
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 de 
maig de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 8, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
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    Secretari General 
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    Interventor 
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A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Vidal i Vintró que s'incorