, però, en tot cas, es tracta d’un qüestió de matisos. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC 
i 2 GMIC-EV) i 9 vots negatius (6 GMCIU i 3 GMPP).  
 
3.5 PROCLAMAR L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA CRIDA 

“CATALUNYA PELS DRETS HUMANS”, REDACTADA PER LA 
COMISSIÓ CATALANA PER AL 50È ANIVERSARI DE LA 
DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS, I CONTRIBUIR A LA SEVA 
DIFUSIÓ PER LA CIUTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 11-6-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que enguany es celebra el 50è aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, aprovada a Paris el 10 de desembre de 1948, en el si de 
l’Organització de les Nacions Unides. 
 
Considerant l’enorme importància i valor d’aquesta Declaració, que suposa per 
a tots els pobles del món un compromís ètic, jurídic i polític de primer ordre. 
 
Considerant que el proppassat mes de setembre, amb la finalitat de coordinar 
tota mena d’activitats i actes en relació a la commemoració d’aquesta 
efemèride, va ser creada la Comissió catalana per al 50è aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, la qual està representada també en la 
comissió que el Departament de la Presidència de la Generalitat ha creat amb 
el mateix motiu. 
 
Considerant que la Comissió catalana per al 50è aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans i la Comissió del Departament de la Presidència 
de la Generalitat volen estimular totes les entitats cíviques, organismes i 
institucions del món local a fer una tasca de conscienciació sobre els drets 
humans en la societat de principis del segle XXI. 
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Com a Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Proclamar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la crida “Catalunya pels 
Drets Humans”, redactada per la Comissió catalana per al 50è aniversari de la 
Declaració dels Drets Humans, i contribuir a la seva difusió per la ciutat. 
 
Segon. Adherir-se a totes les campanyes i actes que es celebrin amb motiu de 
la commemoració del 50è aniversari de la Declaració dels Drets Humans i 
instar els ciutadans i ciutadanes a participar-hi, entenent que aquesta 
commemoració no ha de ser únicament un instrument per recordar una 
efemèride històrica, sinó també una eina que serveixi de plataforma per actuar 
conforme a uns valors que ja es propugnaven fa 50 anys i que són plenament 
vigents per a la societat del segle XXI. 
 
Tercer. Donar suport al teixit associatiu de la nostra ciutat en les accions que es 
facin per defensar la cultura dels Drets Humans i estendre-la vers tots aquells 
pobles que pateixen situacions d’injustícia i desigualtat, perquè únicament amb 
el ple suport de la societat es podrà assolir la màxima DRETS HUMANS: 
TOTS, PER A TOTHOM I A TOT ARREU. 
 
Quart. Trametre aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Comissió catalana 
per al 50è aniversari de la Declaració dels Drets Humans.” 
 
El senyor Collado i Llort diu que aquest és un any important perquè és el 
cinquantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i aquest 
dictamen proposa la proclamació de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la 
crida de diferents institucions de Catalunya amb el lema: “Catalunya pels Drets 
Humans”.  
L’Ajuntament de Manresa, a més a més de treballar dins de les comissions que 
s’han creat, també organitzarà tot un conjunt d’activitats i actes a la tardor que 
tenen relació amb la Declaració Universal dels Drets Humans i que considera que 
poden ajudar a sensibilitzar el teixit associatiu i els ciutadans i ciutadanes 
respecte a tot el que fa referència a la defensa de la cultura dels drets humans.  
Després de cinquanta anys continuen existint pobles que viuen situacions de gran 
injustícia i desigualtat i, per tant, encara hi ha motius per cridar ben fort que els 
drets humans siguin respectats arreu i per tothom. 
Per això, l’Ajuntament s’adhereix a aquesta crida i demana que tothom participi 
en els actes que s’organitzin a Manresa sobre aquesta qüestió. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
3.6 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA I CAIXA DE MANRESA, PER AL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA I 
ACONDICIONAMENT DEL TEATRE CONSERVATORI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 25-5-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
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“Atès que el ple de la corporació municipal, en sessió celebrada el dia 20 d’abril 
de 1998,va aprovar el Pla Director de les Inversions a realitzar al Teatre 
Conservatori de la ciutat durant el període triennal 1998-2000,amb un 
pressupost total de 44.000.000 pta. 
 
Atès que el pressupost municipal de l’exercici 1998 disposa dels corresponents 
crèdits per atendre les obres  programades per aquest any i que s’han de 
finançar amb càrrec a recursos de l’Ajuntament. 
 
Atès l’interès manifestat per l’Obra Social de CAIXA DE MANRESA en 
contribuir a les obres de millora i acondicionament del teatre mitjançant  
l’adquisició de les butaques de la platea. 
 
Atès l’informe de gestió emès pel cap de servei de planificació en data  25 de 
maig de 1998. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’AJUNTAMENT DE 
MANRESA i CAIXA DE MANRESA, pel finançament de les obres de millora i 
acondicionament del teatre Conservatori de la ciutat, previstes al Pla Director 
d’Inversions pel període 1998-2000,aprovat pel ple de la corporació municipal 
en sessió celebrada el dia 20 d’abril de 1998. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde-President de la Corporació per a la 
signatura de la documentació necessària per a la complimentació d’aquest 
acord.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que està molt content de poder sotmetre 
aquest dictamen al Ple perquè al mes d’abril el Ple va aprovar el Pla Director 
d’Inversions al Teatre Conservatori respecte a la qual hi havia el compromís de 
trobar el finançament aliè del 25 per 100. Amb aquest conveni signat amb la 
Caixa de Manresa, a través de la seva Obra Social, podrà quedar resolta la 
situació abans de l’estiu. L’import total del conveni és d’onze milions de pessetes 
que permetran substituir les 406 butaques de la platea del Teatre Conservatori 
amb una nova distribució que millora la visibilitat i segurament també l’acústica. 
També permetrà que els espectadors que assisteixen regularment als 
espectacles del Teatre Conservatori puguin participar amb més dignitat.  
Les obres es duran a terme a l’estiu juntament amb altres vinculades a les 
sortides d'emergència i, en qualsevol cas, cal dir que queden tots convidats el 
proper cap de setmana a la celebració de “desbutacament” del Teatre 
Conservatori que serà una cosa insòlita perquè cap dels membres del Ple ho ha 
pogut veure mai i, si tot va bé, tampoc ho veuran.  
Per tant, espera que, a partir del proper mes de setembre, es podrà gaudir d’un 
nou pati de butaques i d’aquest projecte que haurà d’anar millorant a poc a poc el 
Teatre actual de referència a la ciutat de Manresa. 
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Demana el vot afirmatiu a aquest conveni que agraeix a l’Obra Social de Caixa de 
Manresa.      
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE MANRESA I 
LA FUNDACIÓ MESTRES CABANES PER TAL DE COL.LABORAR 
EN L’ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE LA 
VIDA I TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA DE JOSEP MESTRES CABANES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 26-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que enguany es compleix el centenari del naixement de l’artista manresà 
Josep Mestres Cabanes, el darrer escenògraf del Gran Teatre del Liceu, 
continuador de la tradició de l’escenografia realista catalana, iniciada per 
Oleguer Junyent, Francesc Soler Rovirosa i Maurici Vilomara. 
 
Atès que la Fundació Mestres Cabanes, que té per objecte la conservació i 
difusió del llegat i l’obra de l’artista, ha impulsat la iniciativa de promoure una 
exposició commemorativa de la vida i trajectòria artística de Josep Mestres 
Cabanes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa està interessat en col.laborar en 
l’esmentada iniciativa, tenint en compte l’estreta vinculació de l’artista a la ciutat 
de Manresa, així com també la Diputació de Barcelona per la vinculació de 
Josep Mestres Cabanes amb l’Institut del Teatre i la seva projecció artística. 
 
Atesa la proposta de conveni tramesa per la Diputació de Barcelona, a signar 
entre aquesta, la Fundació Mestres Cabanes i l’Ajuntament de Manresa, per tal 
de formalitzar la col.laboració entre les tres institucions de cara a organitzar 
l’exposició commemorativa del centenari del naixement de Josep Mestres 
Cabanes. 
 
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, i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  pels quals es regulen les 
competències i funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
de les diputacions provincials envers els municipis. 
 
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu 
la possibilitat que qualsevol administració pública celebri convenis amb 
persones jurídiques privades o públiques, sempre que tinguin per objecte de 
satisfer l’interès públic i no siguin contraris a l’ordenament jurídic. 
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Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals 
els ens locals poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb 
d’altres administracions públiques i amb persones físiques i jurídiques privades. 
 
Atès el que s'estableix a l'article 25 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, als articles 63, 223 i ss. de la LLei 8/87 de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, als articles 118 i ss. del Decret 179/95, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, així com als articles 7 a 9 del Reglament de subvencions de 
l'Ajuntament de Manresa. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Mestres Cabanes, per tal de 
col.laborar en l’organització de l’exposició commemorativa de la vida i 
trajectòria artística de Josep Mestres Cabanes en motiu del centenari del seu 
naixement, de conformitat amb el text que s’acompanya al dictamen.  
 
SEGON.-  FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests 
punts.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el 13 de juny va fer cent anys del 
naixement de Josep Mestres Cabanes que va ser un pintor reconegut no només 
per la nostra ciutat, sinó també per tot el país com a tal i també per les seves 
lliçons de perspectiva i realització escenogràfiques per al Gran Teatre del Liceu.  
En qualsevol cas, i coincidint amb aquest centenari, la Fundació Josep Mestres 
Cabanes, de la qual forma part l’Ajuntament de Manresa, va pensar en la 
possibilitat d’organitzar tot un seguit d’actes durant l’any. Per això es presenta 
aquest conveni de col.laboració a signar entre la Fundació Mestres Cabanes, 
l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.  
Es tracta, en definitiva, de buscar un acord que permeti el finançament per poder 
dur a terme una sèrie d’actes que començarien el proper divendres amb una 
exposició de pintura als Dipòsits Vells de la ciutat i que serà itinerant, passant per 
Sitges i finalitzant a les Drassanes de Barcelona on, aprofitant el format de la 
sala, es col.locaran els elements escenogràfics que a les sales prèvies no 
s’haurien pogut presentar.  
El conveni també preveu l’edició d’un catàleg on es recull l’obra del pintor i la 
creació d’una comissió organitzadora formada per representants de la Fundació 
Mestres Cabanes, la Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre i de l’Ajuntament 
de Manresa i, a més, es nomena la senyora Parcerisas i Colomer comissària i 
coordinadora general de l’exposició i del catàleg. 
Els actes van començar amb una petita exposició a la Fundació Caixa de 
Manresa però s’allargaran fins el mes de febrer de l’any que ve i hi ha la intenció 
d’acabar a l’any 1999 amb la inauguració del carrer del costat de la Foneria 
Ubach al qual es va designar amb el nom de Josep Mestre Cabanes. 
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
4.1.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, DE 2.225.094 PTA, PER A LA PROGRAMACIÓ 
ESTABLE D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL REALITZADA L’ANY 1997. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 8-6-
98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Decret del Regidor de Cultura d'aquest Ajuntament de data 25-2-
98 es va resoldre sol.licitar una subvenció per a la programació municipal 
estable d’espectacles: teatre, dansa i música, que ha portat a terme aquest 
Ajuntament durant l'any 1997. 
 
Atès que el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha resolt en 
data 18 de maig de 1998 concedir un ajut per un import de 2.225.094,- PTA. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR  i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya de 2.225.094,- PTA, per a 
la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional (teatre i 
dansa clàssica o contemporània), realitzada l’any 1997. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde- President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests 
punts.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquesta és l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya per a la programació estable de teatre i dansa clàssica o 
contemporània de l’any 1997. 
Aquesta aportació ja estava prevista perquè és la tercera part, juntament amb la 
de la Diputació que se sumen a les de Caixa de Manresa i la d’aquest 
Ajuntament. 
Cal dir també que, sortosament, aquestes aportacions, pel que fa al cicle de 
teatre i dansa clàssica, en conjunt, no superen la cinquena part del moviment 
econòmic a l’entorn de la programació i, per tant, en qualsevol cas, cal celebrar 
aquesta aportació i ingressar-la a la caixa de l’Ajuntament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT 
 
4.2.1 APROVAR L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 1998 DEL 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A 
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L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER A DIFERENTS 
ACTIVITATS I PROGRAMES EDUCATIUS, I ACCEPTAR LA 
SUBVENCIÓ DE 4.500.000 PTA . 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament de data 
9-6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona  varen signar 
l’any 1997 un conveni de col.laboració per tal de desenvolupar diferents 
programes d’ensenyament, el qual va ser aprovat pel Ple de la Corporació de 
data 20 d’octubre de 1997, el qual d’acord amb el pacte sisè tindrà una vigència 
de tres anys, del 1997 fins al 1999. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona en Comissió de Govern del passat 7 de 
maig de 1998, va aprovar l’annex d’actualització per a l’any 1998 pel que fa a 
l’aportació econòmica i als programes educatius, del conveni abans esmentat. 
 
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 15 d'abril, pels quals es regulen les relacions 
administratives 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, pels quals es regulen les competències i funcions 
d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les diputacions provincials envers 
els municipis. 
 
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals 
es regula l’establiment de convenis entre administracions públiques. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex d’actualització per a l’any 1998, que s’adjunta al 
present dictamen, del conveni de col.laboració signat entre l'Ajuntament de 
Manresa i la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la Corporació de 20-10-
97, pel qual s’instrumenta l’atorgament d’una subvenció per a diferents activitats i 
programes educatius. 
 
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona de 4.500.000,- PTA (quatre milions 
cinc-centes mil pessetes), per les següents activitats i programes educatius: 
 
- Escola d’Art. 
- Fira de l’estudiant. 
- Pla de formació permanent. 
- Llar d’infants municipal el Solet. 
- Escola de música i conservatori municipal de música. 
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TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests 
punts.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que aquest dictamen fa referència al conveni 
anual entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona mitjançant el 
qual aquesta última Administració dóna suport a diversos programes educatius de 
l’Ajuntament de Manresa i, especialment, als tallers de teatre que realitzen els 
instituts d’educació secundària, a la Fira de l’Estudiant, al Programa municipal de 
música per a adults, a la llar d’infants municipal El Solet i també a l’Escola de 
Música i Conservatori municipal de música. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
4.3.1 APROVAR L’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 1998, DEL CONVENI 

DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL 23 DE NOVEMBRE DE 1995 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
“CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS”, I ACCEPTAR 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE 180.484 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 3-6-
98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que tant la Llei de Bases de Règim Local, LLei 7/85 de 2 d'abril, la LLei 
General de Sanitat, LLei 14/1986 de 25 d'abril i la Llei d'Ordenació Sanitària a 
Catalunya, Llei 15/1990 de 9 de juliol, atorguen competències en matèria de 
sanitat als Ajuntaments, i en concret aquesta última en el seu article 68 
assenyala les responsabilitats mínimes que aquests han de cobrir en 
compliment de les normes i plans sanitaris. 
 
Atès que és competència de la Diputació de Barcelona, en virtut dels articles 36 
de l'esmentada Llei de Bases de Règim Local i 88 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, Llei 8/87, de 15 d'abril, la cooperació i assistència 
als municipis per a la prestació dels serveis que li són propis. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona varen signar 
l'any 1995 un conveni de col.laboració per tal de  realitzar un programa sobre 
Control d'Animals Peridomèstics, aprovat pel Ple de la Corporació de data 20-
11-95. 
 
Atès que en el pacte cinquè de l'esmentat conveni s'especifica que aquest 
podrà ser tàcitament prorrogable prèvia actualització dels pactes relatius a 
l'aportació econòmica i el de les activitats. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona la 
renovació de l'esmentat conveni per a l'any 1998. 
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Atesa la proposta d'actualització del conveni esmentat tramesa per la Diputació 
de Barcelona, en virtut de la qual s'actualitzen els pactes segon i tercer. 
 
Atès l'informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR l'actualització per a l'any 1998 que s'adjunta a 
l'expedient, del conveni de col.laboració signat el 23 de novembre de 1995 
entre L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona i aprovat pel Ple de 
la Corporació de data 20-11-95, per a la realització del programa "Control 
d'Animals peridomèstics", en els termes següents: 
 

1) Modificar la redacció del pacte segon i tercer del conveni esmentat que 
quedaran redactats de la forma següent: 

 
 PACTE SEGON: 
 

L’Ajuntament de Manresa durant l’any 1998 realitzarà les següents 
activitats: 
 
- Campanya d’informació i sensibilització adreçada a la població, amb 

la distribució del tríptic “Els coloms i la ciutat”. 
- Control de la població de coloms mitjançant captures amb xarxes i 

gàbies. 
 
PACTE TERCER: 
 
La Diputació de Barcelona durant l’any 1998 donarà suport tècnic, 
elaborarà i donarà el tríptic “Els coloms i la ciutat”, per tal que 
l’Ajuntament pugui realitzar la campanya d’informació adreçada a la 
població, i efectuarà una aportació econòmica de 180.484 pessetes, que 
seran abonades a l’Ajuntament pera la realització de les esmentades 
activitats.   

 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés l'aportació 
econòmica per a l'any 1998 de 180.484- PTA (cent vuitanta mil quatre-centes 
vuitanta-quatre), per a la realització del programa de Control Municipal 
d’animals peridomèstics. 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la 
documentació necessària per portar a terme aquest acord en tots el seus 
punts.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que aquest dictamen fa referència a 
l’actualització del conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de 
Barcelona a l’any 1995 sobre el programa Control d’Animals Peridomèstics. En 
concret, es modifica el pacte segon a través del qual l’Ajuntament es compromet 



 
 

34

a dur a terme una campanya d’informació i sensibilització adreçada a tota la 
població de Manresa així com al control de la població de coloms mitjançant 
captures tant amb xarxes com amb gàbies. També es modifica el pacte tercer, 
segons el qual la Diputació de Barcelona es compromet a donar suport tècnic a 
l’Ajuntament de Manresa i a elaborar un tríptic que l’Ajuntament utilitzarà per a la 
realització d’una campanya d’informació adreçada a la població. A més, la 
Diputació de Barcelona farà una aportació a l’Ajuntament de Manresa de 180.484 
pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
4.3.2 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 26-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 21 d'octubre de 1996 es va 
aprovar inicialment la modificació de l'ORDENANÇA DE LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA,  en el sentit d'introduir un apartat i) a l'article 90, amb el text 
següent: "Abocar, a la via pública, qualsevol mena de producte que pugui servir 
d'aliment als animals, o bé dipositar-hi recipients que continguin aquests tipus 
de productes." 
 
Atès que la Comissió d'estudi encarregada d'aquella modificació es va reunir el 
dia 20 de maig, i va acordar proposar a l'aprovació del ple la redacció definitiva 
de la modificació, amb la introducció del següent incís final  "S'entendrà que no 
integra la infracció d'aquest article l'activitat d'alimentar animals en petites 
quantitats, sempre que no s'embruti la via pública", i amb la desestimació de 
totes les al.legacions presentades. 
 
Atès que l'incís final que s'introdueix deriva del compromís a què es va arribar 
en la sessió plenària de 16 de febrer proppassat, i no suposa alteració del sentit 
del redactat aprovat inicialment, sinó la seva especificació i reafirmació de la 
finalitat última, que és la de mantenir neta la via pública.  
 
Atès que totes les al.legacions es van presentar abans de l'inici del període 
d'exposició pública, i que  dues d'elles (FEDAN i CAAN) no es van registrar 
d'entrada en el registre general, però sí en el d'Alcaldia, cal examinar-les totes, 
segons disposa l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i l'article 79.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Les al.legacions presentades són les següents: 
 

Nom Registre 
d'entrada 

Data 
d'entrada 

Lourdes Roches Poll 6958 11/3/98 

Palmira Serraviñals Segarra 7136 12/3/98 

Rafel Audivert i Arau, en nom i representació de l'Associació per a la Defensa dels 
Drets de l'Animal (ADDA) 

8527 23/3/98 
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Roser Puig Rigau 8960 26/3/98 

FEDAN (Federació d'entitats pro drets dels animals i la natura) Sense 24/3/98 

CAAN (Catalunya Amiga dels Animals i la Natura) Sense 24/3/98 

 
Atès que el procediment per a l’aprovació de les ordenances locals està 
establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, que disposen que, un cop realitzat el període 
d’informació pública per un període de trenta dies, el Ple de la Corporació 
haurà de resoldre totes les reclamacions i els suggeriments presentats i 
aprovarà definitivament el text. 
 
Atès que, d’altra banda, el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, disposa, 
a l’article 64.1, que les reclamacions i al.legacions presentades s’han de 
trametre a la comissió informativa que correspongui, que haurà de proposar la 
seva estimació o desestimació total o parcial  i formular la proposta d’aprovació 
de l’ordenança. 
 
Atès l’informe favorable emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis 
Jurídics, amb la conformitat de la Cap del Servei. 
 
El Tinent d’Alcalde, regidor delegat de sanitat, amb el parer favorable dels 
membres de la Comissió Informativa de Serveis Personals, proposa que pel Ple 
de la Corporació s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r. DESESTIMAR  les al.legacions següents, presentades per les persones i 
entitats que a continuació s'expressa, referides a la modificació de l'Ordenança 
de la Convivència Ciutadana, en base a la motivació següent: 
 
-Al.legacions presentades per la sra. Lourdes Roches Poll, amb registre 
d'entrada 6958 del dia 11 de març de 1998, amb cent signatures, i per la sra. 
Palmira Serraviñals Segarra, amb registre d'entrada 7136, de 12 de març de 
1998, amb cent vint-i-dues signatures, es proposa la DESESTIMACIÓ en 
fonament als motius següents: 
 

Al·legació  Motivació de la desestimació 

-S'oposen a la modificació per 
considerar que: 
a) Atempta contra els drets dels 

animals i llibertat de les 
persones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Els sers vius no es poden tractar 

en el mateix capítol que les 

   
 
a)  
1. No es vulnera cap dret dels animals perquè la prohibició és d'abocar 

productes a la via pública 
2. Que els productes prohibits tinguin la peculiaritat de poder servir 

d'aliment als animals és una especifitat del règim general de prohibició 
d'embrutar la via pública, que ja existeix actualment, i que afecta 
només a la definició del producte, però no als drets dels animals, ja 
que en cap cas es prohibeix alimentar-los, sinó que el que es protegeix 
és la netedat (salubritat) de la via pública 

3. La llibertat de les persones no es pot defensar en base a la possibilitat 
d'embrutar la via pública. Si l'al·legació es refereix a la llibertat 
d'alimentar els animals, la modificació que s'aprova no l'afecta en res 

 
b) La modificació que es proposa prohibeix embrutar la via pública, i en 

coherència amb això està en el capítol corresponent, i en res afecta els 
sers vius  
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deixalles 
 
 c) Proposa nova redacció: 
"es vetllarà perquè la via pública 
estigui sempre neta" 

 
c) La nova redacció que proposen les al·legant no introdueix res de nou a 

l'ordenança, perquè aquesta ja és una obligació del municipi. Del que 
es tracta amb la modificació és d'intervenir en l'activitat dels ciutadans, 
per tal d'evitar que es produeixin conductes com la que es recull en ella 
(art. 84.1 de la Llei 7/1985) 

  
 -Al.legació presentada per la sra. Rafel Audivert i Arau, amb registre d'entrada 
8527 del dia 23 de març de 1998. Es proposa la seva DESESTIMACIÓ pels 
motius següents: 
 

Al·legació  Motivació de la desestimació 

a)Vulneració del principi de llibertat 
individual de les persones: 
qualsevol limitació de la llibertat 
individual ha de ser per raons 
d'ordre públic 

 
 
 
b) Producció d'un evident perjudici en 

la fauna urbana del municipi, la 
conseqüència és deixar sense 
protecció els animals que integren 
l'entorn i el paisatge urbà. La 
mesura es dirigeix a l'eliminació 
per inanició d'aquesta fauna  
urbana, contravenint els drets dels 
animals 

 
c) Contravé la Llei 3/1988, de 

protecció dels animals, que 
prohibeix el maltractament 
d'animal per acció o omissió, 
vulnera el ppi de jerarquia 
normativa 

 
d) Proposa: 
Revocació de la modificació i diàleg 
amb els sectors socials implicats 

  a) La llibertat no pot consistir en conductes perjudicials per a l'interès 
públic, i en aquest cas l'ordenament jurídic no pot protegir una actitud 
dels ciutadans consistent en embrutar la via pública. Es compleixen els 
requisits de l'art. 84 de la Llei 7/85, que exigeix "congruencia con los 
motivos y fines justificativos", i si la finalitat és mantenir la via pública en 
condicions de salubritat, és congruent que es prohibeixi que els 
ciutadans l'embrutin. 

 
b) Amb la modificació no es produeix cap perjudici per a la fauna urbana, ja 

que la seva protecció no es pot fonamentar en embrutar la via pública. A 
més, no es prohibeix alimentar els animals, de manera que els 
ciutadans que ho desitgin poden perfectament alimentar-los de la 
manera que els plagui. El que no poden fer és embrutar la via pública. 
Quant a l'al·legada inanició dels animals, es considera que no té cap 
mena de relació amb la modificació aprovada inicialment. Per tant, no 
s'aprecia la vulneració de cap dret dels animals 

 
 
 
c) No s'aprecia cap contravenció de la Llei 3/1988, ja que la modificació 

que es proposa no implica cap mena de maltractament, ni per acció ni 
per omissió 

 
 
 
 
d) Quant a la proposta: no s'aprecien motius per revocar la modificació. El 

diàleg amb els sectors implicats sempre és possible, i és atribució de 
l'Ajuntament 

 
-Al.legació presentada per la sra. Roser Puig Rigau, amb registre d'entrada 
8960 del dia 26 de març de 1998.Es proposa la seva DESESTIMACIÓ pels 
motius següents 
 

 Al·legació  Motivació de la desestimació 

a) Al·lega que l'ordenança prohibeix 
donar de menjar a coloms i gats 

b) Demana que en comptes 
d'aquesta solució s'adoptin 
d'altres, com fer colomars o 
campanyes perquè s'esterilitzin 

  a) No és cert que l'ordenança prohibeixi donar de menar a coloms i gats 
 
b) Les propostes que realitza són qüestions a considerar per l'Ajuntament, 

en fonament al dret de petició, però no tenen res a veure amb aquest 
expedient 

 
-Al·legació presentada per FEDAN, amb registre d'entrada d'Alcaldia número 
141, de 24 de març de 1998. Es proposa la seva DESESTIMACIÓ pels motius 
següents 
 

 Al·legació  Motivació de la desestimació 

a) Que infringeix la Llei de Protecció 
dels Animals, de maltractaments 
als animals urbans per omissió 
(matança per inanició) 

 
b) Que atempta el dret constitucional 

que empara la llibertat de tot 
persona, en aquest cas, de donar 
menjar i protegir els animals 

  a) No s'aprecia cap contravenció de la Llei 3/1988, ja que la modificació 
que es proposa no implica cap mena de maltractament, ni per acció ni 
per omissió 

 
b) La llibertat no pot consistir en conductes perjudicials per a l'interès 

públic, i en aquest cas l'ordenament jurídic no pot protegir una actitud 
dels ciutadans consistent en embrutar la via pública. Es compleixen els 
requisits de l'art. 84 de la Llei 7/85, que exigeix "congruencia con los 
motivos y fines justificativos", i si la finalitat és mantenir la via pública en 
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condicions de salubritat, és congruent que es prohibeixi que els 
ciutadans l'embrutin 

 
-Al.legació presentada per CAAN, amb registre d'entrada d'Alcaldia número 
141, de 24 de març de 1998. Es proposa la seva DESESTIMACIÓ pels motius 
següents 
 

Al.legació  Motivació de la desestimació 

 a) Al·lega que és agressiu per a la 
llibertat de consciència de les 
persones i cruel pels animals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Demana que sigui retirat i proposa 
nova redacció: "es vetllarà perquè la 
via pública estigui sempre neta" 

  a)  
  
1. La llibertat de les persones no es pot defensar en base a la possibilitat 

d'embrutar la via pública. Si l'al·legació es refereix a la llibertat 
d'alimentar els animals, la modificació que s'aprova no l'afecta en res 

 
2. No és cruel per als animals ni vulnera cap dret d'aquests, perquè la 

prohibició és d'abocar productes a la via pública 
 
 3. Que els productes prohibits tinguin la peculiaritat de poder servir 

d'aliment als animals és una especifitat del règim general de prohibició 
d'embrutar la via pública, que ja existeix actualment, i que afecta 
només a la definició del producte, però no als drets dels animals, ja 
que en cap cas es prohibeix alimentar-los, sinó que el que es protegeix 
és la netedat (salubritat) de la via pública 

 
b) La nova redacció que proposa l'al.legant no introdueix res de nou a 

l'ordenança, perquè aquesta ja és una obligació del municipi. Del que 
es tracta amb la modificació és d'intervenir en l'activitat dels ciutadans, 
per tal d'evitar que es produeixin conductes com la que es recull en ella 
(art. 84.1 de la Llei 7/1985) 

 
2n. INCORPORAR al text de la modificació de l'Ordenança de la Convivència 
Ciutadana, aprovat inicialment pel ple de la Corporació del dia 16 de febrer de 
1998 el següent incís final, segons proposta de la Comissió redactora: 
 
"S'entendrà que no integra la infracció d'aquest article l'activitat d'alimentar 
animals en petites quantitats, sempre que no s'embruti la via pública” 
 
3r. APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l'ordenança de la 
Convivència Ciutadana, consistent en la incorporació del següent text com a 
apartat j) de l'article 90, d’acord amb el que disposa l’article 49.c) de la Llei 
7/1985, 162.2.c) de la Llei 8/1987 i 65.1 el Decret 179/1995, de 13 de juny: 
 
 “i) Abocar, a la via pública, qualsevol mena de producte que pugui servir 
d’aliment als animals, o bé dipositar-hi recipients que continguin aquests tipus de 
productes. S'entendrà que no integra la infracció d'aquest article l'activitat 
d'alimentar animals en petites quantitats, sempre que no s'embruti la via pública” 
 
4t.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i la seva còpia fefaent així com la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, la seva inserció en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, i la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de la referència del Butlletí oficial de la Província en 
què s’hagi publicat íntegrament el text, d’acord amb el que disposen els articles 
65.2 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
5è.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
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El senyor Esclusa i Espinal explica que al ple del mes d’octubre de 1996 es va 
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de la convivència ciutadana 
amb la intenció d’introduir a l’article 90 un nou apartat. En concret, es va aprovar 
el text següent: “Abocar, a la via pública, qualsevol mena de producte que pugui 
servir d’aliment als animals, o bé dipositar-hi recipients que continguin aquests 
tipus de productes.” 
Arran d’una proposta del GMPP manifestada en aquell mateix ple, es va decidir  
que la Comissió d’estudi encarregada d’aquella modificació estudiaria l’aportació 
del GMPP i, per evitar que hi hagi cap mena de dubte respecte a la voluntat i la 
filosofia del Ple respecte a l’aprovació de l’Ordenança, es va acordar afegir al text 
el següent: “S’entendrà que no integra la infracció d’aquest article l’activitat 
d’alimentar animals en petites quantitats, sempre que no s’embruti la via pública” 
que era la finalitat de la modificació de la Convivència Ciutadana. 
Cal dir que s’han presentat sis al.legacions a aquesta Ordenança que 
corresponen a les persones següents: la senyora Lourdes Roches, la senyora 
Palmira Serraviñals, el senyor Rafel Audivert, en representació de l’Associació per 
a la Defensa dels Drets de l’Animal, la senyora Roser Puig, la Federació d’entitats 
pro drets dels animals i la natura i Catalunya Amiga dels Animals i la Natura.  
No explicarà detalladament les al.legacions, però sí cal dir que s’han desestimat 
totes perquè fan referència a la Llei de protecció dels animals que no és l’objecte 
de la modificació d’aquesta Ordenança i el sentit de la modificació de l’Ordenança 
és el de no embrutar la via pública.  
Per això, amb aquest dictamen, es proposa desestimar totes les al.legacions i 
aprovar definitivament el text que ha esmentat al començament de la seva 
intervenció, afegint l’incís que també ha llegit. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament el 
dictamen, però voldria dir el següent: plany el senyor Esclusa perquè el senyor 
Mas no el deu deixar tranquil ja que espera que el senyor Mas sigui conseqüent 
amb el que ha dit en molts Plens sobre els coloms. 
Hi ha gent que acusa l’Ajuntament de matar els animals d’inanició, de no instal.lar 
colomars, i adjunten fotografies d’alguns instal.lats a París i Bèlgica. I l’equip de 
govern també es deu haver oblidat de les veces anticonceptives, de la prohibició 
de la captura i dels “pipican”.  
Amb tot això vol dir que el GMCIU està d’acord amb aquest dictamen, però 
lamenta molt que no s’hagin tingut en consideració les reivindicacions 
manifestades a les al.legacions.  
S’han adjuntat a les al.legacions tota una relació de signatures i, si el senyor Mas 
estigués a l’oposició, hauria fet una intervenció de mitja hora, en canvi, ell no ha 
volgut fer-la més llarga de dos minuts, però sí que vol recordar que hi ha una 
sèrie d’al.legacions, les quals, malgrat el fet que el senyor Esclusa digui que no 
tenen relació amb el que es proposa al dictamen, ell considera que sí tenen 
relació perquè el GMCIU hi està d’acord, però l’actual equip de govern, en un altre 
temps, defensava una altra cosa. I ho lamenta perquè, quan ell formava part de 
l’equip de govern, es va haver de sentir dir algunes coses greus quan defensava 
temes com aquest. 
Per tot això, insisteix en el fet que el GMCIU votarà afirmativament, però deixant 
clar que considera que el que s’aprova avui i el que es va discutir fa uns anys, no 
tenen coherència.  
 



 
 

39

El senyor Mas i Font intervé dient que suposa que el senyor Oms és conseqüent 
amb el que acaba de dir i, per tant, haurà consultat les actes dels Plens de la 
legislatura anterior.  
No és cert, pel que recorda, que ell digués coses greus a l’equip de govern 
d’aquella època i vol recordar que les aportacions de l’Esquerra Nacionalista de 
Manresa es formulaven a la Comissió de política ambiental a la qual el senyor 
Oms va anar deixant d’assistir per evitar fer les manifestacions correctes. Ho diu 
perquè, de vegades, se li atribueixen coses que no són tan greus com es diu. És 
possible que les propostes que es formulaven a l’anterior legislatura li 
provoquessin algun mal de cap a l’equip de govern d’aquell moment i ho entén, 
però, en aquesta ocasió, ell no ha presentat cap al.legació i s’està parlant d’una 
qüestió de convivència ciutadana i de donar de menjar als animals a la via pública 
i no pas dels colomars, de “pipicans” ni tampoc s’ha acabat la legislatura. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
4.3.3 SUPRIMIR EL SERVEI PÚBLIC D’ESCORXADOR MUNICIPAL, 

PRESTAT A TRAVÉS DEL CONSORCI DE L’ESCORXADOR 
COMARCAL DEL BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 27-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Decret dictat per l'Alcalde-president el dia 30 de gener de 1997, 
es va resoldre aprovar l'inici de l'expedient encaminat a la supressió del servei 
d'Escorxador, actualment prestat a través del "Consorci de l'Escorxador 
Comarcal del Bages", integrat pels ajuntaments de Manresa, Sant Joan de 
Vilatorrada i el Pont de Vilomara i Rocafort i la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el servei no es presta des que es va tancar l'empresa, com a 
conseqüència de la declaració de fallida realitzada pel Jutjat de Primera 
Instància número 2 de Manresa el dia 4 de juny de 1997, procés de fallida que 
segueix en curs en aquests moments (actuacions35/97), amb un deute total 
reconegut per la Junta de Creditors de 374.477.751,-ptes. 
 
Atès que per acord de la Junta General del Consorci, del dia 22 de juliol de 
1997 es va aprovar declarar l'extinció de la concessió del servei públic per 
l'impagament del cànon des de l'inici de la concessió, i pels deutes pendents 
acumulats amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Atès l'informe conjunt del Tresorer i de l'Interventor, en el qual es reflecteixen 
les dificultats per l'obtenció de rendibilitat en l'explotació des del seu inici, els 
resultats econòmics molt negatius i la tendència general a la supressió dels 
escorxadors municipals. 
 
Atès que l'escrit de 12 de maig d'enguany del President del Consorci de 
l'Escorxador Comarcal del Bages insisteix en les grans dificultats econòmiques 
que va passar el servei, així com fa referència als tres processos judicials 
oberts contra aquell ens. 
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Atès que l'informe del coordinador dels serveis veterinaris del Bages es 
pronuncia en contra de la supressió, però sense esmentar cap raó que impliqui 
perjudici sanitari derivat de la supressió que es proposa, sinó que planteja 
qüestions relacionades amb l'oferta i la demanda i amb interessos comarcals i 
no pas municipals. 
  
Atès que l'Ajuntament té potestat plena per constituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de llur competència, segons disposa l'article 230 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la 
potestat d'autoorganització regulada a l'article 8.1.a) de la mateixa llei, 
concordant amb l'article 7/1985, potestat que com totes les municipals s'ha 
d'exercir a la llum dels principis constitucionals de l'Administració pública, com 
la interdicció de l'arbitrarietat, els interessos generals i el sotmetiment a la llei i 
al dret, dels articles 9, 103 i 106 CE. 
 
Atès que el servei públic d'escorxador no és un mínim obligatori dels previstos 
amb aquest caràcter a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
Atès que l'article 163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que es podran 
suprimir els serveis no obligatoris, justificant documentalment els motius 
d'interès públic que es considera concorren en aquest cas,  segons els 
informes abans esmentats, consistents fonamentalment en el cost econòmic 
que suposaria la reobertura de l'escorxador, la seva manca de rendibilitat i 
l'existència d'oferta d'iniciativa privada a la comarca que satisfent 
adequadament la demanda. 
 
Atès que l'expedient s'ha sotmès a informació pública segons estableix l'article 
163 del Decret 179/1995, citat, segons es desprèn del certificat emès pel 
secretari general que consta a l'expedient, del dia 19 de maig proppassat, així 
com d'audiència als interessats. 
 
Atès l'informe favorable emès pel tècnic d'administració general dels Serveis 
Jurídics el dia 27 de maig . 
 
El Tinent d'Alcalde, regidor delegat de Sanitat, de conformitat amb el parer 
majoritari favorable de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, 
proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r. SUPRIMIR el servei públic d'escorxador municipal, prestat a través del 
Consorci de l'Escorxador Comarcal del Bages, en virtut de la potestat municipal 
de suprimir serveis establerta a l'article 230 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, degut a la concurrència de motius 
d'interès públic consistents en la important despesa econòmica que suposaria 
reobrir l'escorxador, que hores d'ara resta tancat de resultes de la declaració 
judicial de fallida de la societat concessionària, que té un deute de 
374.477.751,-ptes., que no ha estat rendible des de la seva constitució, a més 
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de l'existència actual de cobertura de la demanda a través d'altres escorxadors 
comarcals existents. 
 
2n. FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que es tracta de la supressió del servei 
públic d’escorxador municipal que es prestava per a Manresa i dos municipis més 
de la comarca a través del Consorci de l’Escorxador Comarcal de Bages. 
La història de l’Escorxador és prou coneguda per tots i, per tant, no entrarà a fer 
una valoració global, sinó que tan sols vol puntualitzar dues qüestions: en primer 
lloc, el servei públic d’escorxador, com a conseqüència de la modificació de la llei 
que el regula, ja no és un servei municipal mínim obligatori i, en segon lloc, cal 
recordar que aquest servei està tancat com a conseqüència de la declaració de 
fallida declarada pel Jutjat de Primera Instància número 2 de Manresa.  
Vist tot això, tenint en compte les greus dificultats econòmiques de l’Escorxador, i 
atenent a raons d’interès públic, demana el vot afirmatiu a la supressió d’aquest 
servei. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.  
 
5. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 APROVAR EL CONVENI MARC A SIGNAR ENTRE EL 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA 
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR 
SOCIAL AL MUNICIPI DE MANRESA, I ACCEPTAR LES 
SUBVENCIONS CORRESPONENTS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials de 
data 8-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals 
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest 
tipus d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin. 
 
Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova 
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria de serveis socials, 
en quant a les competències dels municipis per a programar i gestionar les 
prestacions de Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o 
entitats privades. 
 
Atesa l’Ordre de 26-01-98 publicada al DOGC núm. 2580 de 17-02-98, de 
convocatòria de convenis subscrits entre el Departament de Benestar Social i 
els ajuntaments de més de 20.000 habitants. 
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Atès que aquest Ajuntament en data 7 d’abril d’enguany va sol.licitar al Dept. 
de Benestar Social la formalització d’un conveni de cooperació en matèria de 
serveis socials, acollint-se a l’esmentada convocatòria. 
 
Atesa la proposta de Conveni presentada pel Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya per a la cooperació en matèria de serveis 
socials i benestar social. 
 
Aquest Regidor de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni-marc a signar entre el Departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a la 
cooperació en matèria de serveis socials i benestar social al municipi de 
Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta al present dictamen. 
 
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi 
consignen, en els següents apartats: 
 
a) Serveis Socials d'Atenció Primària ........................ 23.301.765’- ptes.
b) Serveis Socials d'Atenció a la Gent Gran:  

 
Residència "Catalunya" ................................... 

 
1.351.637’- ptes.

Residència  i "Ramona Miró i Viola" .................. 3.758.033'- ptes.
 
TERCER.- Nomenar com a Vocal representant de l'Ajuntament de Manresa a la 
Comissió Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en el pacte cinquè 
del conveni, a la Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis 
Socials. 
 
QUART.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquests acords.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que aquest dictamen fa referència al conveni 
que signen cada any l’Ajuntament i el Departament de Benestar Social, amb el 
qual la Generalitat dóna suport a les activitat de serveis socials. 
L’equip de govern votarà afirmativament aquest dictamen, bàsicament, per 
imperatiu del termini fixat per decret ja que el dia 30 de juny s’han d’haver 
acceptat els convenis, però cal dir que aquest Ajuntament, com la majoria dels 
ajuntaments de Catalunya, té una profunda discrepància respecte al contingut del 
conveni perquè, malauradament, des de fa diversos anys, no s’ha produït cap 
mena de procés de discussió ni de negociació amb la Generalitat pel que fa al 
conveni i, per tant, no es pot parlar de cooperació, que és el que hauria de 
permetre aquest conveni.  
Insisteix en el fet que, malgrat tot, com que la norma estableix que el conveni s’ha 
d’acceptar abans del 30 de juny, l’equip de govern es veu obligat a acceptar el 
conveni i votar afirmativament el dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
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5.1.2 ACCEPTAR  L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L’ANY 1998 DE 
6.000.000 PTA, PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE 
SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials de 
data 25-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona varen signar 
l'any 1996 un conveni de col.laboració per al desenvolupament d'un Pla de 
Serveis Socials al municipi de Manresa, el qual va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 17-06-96. 
 
Atès que, segons el pacte vuitè de l'esmentat conveni, aquest podrà prorrogar-
se de forma expressa amb acord d'ambdues parts per un període de 3 anys, 
introduint-ne les modificacions que es considerin adients. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en Comissió de Govern del dia 22 d’abril 
de 1998, va aprovar l'aportació econòmica de 6.000.000'- ptes. per al 
desenvolupament durant l'any 1998 de l'esmentat conveni. 
 
Atès l'informe emès per la Cap de Servei dels Servei d'Acció Ciutadana. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, a la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL 
781/86, de 18 d'abril, i al DL 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol,  la Llei 26/85, de 27 de desembre, i 
la 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés l'aportació 
econòmica per a l'any 1998 de 6.000.000'- ptes. (sis milions de pessetes), per 
al desenvolupament d'un Pla de Serveis Socials al municipi de Manresa, en 
virtut del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Manresa l'any 1996 i aprovat pel Ple de la Corporació de data 17-06-96. 
 
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que aquest dictamen fa referència a un 
conveni que se signa cada any entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Manresa dins del Pla de Serveis Socials. 
 
El senyor Oms i Pons pregunta si aquest conveni s’ha incrementat 
econòmicament. 
 
El senyor Mora i Villamate contesta que ja esperava la pregunta del senyor 
Oms i li ha de dir que no s’ha queixat de l’import del conveni signat amb la 
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Generalitat corresponent al dictamen anterior, sinó de la manca de diàleg. Pot 
entendre que no hi hagi recursos, però no que hi hagi manca de diàleg, que no es 
convoqui l’Ajuntament de Manresa, que se sol.licitin moltes dades a l’Ajuntament 
per via administrativa les quals, finalment, no serveixen per discutir absolutament 
res. 
Amb la Diputació de Barcelona hi ha aquest diàleg i aquest conveni té el mateix 
import que el de l’any passat; aquest no és el problema perquè, de fet, fruit del 
diàleg amb la Diputació, properament passarà pel Ple un nou conveni que 
permetrà, a més a més, del conveni general, establir altres acords per a temes 
específics. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
6. ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia. 
 
6.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 

AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS 
NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR DEL CAMÍ DE LES 
AIGÜES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 3-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 16 de març de 1998, 
va ser incoat EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA dels terrenys 
necessaris per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació 
urbana al SECTOR DEL CAMÍ DE LES AIGÜES, de conformitat al que 
disposen els articles 185 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 194 del 
Reglament de gestió urbanística. 
 
Atès que la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació ha estat 
exposada al públic durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 93, de 18 d’abril de 1998, i 
notificació individualitzada als propietaris afectats, durant el qual no ha estat 
presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Atès que en data 11 de maig de 1998 la Comissió de Govern municipal va 
aprovar una Modificació del “Projecte d’urbanització del Camí de les aigües”, 
com a conseqüència de la qual es rectificava la superfície d’una de les finques 
objecte d’expropiació, corresponent al senyor Juan Zalacain Puy i Ficarli SA. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en què es proposa 
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, 
rectificada d’acord amb les determinacions del “Projecte d’urbanització del 
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Camí de les Aigües. Modificat”, de conformitat amb els articles 20 i 21 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa de 16 de novembre de 1954. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
  
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS afectats 
per l’expedient d’expropiació urbanística dels terrenys necessaris per a 
l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana al sector del 
camí de les Aigües, rectificada d’acord amb les determinacions del “Projecte 
d’urbanització del camí de les Aigües. Modificat”, en aplicació del que disposa 
l’article 20 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de novembre de 1954, 
resultant concretament la relació següent: 
  
N0 DRET AFECTAT TITULAR ADREÇA TITULAR SITUACIÓ FINCA 
     
1 PARCEL.LA RÚSTICA JUAN ZALACAÍN PUY i FICARLI SA BETHOVEN,8,A,2, 

BARCELONA 
POL 6 - PAR 73 

2 PARCEL.LA RÚSTICA RAMON LLATJOS PLANAS PASSEIG PERE III, 64, 8, 1 POL 6 - PAR 70  
DADES REGISTRALS REF. CAD. M2 AFECTATS 
TOM LLIBRE FOL INSCRIPCIÓ FINCA   
1.862 576 88 2a - 4a 26.796 PARCEL.LA 73 1.220 m2 
1.018 269 200 3a 10.210 PARCEL.LA 70     200 m2  

2n.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en 
un dels diaris de major circulació provincial, i NOTIFICAR-LO 
INDIVIDUALMENT als propietaris afectats, de conformitat amb allò que 
estableix l’article 21 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de novembre de 
1954.” 
 
6.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ 

PER A LA NORMALITZACIÓ DE DUES DIFERENTS FINQUES 
SITUADES AL CARRER DE LA SALUT DEL BARRI DE 
VILADORDIS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 1-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per la Comissió de Govern municipal, en sessió del dia 26 de gener 
de 1998, va ser aprovat inicialment el PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ PER 
A LA NORMALITZACIÓ DE DUES DIFERENTS FINQUES SITUADES AL 
CARRER DE LA SALUT, DEL BARRI DE VILADORDIS,  per tal de regularitzar 
la seva configuració física a les exigències de la revisió del Pla general 
d’ordenació urbana de Manresa definitivament aprovada en data 23 de maig de 
1997, segons petició formulada pels dos propietaris afectats, en aplicació del 
que preveuen els articles 117 i següents del Reglament de gestió urbanística. 
 
Atès que l’esmentat Projecte de reparcel·lació ha estat en exposició pública 
durant un termini de vint dies hàbils, comptats des del 18 de març al 9 d’abril de 
1998, ambdós inclosos, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 65, del dia 17 de març de 1998, i que durant aquest període no 
ha sigut presentada cap tipus d’al·legació, reclamació ni recurs. 
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Vist el contingut de l’article 110 del Reglament de gestió urbanística, aprovat 
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, que entre d’altres coses diu el 
següent: “Conclòs el tràmit d’informe i, en el seu cas, d’al·legació contradictòria, 
previstos a l’article anterior, s’aprovarà definitivament el projecte de 
reparcel.lació.” 
 
Vist, així mateix, el contingut de l’article 111 de l’esmentat Reglament, que diu: 
“La resolució definitiva que recaigui serà notificada a tots els interessats i 
publicada en la mateixa forma prevista a l’article 108 d’aquest Reglament per al 
tràmit d’informació pública.” 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 1 de juny de 1998, 
proposant que per part del Ple municipal sigui aprovat definitivament el Projecte 
de reparcel·lació en tràmit. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar que per part del Ple municipal siguin adoptats els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER 
A LA NORMALITZACIÓ DE DUES DIFERENTS FINQUES SITUADES AL 
CARRER DE LA SALUT, DEL BARRI DE VILADORDIS,  per tal de regularitzar 
la seva configuració física a les exigències de la revisió del Pla general 
d’ordenació urbana de Manresa definitivament aprovada en data 23 de maig de 
1997, de conformitat amb allò que disposa l’article 110, per remissió del 117.3, 
ambdós del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d’agost. 
 
2n.- PUBLICAR aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de la 
Província de difusió corrent a la localitat, tal com ho estableix l’article 108, per 
remissió del 111, ambdós del Reglament de gestió urbanística. 
 
3r.- NOTIFICAR INDIVIDUALMENT el present acord als propietaris afectats pel 
Projecte de reparcel·lació aprovat, de conformitat amb l’article 111 del 
Reglament de gestió urbanística. 
 
4t.- TRAMETRE UNA CÒPIA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, així 
com de l’expedient administratiu, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 111.2 del Reglament de gestió urbanística.” 
 
El senyor García i Comas explica que el dictamen número 6.1.1 fa referència a 
l’aprovació definitiva d’un expedient d’expropiació urbanística del Camí de les 
Aigües a prop de la carretera de Santpedor respecte el qual hi ha dos propietaris 
dels quals amb el senyor Ramon Llatjós ja es va arribar a un acord. 
Per tant, la relació de béns i drets s’aprova definitivament, però només afecta a un 
dels propietaris que és el senyor Juan Zalacaín. 
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El dictamen corresponent al número 6.1.2 fa referència un projecte de 
reparcel.lació o normalització de finques situades al barri de Viladordis. És un 
projecte amb molt poca transcendència perquè es tracta d’un canvi de límit d’una 
de les finques el qual es va acordar en el seu dia que es faria per part dels tècnics 
de l’Ajuntament. 
Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al.legació i, per tant, 
demana el vot afirmatiu. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 i 6.1.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
L’alcalde disposa el coneixement i debat conjunt dels assumptes inclosos en els 
punts 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6 de l’ordre del dia i la votació separada, si així 
interessa als membres presents. 
 
6.1.3 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA, ESCORXADOR 
MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 3-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 26 de gener de 
1998 va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

1r.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA, ESCORXADOR 
MUNICIPAL, redactada pels serveis tècnics municipals, ajustant l’àmbit de 
protecció inicialment fixat en aquest Pla a un millor desenvolupament de les 
instal·lacions, de conformitat al que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC LA MODIFICACIÓ INICIALMENT APROVADA 
en l’apartat anterior, durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia 
hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 60 del DL 
1/1990, notificant personalment aquests acords a totes aquelles entitats o 
col·lectius que puguin resultar interessats. 
 
3r.- DEMANAR L’INFORME FAVORABLE DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, de conformitat al que 
disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català. 

 
Vist que l'esmentat acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 55, de 5 de març de 1998, així com en els 
diaris “Regió 7”, de 21 de febrer, i “La Vanguardia”, de 23 de febrer de 1998, i 



 
 

48

que durant el termini d'exposició pública de l'expedient no va ser presentada 
cap mena d'al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Vist que la Modificació del Pla especial de Protecció del patrimoni històrico-
arquitectònic i ambiental de Manresa, Escorxador Municipal, ha estat informada 
favorablement per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, 
del Departament de Cultura de la Generalitat, en el seva sessió del dia 2 de 
juny de 1998, excepte pel que fa a l’exclusió de l’àmbit de protecció de l’ús de 
planta baixa de l’edifici situat a l’esquerre del portal principal, en direcció al 
pavelló central. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme en data 3 de 
juny de 1998, proposant l'aprovació provisional del Pla especial per part del Ple 
municipal. 
 
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò 
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC 
I AMBIENTAL DE MANRESA, ESCORXADOR MUNICIPAL, redactada pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística, incorporant la prescripció 
assenyalada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en l’informe de 3 de 
juny de 1998. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla especial aprovada provisionalment i una 
còpia de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol.” 
 
6.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA, MAGATZEMS 
JORBA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 1-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern municipal en sessió del dia 23 de febrer de 
1998 va prendre, entre d’altres, els acords següents: 



 
 

49

 
1r.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA, MAGATZEMS JORBA, 
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAT INICIALMENT 
en l’apartat anterior, durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia 
hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també aquest acord en 
un dels diaris de major circulació de la província, tal com ho estableix 
l’article 60 del DL 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb els articles 
147.3, 138.2 i 128 del Reglament de planejament urbanístic, aprovat per 
RD 2159/1978, de 23 de juny. 
 
3r.- SOL.LICITAR INFORME PRECEPTIU AL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, sobre l’oportunitat de 
la modificació d’aquest Pla especial, tal com ho prescriu l’article 17.4 de la 
llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

 
Vist que l'esmentat acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 66, del 18 de març de 1998, així com en el 
diari “La Vanguardia” del dia 16 de març de 1998, i que durant el termini 
d'exposició pública de l'expedient no va ser presentada cap mena d'al·legació, 
reclamació ni recurs. 
 
Vist que la Modificació del Pla especial de Protecció del patrimoni històrico-
arquitectònic i ambiental de Manresa, Magatzems Jorba, ha estat informada 
favorablement per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, 
del Departament de Cultura de la Generalitat, en el seva sessió del dia 4 de 
maig de 1998. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme en data 1 de 
juny de 1998, proposant l'aprovació provisional del Pla especial per part del Ple 
municipal. 
 
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò 
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC 



 
 

50

I AMBIENTAL DE MANRESA, MAGATZEMS JORBA, redactada pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment i una còpia de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, 
d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol.” 
 
6.1.5 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA, EN EL 
SEU ARTICLE 346, REFERENT A LA ZONA INDUSTRIAL EN 
EDIFICACIÓ AÏLLADA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 1-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 16 de febrer de 
1998, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN EL SEU ARTICLE 
346, referent a la zona industrial en edificació aïllada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, en aplicació del que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al 
públic durant el termini d’un mes, previs els corresponents anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 62, de 13 de març de 1998,  i en el 
diari “La Vanguardia” del dia 16 de març de 1998, sense que durant aquest 
termini hagi estat presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les 
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades 
per a la seva formació”. 
 
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme 
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 1 de juny de 
1998, on es proposa aprovar provisionalment la Modificació del Pla general 
d’ordenació en tràmit. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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1r.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN EL SEU ARTICLE 
346, referent a la zona industrial en edificació aïllada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
6.1.6 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE 

LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE LA PLAÇA PORXADA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 1-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern municipal, en sessió del dia 16 de març de 
1998, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

1r.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA “PLAÇA PORXADA”, 
destinada a concretar la volumetria de la unitat d’edificació localitzada a la 
cantonada entre el carrer Guimerà i la Muralla del Carme, promoguda i 
tramesa pel senyor Francesc Vidal Serena, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL APROVADA INICIALMENT en l’apartat anterior, durant el 
termini d’un mes, comptat a partir del dia hàbil següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
anunciant-se també aquest acord en un dels diaris de major circulació de la 
província tal com ho estableix l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, en concordança amb els articles 147.3, 138.2 i 128 del 
Reglament de planejament urbanístic, aprovat per RD 2159/1978, de 23 de 
juny. 

 
Vist que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 96, de 22 d’abril de 1998, així com en els diaris 
“La Vanguardia” de 9 d’abril, i en el diari “Regió 7” de 17 d’abril de 1998. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat 
presentada una única al·legació, que és la següent: 
 
NÚM. R.E. DATA INTERESSATS 
1 12.408 29.04.98 JOAN VILARNAU COLL i FRANCESCA VILA TAPIAS 
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Vist que en resposta a aquesta al·legació ha estat emès un informe per part 
dels serveis tècnics municipals, en data 1 de juny de 1998, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

Atès que l’al·legació planteja la necessitat que el Pla especial fixi una 
ordenació que vetlli pel manteniment de les condicions d’il·luminació i 
ventilació de la finca situada a la muralla del Carme 20, la qual disposa 
d’obertures sobre la finca de la muralla del Carme 22. 
 
Atès que el que planteja l’al·legació no es pot considerar objecte de la 
Modificació del Pla especial, l’objectiu del qual es centra en una 
redistribució de la volumetria fixada pel Pla especial que modifica, sense 
abordar la concreció del volum, la qual, efectivament, haurà de vetllar per 
no malmetre les condicions actuals de les finques veïnes, ni les servituds 
que hi puguin existir, emparades per la legislació civil. 
 
La tècnica que subscriu opina que s’escau desestimar l’al·legació, entenent 
que els arguments que s’hi exposen no són objecte de la modificació del 
Pla especial sinó que són competència del projecte d’obres concret que 
desenvolupi les determinacions d’aquest Pla especial. 

 
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò 
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme en data 1 de 
juny de 1998, proposant que per part del Ple municipal sigui desestimada 
l’al·legació presentada i aprovat provisionalment el Pla especial en tràmit. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. DESESTIMAR L’AL.LEGACIÓ presentada pels senyors JOAN VILARNAU 
COLL i FRANCESCA VILA TAPIAS, referent a la necessitat que el Pla especial 
fixi una ordenació que vetlli pel manteniment de les condicions d’il·luminació i 
ventilació de la finca situada a la muralla del Carme 20, atès que es tracta 
d’una qüestió que no és objecte de definició en el present Pla especial.  
  
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA “PLAÇA PORXADA”, destinada a 
concretar la volumetria de la unitat d’edificació localitzada a la cantonada entre 
el carrer Guimerà i la Muralla del Carme, promoguda i tramesa pel senyor 
FRANCESC VIDAL SERENA, de conformitat al que disposa l'article 60 del 
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la seva 
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aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
El senyor García i Comas explica que el dictamen número 6.1.3 fa referència  a 
l’aprovació provisional de la modificació de catàleg de l’Escorxador Municipal on 
s’ha de construir l’ampliació de la Universitàt Politècnica. 
Cal recordar que la fitxa del catàleg corresponent a aquest edifici protegia la 
totalitat de la tanca existent des de la plaça Bages fins a l’Avinguda de les Bases 
de Manresa. Donat que és allà on s’ha de construir l’ampliació de l’Escola 
Universitària Politècnica i tenint en compte que la tanca no té valor patrimonial, es 
va modificar definint exactament l’espai que calia mantenir i que va resultar ser 
l’edifici on hi ha actualment l’associació de veïns i l’espai simètric. Per tant, 
aquests dos punts i l’entrada de l’Escorxador vell són els que es protegeixen i es 
desprotegeix la resta de la tanca que és paral.lela a l’avinguda de les Bases de 
Manresa. 
Durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap al.legació i, per tant, es 
va trametre a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona la qual va 
informar favorablement la modificació que ha explicat. 
Per tant, amb aquest dictamen s’aprova provisionalment la modificació del Pla 
Especial. 
El dictamen corresponent al punt 6.1.4 també fa referència a una modificació del 
catàleg de protecció del patrimoni històrico-arquitectònic sobre els Magatzems 
Jorba.  
Cal recordar que en el projecte d’aquests magatzems hi ha una modificació 
important de la seva façana interior i, en concret, es modifica la fitxa que fa 
referència a la protecció de l’edifici Jorba, definint amb precisió el que cal 
conservar i el que es pot modificar. 
Durant el termini d’exposició pública, no s’han presentat al.legacions ni 
reclamacions a aquestes modificacions i la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de Barcelona les ha informat favorablement a la sessió del dia 4 de maig.  
El dictamen número 6.1.5 fa referència a una modificació puntual del Pla General 
de Manresa en el seu article 346 sobre la zona industrial d’edificació aïllada, per 
permetre l’ús de tanatori i tampoc s’han presentat al.legacions respecte a aquest 
expedient.  
Per últim, el dictamen número 6.1.6 fa referència a l’aprovació provisional del Pla 
Especial de la Plaça Porxada, que es podria situar a l’entorn de la parcel.la que 
ocupa actualment l’Hotel Sant Domènec. Les modificacions previstes afectaven a 
l’accés a l’interior de la plaça Porxada i durant el període d’exposició pública el 
senyor Joan Vilarnau ha formulat una al.legació en la qual manifesta que a 
l’edificació situada a la Muralla del Carme número 20 hi ha unes obertures a la 
paret mitgera que dificulten la col.locació d’un edifici adjacent. Els informes 
tècnics opinen que cal desestimar l’al.legació perquè la proposta urbanística no 
valora la situació de les edificacions, sinó la seva ordenació. Aquestes 
edificacions s’hauran d’ordenar i no es podrà enganxar amb un edifici, sinó que 
hauran de mantenir-se les separacions previstes al Codi Civil.  
Per tant, es desestima l’al.legació del senyor Joan Vilarnau i s’aprova 
provisionalment la modificació del Pla Especial de Reforma Interior de la Plaça 
Porxada que millora la connexió entre la Plaça Porxada i el carrer d’Àngel 
Guimerà i també la connexió de vianants entre el carrer d’Àngel Guimerà, el 
carrer del Born i el carrer Nou perquè amplia l’amplada del carrer en un punt molt 
estret. Afavoreix l’enllaç entre l’aparcament de la plaça Porxada i la plaça de Sant 
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Domènec i millora, per tant, l’edificació que en aquest moment està molt 
deteriorada. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, normalment, el GMPP no fa cap 
comentari respecte als temes urbanístics, entre altres coses, perquè solen ser  
profundament examinats per la Comissió Informativa, però avui vol plantejar 
algun dubte que té respecte al tema dels Magatzems Jorba. Entén els altres 
expedients que ha explicat el senyor García, però aquest és diferents dels altres 
per les raons següents: l’expedient referent a l’Escorxador té un interès públic 
evident i, en canvi, el dels Magatzems Jorba té interès privat. Normalment, estaria 
disposat a afavorir els interessos privats perquè considera que són tan dignes de 
protecció com els públics, però, en aquest cas concret dels Magatzems Jorba  es 
planteja el dubte de si es tracta o no de l’afavoriment d’una operació de tipus 
especulatiu. Ho diu perquè en aquest moment aquests magatzems tornen a ser al 
mercat immobiliari i és públic el fet que està en venda. 
En el seu dia, el GMPP va manifestar una certa recança a la intervenció municipal 
respecte a l’acord de venda dels Magatzems Jorba. Quan la notícia va aparèixer 
a la premsa, el GMPP no entenia quina intervenció havia de tenir l’Ajuntament en 
una operació entre Caja Madrid i un grup immobiliari privat. Ara ho veu més clar i 
li agradaria saber si hi ha més compromisos.  
Per tant, el GMPP no veu clar l’operació dels Magatzems Jorba i considera que 
també ha de criticar la diferència que fa l’equip de govern respecte a la manera de 
tractar uns ciutadans i uns altres segons l’interès més o menys propagandístic 
que tingui respecte a la qüestió. Ja ha repetit moltes vegades que l’actuació de 
l’Administració municipal és la de donar tot als amics, res als enemics i aplicar la 
legislació vigent als indiferents. En aquest cas concret és evident que es tracta 
d’un amic al qual es dóna un tracte de favor que també voldrien tenir els 
ciutadans propietaris d’edificis catalogats. Tot això no va més enllà d’una sospita 
seva i no critica res, sinó que tan sols manifesta que hi ha una manera diferent 
d’actuar segons el cas de què es tracti.  
Per últim també voldria dir que, si hi ha un catàleg sobre el Patrimoni que es va 
fer en el seu dia amb caràcter de permanència seguint unes determinades 
normes, no convé que es vagi modificant moltes vegades segons els interessos 
que hi hagi. 
Per tot això, i insistint en el fet que es tracta de puntualitzacions fetes amb tot el 
respecte per l’actuació municipal, el GMPP s’abstindrà en la votació d’aquest 
dictamen en concret perquè considera que, tenint en compte l’entorn en el que es 
mouen aquestes actuacions, deixen entreveure una certa suspicàcia.           
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU, en tot aquest procés, ha votat 
afirmativament perquè és conscient que el tema dels Magatzems Jorba s’ha de 
desencallar i donar-li una sortida perquè ja ha passat molt de temps sense que 
s’hagi pogut donar utilitat a l’edifici.  
El GMCIU havia sentit rumors respecte al fet que l’edifici del Jorba tornava a ser 
dins del mercat immobiliari, però aquest no és un tema que tingui concretat, per 
tant votarà afirmativament el dictamen de desafectació en funció del projecte que 
va presentar l’equip de govern i, en cas que això no es dugués a terme, creu que 
tindria l’oportunitat de reconsiderar aquesta desafectació.  
 
El senyor García i Comas diu que, responent a les dues intervencions anteriors, 
cal dir que la qüestió de l’edifici dels Magatzems Jorba és una operació 
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complicada, perquè és un tipus d’edifici al qual, si no se li atorga un ús adequat al 
sistema actual, tant comercial com d’habitatge, es pot donar el cas que els 
Magatzems Jorba continuïn com ara sense cap ús que sigui, per tant, un edifici 
mort. Considera que l’Ajuntament no pot permetre que es doni aquesta situació 
en un edifici situat al centre de la ciutat. Per això, cal buscar els elements i els 
aliats que calgui perquè aquesta operació pugui tirar endavant sempre mantenint 
els criteris de protecció del patrimoni i procurant no malmetre l’edifici, sinó 
protegir-lo, embellir-lo i ennoblir-lo. 
Amb aquestes consideracions es va sotmetre la proposta a tots els grups i en 
aquest moment, i com a regidor d’Urbanisme, encara defensa. 
El projecte va tirant endavant i es modificarà el catàleg per fer possible aquest 
tipus d’ús que preveia el projecte. 
El senyor Arderiu ha dit en la seva intervenció que no cal tenir catàleg si s’ha 
d’anar modificant i té raó en part perquè el catàleg és molt rígid i sempre que s’ha 
hagut de fer un canvi d’ús, ha estat difícil poder-lo fer.  
Modificar el catàleg no és cap problema si es té clar el que cal mantenir. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que les modificacions del catàleg no les 
inventen els tècnics de l’Ajuntament ni el Ple, sinó que van ser  avalades  per la 
Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no hi ha tan sols 
un contingut local, sinó també cultural en les modificacions dels elements del 
catàleg. Per això, tot i tenint en compte que no és un catàleg perfecte, va complint 
la seva funció de protegir i mantenir el patrimoni arquitectònic. 
Pel que fa a les suspicàcies que comentava el senyor Arderiu, li demana que 
digui a què es refereix i no faci endevinar a la resta dels membres del Ple de 
quines suspicàcies es tracta. 
Respecte a aquesta qüestió, cal dir que l’Ajuntament no té cap altra voluntat que 
la de tirar endavant el projecte per aconseguir un ús per a l’edifici dels Magatzems 
Jorba el qual, juntament amb el Pla Especial de l’Hotel de Sant Domènec, 
millorarà de manera important un sector de la ciutat que obté un relleu 
interessant, pel que s’ha vist amb la introducció d’altres canvis, i que cal 
aprofundir. 
Per això demana que el GMPP reconsideri la seva postura d’abstenció i voti 
afirmativament.  
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que ha explicat quina és la visió del GMPP 
respecte a aquesta situació, però això no vol dir que l’equip de govern ho estigui 
fent malament, sinó simplement que el GMPP no ho veu clar i, per això, 
s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen. 
Respecte a les suspicàcies esmentades, cal dir el següent: en el moment en què 
es planteja l’operació de venda de l’edifici dels Magatzems Jorba i l’Ajuntament 
participa activament, les conseqüència positives o negatives de l’operació han de 
recaure sobre l’Ajuntament i, per tant, cal ser extremadament curosos en el 
tractament d’aquesta qüestió.  
Entén que per a l’Ajuntament, per a l’equip de govern i, més en concret, per a 
l’equip d’Urbanisme, sigui preocupant el fet de tenir els Magatzems Jorba 
desocupats i que vulguin tirar aquest tema endavant per intentar aconseguir que 
l’edifici s’ocupi, però, en el moment en què es torna a incloure al mercat 
immobiliari aquest edifici i que, per part de la “maquinària administrativa” s’estan 
proposant tot un seguit d’acords que poden condicionar en el futur la utilització 
dels Magatzems Jorba, les suspicàcies del GMPP van en el sentit de témer que 
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l’equip de govern estigui utilitzant l’Ajuntament per afavorir o encarir un producte 
que, en aquest moment, té a les seves mans la ciutat.  
Aquesta és la prudència per la qual el GMPP s’abstindrà en la votació del 
dictamen.  
I, per evitar que es repeteixin situacions com les que s’han produït recentment, cal 
tenir en compte que, si no es compleixen les condicions per a la venda de l’edifici 
dels Magatzems Jorba, l’Ajuntament s’està responsabilitzant d’aquesta situació i, 
per tant, es pot convertir en objecte d’una demanda.  
Per això, la postura del GMPP és de prudència i no de crítica a l’actuació de 
l’equip de govern i aquest és el motiu de la seva abstenció perquè no vol que en 
el futur se li retregui una qüestió en la qual ha participat activament.  
 
El senyor Oms i Pons diu que amb aquesta discussió, el Ple està fent un flac 
favor a la ciutat i demana, com a ciutadà, que no es desanimi més la ciutat que és 
el que s’està fent. El GMCIU, malgrat que sigui a l’oposició, és a l’Ajuntament 
perquè s’estima Manresa i, si demà veu un titular a la premsa que diu que l’edifici 
dels Magatzems Jorba és a la venda, això representarà un flac favor a les 
expectatives i a Manresa.  
Considera que, fins que els rumors no es consoliden, no tenen perquè fer-se 
públics; Manresa ja rep prou cops i, per tant, cal ser seriosos. 
 
L'alcalde diu que li agradaria intervenir en aquest tema, no per tenir contenta la 
ciutat ni per justificar actuacions de l’alcalde, sinó perquè considera que s’està 
fent un debat absolutament abstracte respecte a aquest tema.  
Respecta que el senyor Arderiu no vegi clara aquesta operació i, per tant, 
s’abstingui, però li preocupa quan parla dels compromisos que hi ha amb els 
Magatzems Jorba, quan utilitza conceptes com “interès propagandístic” i quan 
parla de suspicàcies.  
La intervenció de l’equip de govern i de l’alcalde respecte a aquest tema va ser 
molt clara: hi havia persones interessades en la compra de l’edifici dels 
Magatzems Jorba i l’Ajuntament els va posar d’acord amb l’entitat Caja Madrid. 
Per tant, els acords que hi pugui haver, són entre aquesta entitat i els inversors i 
l’Ajuntament no hi ha intervingut i no s’ha compromès absolutament en res.  
Considera que els regidors no són al Ple per parlar de rumors, sinó de realitats i, 
per tant, si algú té més informació, cal que la doni. I, si el senyor Oms li permet el 
comentari, diria que el senyor Oms, amb la seva intervenció no ha fet res més 
que reforçar la teoria del rumor.  
 
El senyor Oms i Pons diu que li sembla que l’alcalde no l’ha entès perquè ell ha 
criticat la postura del senyor Arderiu el qual ha posat sobre la taula un tema sobre 
el qual no hi ha cap certesa i que, per tant, per responsabilitat política per 
estimació a la ciutat, no hauria d’haver posat sobre la taula.  
 
L'alcalde diu que, en el moment en què el senyor Oms dóna credibilitat a les 
paraules del senyor Arderiu, sembla que hi hagi algun tema amagat i li pot 
assegurar que no n’hi ha cap. 
També vol dir que l’edifici dels Magatzems Jorba fa catorze anys que és al mercat 
immobiliari i, quan apareixen uns inversors i adquireixen l’edifici, continua sent-hi 
totalment o parcialment.  
Per tant, no entén perquè s’introdueix aquest element abstracte de sospites, de 
rumors o de si l'edifici és al mercat immobiliari. Repeteix que l’edifici dels 



 
 

57

Magatzems Jorba és en aquest moment en venda totalment o parcialment, com 
ho ha estat durant catorze anys i l’operació del Magatzem Jorba és difícil i la fan 
persones privades i, el fet que es tracti de persones privades i no d’un banc, 
suposa un avantatge perquè per a un banc és un actiu-passiu i només el té allà 
per justificar un deute impagat i no per fer un negoci. Per tant, el fet que hi hagi 
persones privades suposa que, més enllà del que vulguin fer, en base al seu 
legítim interès privat i l’interès públic, que és que l’Ajuntament ha de defensar per 
a la ciutat, han de treure benefici i aquesta és la gran diferència que s’ha produït. 
S’ha passat d’una posició passiva a una d’activa perquè entén que si ho compra 
algú és per fer benefici per a la qual cosa ha de fer una inversió i, posteriorment, 
enviar-ho al mercat immobiliari. 
Diu tot això perquè considera que s’ha fet un debat respecte al tema dels 
Magatzems Jorba que és absolutament sorprenent i, possiblement, és això el que 
pretenia el senyor Arderiu. Si és així, ho ha aconseguit.  
 
L’alcalde disposa la votació conjunta dels assumptes inclosos en els punts 6.1.3, 
6.1.5 i 6.1.6 de l’ordre del dia. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.3, 6.1.5 i 
6.1.6 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents i, per 
tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 
112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara acordat: 
 
(6.1.3) 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC 
I AMBIENTAL DE MANRESA, ESCORXADOR MUNICIPAL, redactada pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística, incorporant la prescripció 
assenyalada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en l’informe de 3 de 
juny de 1998. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla especial aprovada provisionalment i una 
còpia de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol.” 
 
(6.1.5) 
 
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN EL SEU ARTICLE 
346, referent a la zona industrial en edificació aïllada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
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2n.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
(6.1.6) 
 
1r. DESESTIMAR L’AL.LEGACIÓ presentada pels senyors JOAN VILARNAU 
COLL i FRANCESCA VILA TAPIAS, referent a la necessitat que el Pla especial 
fixi una ordenació que vetlli pel manteniment de les condicions d’il·luminació i 
ventilació de la finca situada a la muralla del Carme 20, atès que es tracta 
d’una qüestió que no és objecte de definició en el present Pla especial.  
  
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA “PLAÇA PORXADA”, destinada a 
concretar la volumetria de la unitat d’edificació localitzada a la cantonada entre 
el carrer Guimerà i la Muralla del Carme, promoguda i tramesa pel senyor 
FRANCESC VIDAL SERENA, de conformitat al que disposa l'article 60 del 
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
Sotmès a votació el dictamen corresponent al punt 6.1.4 de l’ordre del dia, 
s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 6 GMCIU) i 3 
abstencions (GMPP) i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la 
Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara acordat:  
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC 
I AMBIENTAL DE MANRESA, MAGATZEMS JORBA, redactada pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment i una còpia de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, 
d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol.” 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
6.2.1 INTEGRAR NOUS REPRESENTANTS COM A MEMBRES DE PLE 

DRET DE LA COMISSIÓ MIXTA DE MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT (COMISSIÓ 21). 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de 
data 2-6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 21 d’abril de 1997, va 
aprovar la creació de la COMISSIÓ MIXTA DE MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT (COMISSIÓ 21) com a òrgan de participació sectorial en la 
gestió municipal, amb la comesa d’estudiar, avaluar, informar i emetre 
propostes, així com totes aquelles qüestions que el president de la Comissió 
sotmeti a la seva consideració, en l’àmbit de protecció del medi, a 
l’emparament del que s’estableix als articles 19 i 20 del Reglament de 
Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en el desenvolupament de les diferents sessions d’aquesta comissió, 
s’ha anat valorant l’oportunitat d’admetre-hi noves entitats inicialment no 
previstes, les quals han manifestat la seva voluntat de ser considerades 
membres de ple dret de la comissió, com són: 
Col.legi d’arquitectes de Catalunya, delegació del Bages  i Berguedà. 
Escola Universitària Politècnica de Manresa 
Escola de Formació Professional Agrària de Manresa 
Camp d’aprenentatge del Bages 
Grup municipal del Partit Popular - PP 
Col.legi d’aparelladors I arquitectes tècnics, delegació Bages i Berguedà. 
 
Atès així mateix, que es considera que seria de gran interès formalitzar 
l’adhesió com a membres de la Comissió mixta de la resta dels grups polítics 
municipals. 
 
El regidor delegat de Medi Ambient, amb el parer favorable de la Comissió 
informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de la 
Corporació s’adopti el següent 
 
ACORD  
 
INTEGRAR COM A MEMBRES DE PLE DRET DE LA COMISSIÓ MIXTA DE 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  (COMISSIÓ 21) a un representant de 
cadascuna de les entitats i grups polítics següents:: 
Col.legi d’arquitectes de Catalunya, delegació del Bages  i Berguedà. 
Escola Universitària Politècnica de Manresa 
Escola de Formació Professional Agrària de Manresa 
Camp d’aprenentatge del Bages 
Col.legi d’aparelladors I arquitectes tècnics, delegació Bages i Berguedà. 
Grup municipal del PP. 
Grup municipal de C i U. 
Grup municipal del PSC. 
Grup municipal d’IC EV. 
Grup municipal d’ERC.” 
 
El senyor Mas i Font explica que, quan es va constituir la Comissió Mixta de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, es va partir d’unes entitats inicials i es va preveure 
un procés d’expansió per a les entitats que en volguessin formar part en el futur.  
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Aquesta situació ja s’ha anat produint i ara es formalitza la integració de les 
entitats amb un acord plenari perquè quedin inscrites, com a membres de ple 
dret, a la Comissió Mixta. 
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen ja que són les pròpies entitats que ho 
han sol.licitat.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.   
 
7. ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
7.1 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 

177.979.419 PTA, AMB BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, 
PER AL FINANÇAMENT DE DETERMINADES INVERSIONS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 2-6-
98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 1998, hi figura consignat 
com a dotació per al finançament de determinades inversions, la  concertació 
d’operacions de préstec. 
 
Als efectes de finançar part de les inversions es precisa concertar una operació 
de préstec de 177.979.419 ptes. 
 
Vistes les ofertes presentades i l’informe del Sr. Tresorer General sobre les 
mateixes. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d'import 177.979.419 pessetes, 
amb Banco de Crédito Local de España, S.A., amb destinació a les finalitats que 
es detallen a continuació i amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

PROJECTE IMPORT DEL 
PROJECTE

PART QUE ES FINANÇA 
AMB EL PRÉSTEC QUE 

SE SOL.LICITA
432.1.600 Adquisició terrenys  82.000.000 15.000.000

511.0.601.08 Urbanització c/ Colón 15.500.000 5.300.000

511.0.789.01 Urbanització Sector Bases de Manresa 40.000.000 40.000.000

511.0.601.15 Urbanització c/ St. Magí 2.000.000 1.000.000

511.0.601.16 Urbanització c/ Trieta 5.000.000 5.000.000

222.0.624 Seguretat - Material transport 3.200.000 3.200.000

511.0.625 Vies públiques - Mobiliari i estris 21.000.000 21.000.000

322.2.632 Escola Taller/Casa Caritat - Reformes nova ala 10.000.000 5.000.000
443.0.632 Cementiri municipal - Reparació cobertes i 

serveis 
5.500.000 5.500.000

452.6.632 Adequació local Dipòsits vells 7.000.000 7.000.000
452.7.632 Casal Escodines - Pavimentació pati 5.000.000 5.000.000

622.4.632 Mercat Puigmercadal - Reformes interiors 20.000.000 10.000.000
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121.2.633 Casa Consistorial-Pl.Major,5 - Calefacció 2.000.000 2.000.000

431.0.740 FORUM, S.A. Aportació anual a inversions 90.000.000 27.979.419

422.0.751 Ensenyament - Conveni ampliació UPC 225.000.000 25.000.000

 T O T A L S . . . . . . 533.200.000 177.979.419

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
Import del préstec  ......................... 177.979.419 pessetes. 
Període de disposició  ....................... 1 anys. 
Període de carència  ......................... 2 anys. 
Termini d’amortització  ..................... 10 anys. 
Periodicitat d'amortització  ............... Trimestral. 
Número de terminis  ........................ 40. 
Interès nominal  ............................... Mibor 90 dies + 0'095. 
Comissió d'obertura  ........................ Sense. 
Amortització anticipada  ................... No es cobrarà cap penalització per 

amortització total o parcial del préstec. 
 
SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou 
com a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el 
préstec. 
 
TERCER.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de la tramesa 
dels models CL1, CL2, CL3A, CL3R, CL4, CL5, CL61, i model d’acreditació 
prevista a l’article 1.4 apartat b); tot això d’acord amb el que disposen els articles 
1 i 2 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995, 
sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela 
financera d’Ens locals, la Llei 13/1996 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Ordre Social que modificà diversos articles de la Llei 
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals; de la Instrucció 
de data 25/3/97 del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya sobre resolució d’expedients d’endeutament de Corporacions Locals, i 
de l’informe d’Intervenció de data 1 de juny de 1998. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec citat als acords 
anteriors.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, en el seu moment, i per tal de finançar 
les inversions del 1998, es va establir una programació cronològica d’aquestes 
inversions de la manera següent: al mes d’abril es van instrumentar 235 milions 
de pessetes, ara es formalitzen 178 milions de pessetes més i resten pendents 
174 milions de pessetes per a més endavant.  
Les característiques de la segona operació són les següents: l’import és de 178 
milions de pessetes; el termini d’amortització és de 10 anys, en la mateixa línia 
que els darrers que s’han anat contractant; l’amortització és trimestral; el tipus 
d’interès nominal és el MIBOR més 90 dies, més 0,095; no hi ha comissió 
d’obertura i tampoc es cobrarà cap penalització per l’amortització anticipada. 
També cal comentar els diferents ràtios, com fa sempre, els quals, d’alguna 
manera, certifiquen la legitimitat o legalitat de l’operació des d’un punt de vista 
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econòmic: el ràtio legal de l’estalvi net és del 4,66 per 100, és a dir, de signe 
positiu; el ràtio legal relatiu a l’import de l’operació de préstec és del 3,2 per 100 
que és inferior al 5 per 100 i el ràtio legal de la càrrega financera és del 13,10 per 
100 amb el qual no se supera el màxim establert del 25 per 100.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatiu (8 GMS, 3 GMERC i 
2 GMIC-EV) i 9 abstencions (6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
7.1.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de l’ordre del dia. 
 
Es fa constar que el regidor senyor Joaquim García i Comas, per raons de 
parentiu, abandona el Saló de Sessions durant el coneixement, discussió i votació 
dels assumptes compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de l’ordre del dia, en 
compliment i als efectes d’allò que disposa l’article 96 del ROF, aprovat per RD 
2.568/86, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 76 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril. 
 
7.1.1 REQUERIR L’ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA SOBRERROCA, 

SA, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA DEL CASTELL, 
PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 
886 PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 28-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 17 de maig de 1994, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a 
la ctra. de Vic/Pujada del Castell, per un període de 5 anys, a favor de l'entitat 
mercantil EDICIONS INTERCOMARCALS, SA i per acord plenari de 29 de 
desembre de 1994, s'autoritzà la cessió de la concessió a favor de LLIBRERIA 
SOBRERROCA, SA. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre abril de 1997 i abril de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2%. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
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Requerir l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A-08899023, 
c. Prolongació General Prim, 12, de Manresa) perquè en el termini de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia complementària de 886 PTA a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de  
Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.2 REQUERIR EL SENYOR JOSEP M. GARCÍA I COMAS, 

ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUDES 
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM, 8, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 2.311 PTA, 
CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 28-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig 
de Pere III, davant el núm. 8 (Quiosc Quimet) per un període de 10 anys, a 
favor del senyor Josep M. García Comas. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre abril de 1997 i abril de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2 %. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Requerir el sr. Josep M. García Comas (DNI 39 309 638, C. Carrió, 8, 3r 2a, 
Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al 
de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 2.311 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el 
document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.3 REQUERIR LA SENYORA MA. TERESA MUÑOZ PASTOR, 

ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT AL BARRI LA PARADA, CARRER LLUÍS MILLET, 
PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 
421 PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 28-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
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“Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat al 
barri La Parada, carrer Lluís Millet, per un període de 5 anys, a favor de la sra. 
Mª Teresa Muñoz Pastor. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre abril de 1997 i abril de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2 %. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Requerir la sra. Mª Teresa Muñoz Pastor (DNI 43 394 573, c. Numància, 10, 1r. 
2a. de Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la 
garantia complementària de 421 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el 
document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta de tres dictàmens de tràmit 
consistents en requerir la constitució de la garantia complementària per la revisió 
de l’aplicació de l’IPC. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 
7.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 21 membres presents.  
 
8. PROPOSICIONS 
 
Es fa constar que el Sr. Garcia i Comas es reincorpora al Saló de Sessions. 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES REALITZI EL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D’APARCAMENT DEL NOU 
CONGOST. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 11-6-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Atès que l’equip de basket de la ciutat de Manresa ha assolit una fita més que 
important per l’esport manresà i per a la ciutat. 
 



 
 

65

Atès que la temporada de basket que bé gaudirem d’un gran espectacle i 
d’afluència turística i premsa, en estar present en la lliga europea. 
 
Atès que la plaça de l’aparcament del Nou Congost es troba sense urbanitzar. 
 
PROPOSEM: 
 
Que es realitzi el projecte d’urbanització de la plaça d’aparcament del Nou 
Congost per a poder urbanitzar correctament la zona.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que, tal com diu la proposició, el GMPP 
demana que es realitzi el projecte d’urbanització de la plaça d’aparcament del 
Nou Congost perquè, en el seu moment, es pugui urbanitzar correctament la 
zona.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que és evident que la qüestió de 
l’aparcament del Nou Pavelló del Congost preocupa la ciutat com també 
preocupava l’anterior equip de govern i l’actual. 
Per això, el primer que va fer l’actual equip de govern és demanar una valoració 
econòmica del que costaria solucionar el problema de l’aparcament als voltants 
del Pavelló que explica resumidament a continuació: 1.000 places d’aparcament 
que són les necessàries per a l’equipament, a 25 metres quadrats, que és la 
superfície que necessita un aparcament amb superfície, per un cost 
d’urbanització de 10.000 pessetes el metre quadrat, que seria el mínim possible, 
suposaria una inversió de 250 milions de pessetes.  
Evidentment, amb menys de 10.000 pessetes el metre quadrat segur que no es 
podria fer i amb aquesta quantitat encara és ben just; per tant, probablement el 
cost més realista seria de 12.500 el metre quadrat la qual cosa suposaria la 
inversió de 312.500.000 pessetes.  
Tenint en compte aquestes xifres, per molta il.lusió que hi hagi, es fa difícil trobar 
prou recursos per poder fer aquesta inversió.  
Per això, l’equip de govern va haver de desestimar, en el seu dia, la possibilitat de 
fer aquesta inversió perquè l’Ajuntament no disposa d’aquests recursos i, per 
desgràcia per a la ciutat, segur que altres prioritats passaran per davant 
d’aquesta. Necessitaria que toqués la loteria i, difícilment, tocarà.     
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que, tenint en compte que es tracta tan sols 
d’un projecte, el GMCIU votarà afirmativament. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que ell no sap el que costaria, però 
intuïa que la inversió podia ser aproximadament de la quantitat que ha dit el 
senyor Canongia. Però el GMPP no demana a l’equip de govern que faci la 
inversió, sinó que elabori el projecte perquè cal començar per alguna cosa i 
difícilment s’invertiran 200 o 300 milions si no hi ha un projecte d’urbanització fet. 
Aquest seria un primer pas endavant i l’execució es podria fer per fases.  
Entén que seria diferent si el GMPP demanés a l’equip de govern la inversió 
immediata per fer places d’aparcament, però no és així, sinó que tan sols demana 
que es faci el projecte i, per tant, li agradaria que l’equip de govern reconsiderés 
la seva postura. 
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El senyor Canongia i Gerona diu que l’equip de govern quedaria molt bé 
comprometent-se a fer el projecte, però es tracta d’una qüestió de responsabilitat 
per les raons següents: un projecte caduca al cap d’un any perquè els costos 
queden desfasats i l’equip de govern considera que no pot dedicar recursos 
humans a elaborar un projecte que sap que no podrà tirar endavant perquè no 
disposa dels recursos necessaris i perquè la ciutat té altres prioritats.  
Cal saber dir a la ciutat el que es pot fer i el que no i li pot assegurar que els 
membres de l’equip de govern també s'hi han enfangat en aquell aparcament i no 
ara sinó fa bastants anys i que li sap molt greu que el pàrquing estigui en aquesta 
situació, però no pot fer res més perquè no disposa dels recursos necessaris i 
perquè, en aquest moment, tot i tenint en compte que el Pavelló és molt important 
per a la ciutat, hi ha altres prioritats més importants.  
 
Sotmesa la proposició a votació és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 9 vots afirmatius (6 GMCIU i 3 GMPP).  
 
8.3  PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE EL MÉS AVIAT POSSIBLE ES REALITZIN LES 
INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS A LA PLAÇA DE SANT 
DOMÈNEC. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 11-6-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Atès que la Plaça de Sant Domènec s’ha remodelat i s’ha fet nova. 
 
Atès que és una plaça emblemàtica i de gran pas i afluència de ciutadanes i 
ciutadans. 
 
Atès que molts d’aquests ciutadans i ciutadanes passen llargues estones 
gaudint del soleil, l’ombra, de bones companyies i agradables converses als 
bancs al son del remug i degot de la fresca font instal.lada. 
 
Atès que molts, molts dels ciutadans i ciutadanes són d’avançada edat, entre 
moltes de les edats que joiosament es donen cita a la plaça. 
 
PROPOSEM: 
 
Que el més aviat possible i, si pot ser, de forma urgent, es realitzin les 
instal.lacions de serveis públics, és a dir, de WC, perquè els ciutadans i 
ciutadanes puguin satisfer plenament les seves vitals necessitats i poder, així, 
continuar gaudint del soleil, l’ombra i de bones companyies i converses.” 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el GMPP demana que s’instal.li el 
servei de WC el més aviat possible i de forma urgent perquè ja fa uns mesos que 
es va inaugurar la plaça de Sant Domènec i, per tant, considera que és necessari 
i vital que funcionin els serveis perquè els ciutadans puguin ser a la plaça de 
manera normalitzada.  
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El senyor García i Comas intervé dient que, respecte a la proposició tan poètica 
que ha presentat el GMPP cal dir que en els temes d’urbanisme ja s’intenta fer 
una mica de lírica ciutadana, però no està acostumat a veure en el text de les 
proposicions comentaris com ara: “... gaudint del soleil, l’ombra, de bones 
companyies i agradables converses als bancs al son del remug i degot de la 
fresca font instal.lada...”, a la plaça de Sant Domènec.  
En el fons, amb aquesta exposició el GMPP demana la col.locació d’un vàter. 
Si els representants del GMPP haguessin llegit el punt de l’ordre del dia que fa 
referència a la concertació de l’operació de préstec, hauria vist que a l’apartat de 
Vies Públiques, Mobiliari i estris hi ha previst un import de 21 milions de pessetes 
dels quals vuit milions de pessetes aproximadament van destinats a la plaça de 
Sant Domènec on es construiran uns serveis sanitaris complets amb lavabo 
automatitzat i no només un vàter.  
Per tant, tenint en compte que ja s’està contractant la instal.lació d’aquest servei 
que tardarà un mínim de tres mesos, demana al GMPP que retiri la proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que es congratula pel fet que els ciutadans 
puguin tornar a gaudir del soleil, l’ombra, de bones companyies i agradables 
converses i al mateix temps, quan tinguin necessitats fisiològiques, les puguin 
resoldre. 
També voldria dir-li que és una llàstima que s’hagi trigat tants mesos en resoldre 
aquest problema. Quan es va construir la nova plaça s’hauria hagut d’accelerar el 
procés de la instal.lació dels serveis sanitaris. D’aquesta manera, s’hauria evitat 
que les persones que són a la plaça i que tenen necessitats fisiològiques hagin de 
resoldre-les de manera poc elegant, sobretot, pel sector de la restauració. 
Se n’alegra que s’hagi aprovat avui l’import corresponent a aquesta instal.lació i 
també del fet que es tiri endavant la contractació d’aquestes obres.  
Per això, es fa innecessària l’aprovació de la proposició i, per tant, el GMPP la 
retira.  
 
L'alcalde diu que es considera retirada la proposició presentada pel GMPP. 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència 
del quatre assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens sobrevinguts 
número 9.1 i 9.2.  
 
9.1 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ 

DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 16 “LA FLORINDA” 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 3-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’anomenat PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 16, “LA FLORINDA”, promogut i tramès pel senyor JOAN 
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VIMA SERRA, en nom i representació del senyor MARIANO PADRÓ CABOT, 
per a la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist que per part del Ple de la Corporació municipal, en data 19 de gener de 
1998, va ser aprovat provisionalment el Pla especial de la Unitat d’actuació 
núm. 16, “La Florinda”, que legitima l’aprovació de l’esmentat Projecte de 
compensació, el qual es troba pendent de la seva aprovació definitiva per part 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Atès que per al desenvolupament de la Unitat d’actuació núm. 16, el Pla 
general d’ordenació urbana de Manresa  estableix com a sistema d’actuació el 
de compensació. 
 
Atès que la totalitat dels terrenys inclosos dins l’àmbit d’aquesta Unitat 
d’actuació pertanyen a un únic propietari. 
 
Vist l’article 176 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, que diu: 
“En el sistema de compensació, els propietaris aporten els terrenys de cessió 
obligatòria, realitzen al seu càrrec la urbanització en els termes que es 
determinen en el Pla o Programa d’actuació urbanística o en l’acord aprovatori 
del sistema i es constitueixen en Junta de Compensació, llevat que tots els 
terrenys pertanyin a un sol titular.” 
 
Atès que l’article 173 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost, determina que “En els supòsits de propietari 
únic, el projecte de compensació es limitarà a expressar la localització dels 
terrenys de cessió obligatòria i de les reserves que estableixi el Pla, així com la 
localització de les parcel·les edificables, ...”. 
 
Atès que l’article 174.2 del mateix Reglament de gestió urbanística estableix 
que “en els supòsits de propietari únic correspon a aquest la formulació del 
projecte de compensació i la seva elevació a l’Administració actuant, si 
s’escau”. 
 
Vist que el contingut del Projecte de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 
16, tramès per a la seva aprovació, compleix amb els requisits establerts per 
l’article 173 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 3 de juny de 1998, 
proposant que per part del Ple municipal sigui adoptat acord en el sentit 
d’aprovar definitivament el Projecte de compensació de la Unitat d’actuació 
núm. 16, “La Florinda”. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats els següents: 
 
ACORDS 
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1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 16, “LA FLORINDA”, tramès i promogut pel 
senyor JOAN VIMA SERRA, en nom i representació del senyor MARIANO 
PADRÓ CABOT, d’acord amb allò que estableix l’article 174.2 del Reglament 
de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost. 
 
2n.- PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior, 
mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a 
la localitat, d’acord amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del 
Reglament de gestió urbanística. 
 
3r.- CONDICIONAR la vigència del Projecte de Compensació definit a l’apartat 
primer, fins que sigui aprovat definitivament, i assoleixi la consegüent 
executivitat, el Pla especial de la Unitat d’actuació núm. 16, “La Florinda”. 
 
4t.- NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que 
estableix l’article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost. 
 
5è.- TRAMETRE una còpia del Projecte de Compensació aprovat a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona  
 
6è.- FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’atorgament d’escriptura pública o 
de qualsevol altre document amb les solemnitats i requisits necessaris per a la 
inscripció del Projecte de compensació en el Registre de la Propietat, d’acord 
amb les articles 113 i següents del Reglament de gestió.” 
 
9.2 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’EDIFICIS 

UNIVERSITARIS DE TERCER CICLE A MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 9-
6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’anomenat “PROJECTE D’EDIFICIS UNIVERSITARIS DE TERCER 
CICLE A MANRESA”, promogut per l’AJUNTAMENT DE MANRESA i la 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, format per un Projecte Bàsic 
amb un pressupost estimatiu de tres-cents deu milions de pessetes (310 
MPTA), i un Projecte Executiu d’Estructures amb un pressupost de cent cinc 
milions cent set mil set-centes vuit pessetes (105.107.708 PTA). 
 
Vist que l’objecte d’aquest expedient és la construcció d’un nou edifici 
universitari de tercer cicle al Campus de Manresa, de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
 
Vist que d’acord amb l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, el projecte 
presentat es pot qualificar com a “Projecte d’obra local ordinària de primer 
establiment”, i que la seva tramitació s’ha de dur a terme segons allò que 
disposen els articles 37 i 38 de l’esmentat Decret. 
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Atès que l’execució de les determinacions d’aquest expedient requereix 
l’enderroc d’una petita edificació i una tanca incloses dins del Catàleg 
d’elements protegits de la ciutat (fitxa P.10), i que preveu la construcció d’un 
equipament educatiu en un sòl qualificat pel Pla general d’ordenació com a 
equipament cultural. 
 
Atès que s’està duent a terme per aquest Ajuntament una modificació del 
“Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històrico-arquitectònic i 
ambiental de Manresa”, actualment en fase d’aprovació inicial, que exclou de 
l’àmbit de protecció els elements objecte d’enderroc. 
 
Atès que, en relació a la qualificació dels terrenys, es troba igualment en fase 
de tramitació un Pla especial de modificació d’usos, que preveu l’ús educatiu 
per a la part del recinte de l’antic escorxador municipal objecte del present 
Projecte d’edificis universitaris de tercer cicle. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de juny de 1998 pels serveis tècnics d’urbanisme, 
en què, entre d’altres coses, es fa constar que “el projecte preveu un nombre 
de places d’aparcament de vint-i-tres, inferior al que es desprèn de l’aplicació 
de les determinacions de l’article 157 del Pla general, relatiu a la previsió 
mínima de places d’aparcament en funció de l’ús establert”, i que, “les dades 
relatives a la superfície de la parcel·la, situació de l’estació transformadora i 
disposició de l’aparcament no consten en la documentació que configura el 
projecte sinó en una documentació annexa”. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics d’obra pública en data 5 de 
juny de 1998. 
 
Vist que el Projecte executiu d’estructures dels edificis universitaris 
s’acompanya de l’estudi de seguretat i salut a què fa referència l’article 5 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de juny de 1998 pels serveis jurídics d’urbanisme, 
proposant l’aprovació inicial del Projecte d’edificis universitaris, però 
condicionant la seva aprovació definitiva a què s’esmenin les deficiències que 
s’assenyalen en l’informe dels serveis tècnics. 
 
Atès que la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha de subjectar 
a les determinacions de l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest projecte d’obra, en base a 
la quantia del seu pressupost, correspon al Ple de la Corporació, perquè així ho 
determina l’article 264 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, per remissió de l’article 38.1 del Decret 179//1995, de 13 
de juny. 
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El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’EDIFICIS UNIVERSITARIS DE 
TERCER CICLE A MANRESA, promogut per l’AJUNTAMENT DE MANRESA i 
la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, format per un Projecte 
Bàsic amb un pressupost estimatiu de tres-cents deu milions de pessetes (310 
MPTA), i un Projecte Executiu d’Estructures amb un pressupost de cent cinc 
milions cent set mil set-centes vuit pessetes (105.107.708 PTA), el qual 
incorpora l’Estudi de seguretat i salut a què fa referència l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Projecte inicialment aprovat a 
l’apartat anterior, prèvia la inserció del corresponent anunci en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de trenta dies, als efectes d’allò 
que preveu l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
3r. CONDICIONAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte inicialment 
aprovat a què, amb caràcter previ, sigui esmenat el seu contingut, en el sentit 
que s’adeqüi el nombre de places d’aparcament a les que determina l’article 
157 del Pla general d’ordenació, i s’incloguin en la seva documentació les 
dades relatives a la superfície de la parcel·la, situació de l’estació 
transformadora i disposició de l’aparcament. 
 
4t. ASSENYALAR que l’execució material d’aquest Projecte estarà supeditada 
a la resolució final dels expedients de “Modificació puntual del Pla especial de 
protecció del patrimoni històrico-arquitectònic i ambiental de Manresa, 
escorxador municipal” i “Pla especial de modificació dels usos de l’equipament 
cultural escorxador”, actualment en tràmit.” 
 
El senyor García i Comas explica que el primer dictamen fa referència 
bàsicament a la recepció i aprovació dels terrenys corresponents a la unitat 
d’actuació número 16 que és la que fa referència a La Florinda.  
D’aquests terrenys hi ha una part que està qualificada com a equipament i, en 
aprovar definitivament aquest projecte de compensació, l’Ajuntament rebrà i 
inscriurà els terrenys que han de formar part del patrimoni públic d’aquesta unitat 
d’actuació.  
Amb el segon dictamen s’aprova el projecte universitari d’ampliació de la 
Universitat Politècnica situada als terrenys de l’Escorxador que s’iniciarà 
properament. 
S’aprova, per una banda, un projecte de tot el conjunt que es valora en 310 
milions de pessetes que corresponen al projecte d’execució material i encara 
faltarien els imports corresponents als impostos i beneficis industrials; i, per una 
altra banda, el projecte executiu d’estructures que té un import de 105 milions de 
pessetes.    
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts compresos en els punts 
9.1 i 9.2, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents.  
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 9.3 i 9.4 de l’ordre del dia. 
 
9.3 MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA, 
ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL EMPRESA CASTELLÀ, 
SA. EN EL SENTIT DE SUBSTITUIR L’APARTAT E DE L’ANNEX IV 
DEL PLEC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública de data 
4-6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del 
servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat 
mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
Atès que el cap de subservei d’Obres i Manteniments ha emès un informe en 
data 28 de maig de 1998, en el qual  proposa que es modifiqui l’actual 
estructura de les despeses fixes i variables que serveixen per a determinar el 
preu unitari per quilòmetre del servei esmentat. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com a regidor delegat de la Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic 
urbà de viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA 
CASTELLÀ, SA (CIF A 08510059 - carrer Artés, 15 de Manresa), en el sentit de 
substituir l’apartat E de l’annex IV del plec de clàusules que regeix la concessió 
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(el qual preveu l’estructura de despeses fixes i variables que serveixen per 
determinar el preu unitari per quilòmetre de servei), per l’annex I que 
s’acompanya al present dictamen, la qual cosa no té repercussió en el preu 
unitari final per quilòmetre de servei. A títol informatiu, també s’acompanya com 
annex II el desglossat del preu unitari per quilòmetre de servei, un cop modificat 
i actualitzat en base a les dades de l’exercici de 1996 (últim en el qual s’ha 
practicat la liquidació). 
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
9.4 MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA, 
ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL EMPRESA CASTELLÀ, 
SA. EN EL SENTIT DE DONAR UN NOU REDACTAT A LA 
CLÀUSULA TERCERA I SUBSTITUIR ELS ANNEXOS I I V DEL 
PLEC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública de data 
4-6-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del 
servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat 
mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de 
novembre de 1997, va adoptar l’acord de modificar de forma provisional els 
recorreguts de les diferents línies del sistema de transport públic urbà de 
viatgers. 
 
Donat que aquesta modificació era de caire provisional, per un termini de 6 
mesos comptats a partir del dia 1 de gener de 1998 i tenia per objectiu poder 
disposar d’un període de prova suficient per contrastar els resultats de les 
noves línies. 
 
Atès que per part del cap de servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública 
s’ha emès un informe en data 28 de maig de 1998, en el qual es proposa la 
modificació de les línies del servei de transport públic de Manresa, incorporant 
la incidència que té l’aplicació d’aquesta modificació en el règim econòmic 
financer de la concessió. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la 
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concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com a regidor delegat de la Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic 
urbà de viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA 
CASTELLÀ, SA (CIF A 08510059 - carrer Artés, 15 de Manresa), en el sentit 
de: 
 
A. Donar el redactat que es transcriu a continuació a la clàusula tercera del plec 
que regeix la concessió: 
 
“Clàusula 3.- El nou servei objecte de Concessió comprèn les següents línies: 
 
• Línia 1.- Balconada 
• Línia 2.- La Parada 
• Línia 3.- Mion/Sant Pau-Viladordis-Dolors 
• Línia 4.- Sgda. Família-Font 
• Línia F.- Festius 
 

LÍNIA 1.- BALCONADA 
 
Itinerari: 
 
C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ 
Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, C/ Viladordis, C/ Sant Cristòfol, C/ 
Indústria, Av. Bases, C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ 
Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i 
Serra, Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, 
C/ Domènech i Montaner, C/ Josep Guitart i C/ Oleguer Miró. 
 
Parades: 
 

1 Balconada-Oleguer Miró 
2 Divina Pastora 
3 Sant Llorenç Brindisi 
4 Viladordis-Providència 
5 Viladordis-Ctra. del Pont 
6 Sant Cristòfol-Sgda. Família 
7 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
8 Indústria-Estació Bus 
9 Av.Bases-P.de la Creu 

10 Av.Bases-Politècnica 
11 Av.Bases-C.Hospitalari 
12 Sant Josep-Poble Nou 
13 Plaça Espanya 
14 Guimerà 
15 Ctra.Vic-Puigmercadal 
16 Ctra.Vic-Caritat 
17 Ctra.Pont-Foneria 
18 Ctra.Pont-Roger de Flor 
19 Sant Blai(Centre Civic) 
20 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
21 Cal Gravat-Puig i Cadafalch 
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22 Cal Gravat-P.Joan Miró 
23 Balconada-Col.S.i Hunter 
24 Balconada-Josep Guitart 
1 Balconada-Oleguer Miró  

Horari: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Oleguer Miró. 
 
a)  Feiners de dilluns a divendres excepte agost. 
 

5:30  
6:00  
6:30  
7:00 7:12 7:24 
7:36 7:48 8:00 
8:12 8:24 8:36 
8:48 9:00 9:12 
9:24 9:36 9:48 

10:00 10:12 10:24 
10:36 10:48 11:00 
11:12 11:24 11:36 
11:48 12:00 12:15 
12:30 12:45 13:00 
13:15 13:30 13:45 
14:00 14:12 14:24 
14:36 14:48 15:00 
15:12 15:24 15:36 
15:48 16:00 16:12 
16:24 16:36 16:48 
17:00 17:12 17:24 
17:36 17:48 18:00 
18:15 18:30 18:45 
19:00 19:15 19:30 
19:45 20:00 20:15 
20:30 20:45 21:00 

 21:15 21:30 
 21:45 22:00  

b) Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost 
 

5:30 
6:00 
6:30 
7:00 7:15
7:30 7:45
8:00 8:15
8:30 8:45
9:00 9:15
9:30 9:45

10:00 10:15
10:30 10:45
11:00 11:15
11:30 11:45
12:00 12:15
12:30 12:45
13:00 13:15
13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:30 15:45
16:00 16:15
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16:30 16:45
17:00 17:15
17:30 17:45
18:00 18:15
18:30 18:45
19:00 19:15
19:30 19:45
20:00 20:15
20:30 20:45
21:00 21:15
21:30 21:45
22:00  

LÍNIA 2.- LA PARADA 
 
Itinerari: 
 
C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de 
Pere III, C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. de Cardona, C/ Bruc, C/ 
Barcelona, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de la Creu, C/ de la Pau, C/ Amadeu 
Vives, i C/ Pau Casals. 
 
Parades: 
 

1 La Parada-Pau Casals 
2 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
3 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
4 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
5 P.Pere III-Bonavista 
6 Plaça Espanya 
7 Guimerà 
8 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
9 Bruc-Col.Renaixença 

10 Barcelona-Ginjoler 
11 Av.Bases-C.Hospitalari 
12 Av.Bases-Politècnica 
13 La Pau-P.de la Creu 
14 La Pau-Enric Morera 
1 La Parada-Pau Casals  

Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada de La Parada-Pau Casals. 
 
a)  Feiners de dilluns a divendres excepte agost: 
 

5:40 
6:00 
6:20 
6:40 
7:00 7:15
7:30 7:45
8:00 8:15
8:30 8:45
9:00 9:15
9:30 9:45

10:00 10:15
10:30 10:45
11:00 11:15
11:30 11:45
12:00 12:15
12:30 12:45
13:00 13:15
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13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:30 15:45
16:00 16:15
16:30 16:45
17:00 17:15
17:30 17:45
18:00 18:15
18:30 18:45
19:00 19:15
19:30 19:45
20:00 20:15
20:30 20:45
21:00 21:15
21:30 21:45 

b)  Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost: 
 

5:40
6:00
6:20
6:40
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00 

LÍNIA 3.- MION/SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS 
 
• Recorregut Mion: 
 
Itinerari: 
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C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, 
Camí de la Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av. Juncadella, Plaça 
Bages, C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
3 Ctra.Cardona-Francesc Moragues 
4 Lepant-Av.Tudela 
5 Av.Tudela-Solsona 
6 Camí de la Gravera 
7 Pirineu-Madrid 
8 Pirineu-Pedraforca 
9 Cadí 

10 Plaça Bages 
11 Sant Josep-Poble Nou 
12 Plaça Espanya 
1 Guimerà 

Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
 
a)  Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:30

8:35
9:00
9:25

10:30
10:55
11:20
11:45
12:10

13:15

14:20
14:45
15:10

16:15
16:40
17:05

18:10
18:35
19:00
19:25

20:30
20:55 

b)  Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 
 

7:30

8:35
9:00
9:25
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10:30
10:55
11:20
11:45
12:10

13:15

15:10

16:15
16:40
17:05

18:10
18:35
19:00
19:25

20:30
20:55

 
• Recorregut Sant Pau-Viladordis-Dolors: 
 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Plaça Valldaura, Muralla de Sant 
Francesc, Passeig del Riu, Ctra. de Manresa-Abrera, Camí de Sant Pau, C/ 
Doctor Tarrés, Variant de Manresa, Ctra. a Viladordis, C/ Vilamajor, Ctra. a 
Viladordis, C/ Montcau, C/ Fra Jacint Coma i Galí, C/ Font dels Capellans, C/ 5ª 
Travessia, C/ Sant Joan, Plaça Prat de la Riba, Ctra. de Vic, Plaça Bonavista, 
Passeig de Pere III i C/ Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 P. Valldaura 
3 Sant Pau-D.Tarrés 
4 Sant Pau-C-1411 
5 Viladordis 
6 Font-F.J.Coma i Galí 
7 Sant Joan (5ª Travessia) 
8 Sant Joan-Col.Espill 
9 Sant Joan-Pjda.Roja 

10 P.Pere III-Bonavista 
11 Plaça Espanya 
1 Guimerà  

Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà. 
 
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost: 
 

7:55
9:50
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12:35
13:40
15:35
17:30
19:50 

b)  Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost: 
 

7:55
9:50

12:35
15:35
17:30
19:50 

LÍNIA 4.- SGDA. FAMILIA-FONT 
 
Itinerari: 
 
C/ Granollers, C/ Sgda. Família, C/ Sant Cristòfol, C/ Indústria, Av. Bases, C/ 
Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ Guimerà, Muralla del 
Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, Ctra. del Pont, C/ 
Viladordis, C/ Sant Cristòfol, C/ F. Jacint Coma i Galí, i C/ Granollers. 
 
Parades: 
 

1 Font-Granollers 
2 Sant Cristòfol-Sgda. Família 
3 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
4 Indústria-Estació Bus 
5 Av.Bases-P.de la Creu 
6 Av.Bases-Politècnica 
7 Av.Bases-C.Hospitalari 
8 Sant Josep-Poble Nou 
9 Plaça Espanya 
10 Guimerà 
11 Cra.Vic-Puigmercadal 
12 Cra.Vic-Caritat 
13 Cra.Pont-Foneria 
14 Viladordis-Ctra. del Pont 
15 Font-F.J.Coma i Galí 
1 Font-Granollers  

Horaris: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Granollers. 
 
a)  Feiners de tot l’any: 
 

7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45

10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
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14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45 

Línia F.- Festius 
 
Itinerari: 
 
C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i 
Serra, Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, 
C/ Domènech i Montaner, C/ Josep Guitart, C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. 
Clara, C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la 
Sardana, C/ Viladordis, C/ Sant Cristòfol, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, 
Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, Camí de la 
Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av. Joncadella, Plaça Bages, Av. 
Bases, Plaça de la Creu, C/ de la Pau, C/ Amadeu Vives, C/ Pau Casals, C/ 
Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III i C/ 
Guimerà. 
 
Parades: 
 

1 Guimerà 
2 Ctra.Vic-Puigmercadal 
3 Ctra.Vic-Caritat 
4 Ctra.Pont-Foneria 
5 Ctra.Pont-Roger de Flor 
6 Sant Blai(Centre Civic) 
7 Sant Blai(Bisbe Perelló) 
8 Cal Gravat-Puig i Cadafalch 
9 Cal Gravat-P.Joan Miró 

10 Balconada-Col.S.i Hunter 
11 Balconada-Josep Guitart 
12 Balconada-Oleguer Miró 
13 Divina Pastora 
14 Sant Llorenç Brindisi 
15 Viladordis-Providència 
16 Viladordis-Ctra. del Pont 
17 Sant Cristòfol-Sag. Família 
18 Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll 
19 Ctra.Vic-Bonavista 
20 Ctra.Vic-Sol 
21 Muralla del Carme-Sant Domènec 
22 Ctra.Cardona-Pompeu Fabra 
23 Ctra.Cardona-Francesc Moragues 
24 Lepant-Av.Tudela 
25 Av.Tudela-Solsona 
26 Camí de la Gravera 
27 Pirineu-Madrid 
28 Pirineu-Pedraforca 
29 Cadí 
30 Plaça Bages 
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31 Av.Bases-C.Hospitalari 
32 Av.Bases-Politècnica 
33 La Pau-P.de la Creu 
34 La Pau-Enric Morera 
35 La Parada-Pau Casals 
36 Ctra.Santpedor-Enric Morera 
37 Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca 
38 Ctra.Santpedor-Estació Bus 
39 P.Pere III-Bonavista 
40 Plaça Espanya 
1 Guimerà  

Horaris: 
 
Recorregut direcció Balconada: 
 
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà 
 

9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30 

Recorregut direcció La Parada: 
 
Totes les sortides seran des de la parada de la Muralla del Carme 
 

9:30 
10:30 
11:30 
12:30 
13:30 
14:30 
15:30 
16:30 
17:30 18:00
18:30 19:00
19:30 20:00
20:30 21:00
21:30 22:00
22:30  

La senyalització detallada dels itineraris de les diferents línies així com els 
paràmetres del servei figuren als plànols i dimensionats que s’adjunten com 
annex I” 
 
B. Substituir l’annex I del plec de clàusules, que fa referència als plànols, per 
l’annex que s’acompanya al present dictamen, el qual conté 5 plànols que 
grafien  les noves línies 1,2, 3a-3b, 4 i F. 
 
C. Substituir l’annex V del plec que regula la concessió, on es recull el quadre 
de dimensionat del servei amb detall per línies, pel quadre que es transcriu a 
continuació: 
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LINIA 1: BALCONADA     
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any 230 69  299
Dot. vehicles 3 2  
Hores servei 45:39:00 32:00:00  12707:30:00
H. conductor 54:39:00 38:00:00  15191:30:00
Km/trajecte 8,2 8,2  
Nº trajectes 73 64  
Km servei 598,6 524,8  173889,2
Km auxiliars 18 12  4968
        
        
LINIA 2: LA PARADA       
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any 230 69  299
Dot. vehicles 2 1  
Hores servei 31:20:00 16:50:00  8368:10:00
H. conductor 37:20:00 19:50:00  9955:10:00
Km/trajecte 5,6 5,6  
Nº trajectes 64 35  
Km servei 358,4 196,0  95956,0
Km auxiliars 7,2 3,6  1904,4
        
    
LINIA 3: MION/SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS    
        
MION Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any   207 92  299
Dot. vehicles   1 1  
H. servei (*)   13:50:00 12:20  3998:10:00
H. cond. (*)   16:50:00 15:20  4895:10:00
Km/trajecte   4,5 4,5  
Nº trajectes   22 20  
Km servei   99 90  28773
Km auxiliars   4 4  1196
        
S. PAU-VIL-DOL Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any   207 92  299
Dot. vehicles   0 1  
Hores servei    
H. conductor    
Km/trajecte   12,8 12,8  
Nº trajectes   7 6  
Km servei   89,6 76,8  25612,8
Km auxiliars   0 4  368
(*) Total línia 3 Mion-Sant Pau-Viladordis-Dolors     
        
LINIA4:SGDA. FAMILIA-FONT      
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any   299  299
Dot. vehicles   1  
Hores servei   14:00:00  4186:00:00
H. conductor   17:00:00  5083:00:00
Km/trajecte   6,2  
Nº trajectes   28  
Km servei   173,6  51906,4
Km auxiliars   4  1196,0
        
        
LINIA F: FESTIUS       
        
 Feiners, de 

dilluns a div. 
exc. agost(1) 

Dissab. i feiners 
agost(2) 

Feiners de 
dilluns a div. 
exc.jul. i 
agost(3) 

Dissabtes i 
feiners jul. i 
agost (4) 

Feiners de dilluns 
a dissabte(5) 

Festius 
(6) 

Total any 

Dies/any   66 66
Dot. vehicles   2 
Hores servei   19:00 1254:00:00
H. conductor   23:30 1551:00:00
Km/trajecte   13,8 
Nº trajectes   19 
Km servei   262,2 17305,2
Km auxiliars   8 528
    

(1) Feiners de dilluns a div. Excepte agost 230 TOTAL ANY 
(2) Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost 69 Dies/any 365 
(3) Feiners de dilluns a div. Excepte juliol i agost 207 Dotació vehicles 7 
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(4) Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost 92 Hores servei 30513:50:00 
(5) Feiners de dilluns a dissabte de tot l’any 299 Hores conductor 36675:50:00 
(6) Festius 66 Km servei 393.442,6 

  Km auxiliars 10.160,0 
  Km avaries 2.184,0 
    
  Total Km 405.787,0 

 

SEGON. Informar a la concessionària que la previsió d’incidència en el règim 
econòmic financer de la modificació proposada és, d’acord amb l’informe emès 
pel cap de servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, la següent: 
 

• Costos unitaris d’explotació del pressupost del servei. En aquest apartat 
es recullen les modificacions introduïdes en els costos unitaris. Es a dir 
les modificacions a introduir a l’annex número IV del plec de clàusules 
vigent. 

 
  La reestructuració del servei de transport públic de Manresa s’ha fet 

conservant l’estructura bàsica del servei. Es a dir, s’ha mantingut el 
nombre d’autobusos en servei, les mateixes instal·lacions, etc. De fet es 
tracta només d’una modificació encara que notable dels recorreguts de 
les línies. 

 
  Això fa que sigui vàlida la mateixa estructura de costos recollida en el 

plec, tenint en compte que el preu per quilòmetre resultant s’hauria 
d’aplicar al nou quilometratge de servei. 

 
  La única comprovació que cal realitzar és si l’actual plantilla de 22 

conductors-perceptors és suficient per fer front al nou esquema de 
servei. El conveni colectiu de tracció mecànica de viatgers per carretera 
de la província de Barcelona per l’any 1997 (no hi ha conveni aprovat per 
l’any 1998) estableix una jornada de treball de 1.778 hores/any. Com 
que el plec estableix una disminució del 5% per baixes la jornada de 
treball efectiva és de 1.689,1 hores/any. 

 
  Per tant, les hores de treball màximes són 37.160 hores. 

 
  Les hores de conductor són 36.675,83 (veure annex relatiu al 

dimensionat) inferiors a la quantitat màxima. 
 

  És a dir, el nou disseny de línies es pot realitzar amb l’actual estructura i 
aquesta es pot valorar de la mateixa manera que fins ara. 

 
•  Valoració econòmica de la modificació del servei. Per poder valorar 

econòmicament les conseqüències de la introducció de les modificacions 
previstes s’han de considerar les variacions en les despeses i las 
variacions en els ingressos. 

 
  - Variacions en les despeses. El pressupost d’explotació del servei 

s’estableix a partir d’unes despeses fixes més unes variables que són 
proporcionals al nombre de quilòmetres realitzats. 

 
  Com s’ha fet constar en l’apartat anterior no hi ha variacions en la 

retribució fixa ni en el preu per Km corresponent a la retribució variable i, 
per tant, l’increment que es produirà serà el corresponent a l’increment 
dels km de servei. 

 
  L’increment en el nombre de quilòmetres de servei (xifres calculades per 

l’any 1998) és d’un 12.25% ja que: 
 

  Quilòmetres 1998 (actual servei) = 361.497,0 Km 
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  Quilòmetres 1998 (nou servei, veure annex relatiu al dimensionat) = 
405.787,0 Km. 

 
  Com que les despeses variables són aproximadament el 21% del 

pressupost d’explotació (aquestes són dades corresponents al exercici 
1996 que és l’últim liquidat i d’acord amb la modificació introduïda en 
l’apartat E “Preu unitari per quilòmetre de servei” de l’annex IV “Costos 
unitaris d’explotació del pressupost del servei” que contempla com a 
despeses variables l’apartat de Treballs, Subministraments i Serveis 
Exteriors. Aquesta modificació evidentment no té caràcter retroactiu però 
la seva aplicació a l’exercici 1996 permet fer una previsió de l’import de 
les despeses variables) l’increment previst del pressupost d’explotació 
serà per tant del 2,57% ja que: 

 
  Increment previst pressupost explotació = 0,21*12.25=2,57% 

 
  - Variacions en els ingressos. L’avaluació de les possibles variacions en 

els ingressos és l’avaluació del comportament dels actuals viatgers vers 
les noves línies. 

 
  Atesa la inèrcia dels comportaments associats a l’ús dels mitjans de 

transport, no és previsible una modificació sensible dels ingressos 
motivada per aquesta modificació de línies, fet que es podrà contrastar a 
final d’any amb la xifra real de viatgers transportats. La xifra de viatgers 
transportats serà l’element a considerar ja que la modificació de tarifes 
aplicada a partir del dia 1 de juny introdueix una factor addicional que 
distorsiona la valoració d’aquest apartat. 

 
- Conclusions. Atès que en funció de les valoracions anteriors es preveu 
un augment del pressupost d’explotació d’un 2,57%. 

 
  I atès que tot aquest augment es transformaria en un augment de la 

subvenció municipal (ja que no es considera un augment dels ingressos) 
i que aquesta subvenció és aproximadament d’un 44% del pressupost 
d’explotació (dades de l’any 96, l’últim liquidat). 

 
  L’augment previst de la subvenció municipal és d’un 5,84%, ja que: 

 
  Increment subvenció municipal (dades 1998)= 2,57/0,44= 5,84% 

 
  Considerant que aquestes línies es posessin en funcionament el dia 1 de 

juliol (l’actual esquema provisional de línies està aprovat fins el dia 30 de 
juny) l’augment previst de la subvenció per l’any 1998 seria el 
corresponent a mig any (1 de juliol fins 31 de desembre), es a dir, d’un 
2,92% en termes absoluts ja que: 

 
  Increment subvenció municipal any 1998= 5,84 * 0.5= 2,92% 

 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que el dictamen sobrevingut és 
conseqüència del compromís que va adoptar el Ple relatiu a modificar les línies 
d’autobús, si es considerava convenient, després de fer una valoració dels tres 
primers mesos del seu funcionament. 
Un cop feta aquesta valoració, s’ha arribat a la conclusió que era millor fer 
alguns retocs a les línies i una ampliació d’horaris de l’autobús. 
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Amb aquestes modificacions s’inclouen dues noves parades a la línia de la 
barriada Mion i a la de la Balconada-Sagrada Família i es modifica 
l’emplaçament d’alguna de les parades, però es manté l’esquema que hi havia 
fins ara. En concret, pel que fa a la línia Balconada-Sagrada Família-Font, que 
abans feia el seu recorregut amb quatre autobusos, se subdivideix en dues 
línies: una que continua fent el mateix traçat exceptuant que, quan baixa del 
carrer de Viladordis, no entra a donar la volta a la perifèria del barri de la Font 
dels Capellans; i una altra que, quan puja per la carretera del Pont de Vilomara, 
a l’alçada del carrer de Viladordis, es desvia a l’esquerra i evita fer la volta per 
la part alta de la Balconada i Cal Gravat i també la part alta de la Sagrada 
Família. Aquest sí que entraria dins del barri de la Font dels Capellans. 
Per a tot això, hi ha dotació de tres autobusos per al primer i un autobús per al 
segon, amb la qual cosa es possibilita que es pugui mantenir les freqüències de 
12 minuts durant tot el dia a excepció de les hores punta en les quals passa a 
ser de 15 minuts en la línia de la Balconada-Sagrada Família. 
Aquesta duplicitat de línies permet que a les hores punta de màxim transport de 
viatgers, es pugui doblar el nombre d’usuaris. També s’aconsegueix que el 
grau de confort dels viatgers augmenti ja que els usuaris del sector baix de la 
Sagrada Família i de la Font dels Capellans disposaran de dues línies que 
cobreixen el mateix recorregut i a les mateixes hores amb la qual cosa 
s’aconsegueix que els autobusos tinguin més places lliures que les que hi ha 
actualment.  
En aquest moment el gran problema d’aquesta línia és el fet que els autobusos 
tenen un nombre de viatgers molt elevat a les hores punta i, per tant, el grau de 
confort és molt baix. Aquest problema no hi és a la línia de la Parada perquè la 
segregació d’aquesta línia i també de la línia de la Balconada ha possibilitat 
que els viatgers de la Parada no tinguin interferències dels usuaris que 
provenen de la Balconada i també ha provocat que el grau de confort augmenti. 
Tot això, juntament amb el fet que també s’amplia l’horari de la Parada ja que 
en lloc de començar a les 7 hores ho farà a les 5,40 hores i també amb el fet 
que, a més, es dobla el servei dels festius a partir de les sis de la tarda oferint 
un servei d’autobús cada mitja hora, permet que hi hagi un còmput global de 
40.000 quilòmetres més a l’any.  
Aquests augment de quilòmetres suposen un increment del 12,5 per 100 que 
és el que correspondria pagar de més al servei.  
Cal recordar que la liquidació de l’any passat no s’ajustava exactament a la 
fórmula polinòmica que es va aprovar en el seu dia amb el plec de condicions, 
sinó que s’establia un preu per quilòmetre que era més favorable als interessos 
municipals que no pas l’aplicació directa de la fórmula polinòmica. 
En aquest cas, es dóna forma al càlcul fet en el seu dia per poder fer front a les 
despeses de l’any 1996 i presentar-lo al Ple amb la qual cosa, de l’increment 
del 12,5 per 100 pel que fa al nombre de quilòmetres, només significarà un 
increment del 2,5 per 100 quan a costos.  
Aquest és el resum dels dos dictàmens. Es fan 40.000 quilòmetres més que 
suposa un increment del 12,5 per 100 i, en canvi, el seu cost, en el conjunt del 
servei, només és del 2,5 per 100.   
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP, quan es parla del 
tema del transport públic urbà i de la seva remodelació sempre ha donat suport 
a l’equip de govern perquè considera que s’ha anat actuant de manera 
ordenada i amb voluntat de fer-ho bé i és precisament per això que al GMPP li 
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sorprèn que aquests dictàmens es presenti al Ple com a temes sobrevinguts 
tenint en compte que a l’expedient hi ha un informe del secretari en el qual es 
diu que, malgrat el fet que el tema s’ajusta a Dret, cal l’emissió d’un informe 
econòmic respecte els dictàmens i, fins i tot, es diu en aquest informe que, de 
la manera en què està l’expedient, no es pot sotmetre a l’aprovació del Ple.  
Per tant, insisteix en el fet que, amb independència dels criteris respecte a 
l’aplicació de la remodelació de les línies del transport públic urbà, que forma 
part d’un altre debat, considera que caldria retirar aquests dictàmens i 
presentar-los de manera correcta al proper Ple o, si convé, es convoqui una 
sessió extraordinària del Ple. Però, en qualsevol cas, considera que no s’han 
de presentar assumptes de la importància del transport públic urbà, amb els 
defectes que s’esmenten a l’informe. 
Si, malgrat la seva petició, no es retira el dictamen, malauradament i per 
primera vegada en el tema del transport públic urbà, el GMPP votarà 
negativament. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que, pel que fa al primer dels dos 
dictàmens, en el que es planteja una qüestió de quilometratge i costos, donat 
que manca l’informe econòmic a l’expedient, el GMCIU s’abstindrà en la 
votació.     
I, respecte al segon dictamen, ha de dir que el GMCIU s’alegra d’algunes de les 
modificacions que es fan en les línies del transport perquè milloren el servei, 
però no ha tingut temps d’analitzar-ho en profunditat i, per tant, lamenta haver-
se d’abstenir també. 
 
El senyor Canongia i Gerona contesta al senyor Javaloyes que personalment 
és dels qui considera que la paraula dels polítics té valor i és important. Fa sis 
mesos l’equip de govern va dir: tres mesos més tres mesos i ho ha acomplert. 
Els Serveis Financers estan col·lapsats de feina i no han pogut elaborar un 
informe financer per manca de temps material. Informe econòmic sí que n’hi ha, 
malgrat que no sigui dels Serveis Financers i no és gaire difícil d’entendre que, 
si el servei dels transport públic urbà s’amplia en un 12,5 per 100 de 
quilòmetres i tan sols té un 2,5 per 100 més de cost econòmic, vol dir que 
aquesta modificació és favorable als interessos municipals i, per tant, malgrat 
que no hi hagi l’informe financer ell se sent legitimat per sotmetre els dictàmens 
a la consideració del Ple.  
Per explicar amb un exemple la qüestió voldria dir el següent: l’aplicació de la 
fórmula polinòmica per a l’any 1998 ve a significar un preu per quilòmetre de 
508 pessetes. El que avui s’aprova, significarà un preu per quilòmetre per a 
l’any 1998 de 402 pessetes. Per tant, hi ha un estalvi de 106 pessetes per 
quilòmetre. I potser no cal donar més dades. 
Pel que fa a la intervenció del senyor Oms en la qual ha dit que el GMCIU no 
ha tingut temps d’estudiar-se la qüestió, li diria que la Comissió Mixta de 
Circulació es va reunir fa dos mesos i a aquella reunió hi va assistir, per 
primera vegada, el GMCIU i ja en aquell moment se li van donar les xifres. Per 
tant, considera que hi ha hagut prou temps per estudiar-s’ho.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que ell també creu en la paraula dels polítics, 
però, sobretot en la dels polítics seriosos que no són aquells que fan les coses 
perquè havien promès que les farien, sinó aquells que treballen, estructuren el 
temps, analitzen les coses i fan treballar un equip humà seriosament.  
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L’informe financer s’hauria pogut anar elaborant durant aquests sis mesos i ara 
l’expedient seria complert.  
Repeteix que creu en la paraula dels polítics, però considera que hi ha una 
gran diferència entre la manera de fer del senyor Canongia i la seva manera de 
veure les coses, perquè el senyor Canongia parla de la paraula dels polítics i ell 
parla de la seriositat de la paraula dels polítics.  
També voldria dir-li al senyor Canongia que, per no haver-ho tingut tot ben 
lligat, a la ciutat li pot costar molt car. El fet de no disposar d’uns informes que 
són necessaris perquè el Ple pugui aprovar el dictamen i que podria provocar la 
seva impugnació, fa pensar, fins a quin punt val la pena ser tan seriós i 
demagògic si no es fan les coses bé. 
 
El senyor Oms i Pons diu que, pel que fa al primer dictamen, s’alegra molt 
que el senyor Canongia hagi acomplert el compromís de modificar les línies, si 
es considerava necessari, després de tres mesos del seu funcionament, però 
recorda que respecte a l’acord adoptat pel Ple sobre la gratuïtat del bitllet 
d’autobús per als jubilats el senyor Canongia no s’hi va afanyar tant. Per tant, el 
GMCIU no s’hauria posat nerviós si s’hagués hagut d’esperar un altre mes per 
poder disposar dels informes econòmics.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu al senyor Javaloyes que, si vol un informe 
econòmic de vint-i-set pàgines, li pot fotocopiar i li demana que es llegeixi 
l’informe de l’interventor.  
Pel que fa al fet que algú pogués impugnar l’acord, cal dir que, un cop 
complimentat el tràmit d’audiència als interessats, l’empresa concessionària  ha 
manifestat que hi està d’acord. Per tant, no hi ha ningú que pugui impugnar res 
com no sigui que ho faci algú que tingui la intenció d’anar contra els interessos 
municipals i que no sigui l’empresa concessionària, com ara el GMPP perquè 
vulgui que l’Ajuntament pagui més perquè sí.  
Pel que fa a la intervenció del senyor Oms, possiblement el GMCIU hauria estat 
d’acord en esperar un mes per aplicar les noves línies, però ell no perquè vol 
complir el que promet. Una altra cosa és que intenti anar més de pressa del 
que pot. 
Si aquesta actuació fos desfavorable als interessos municipals acceptaria totes 
les crítiques, però com que és favorable, no entén les crítiques que se li fan. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts compresos en els punts 
9.3 i 9.4, s’aproven per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV), 3 
vots negatius (GMPP) i 6 abstencions (GMCIU).  
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se’n formulen. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 23 hores i 20 minuts, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén 
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.  ................ i 
correlativament fins el  ............... 
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EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                   L’ALCALDE  
 


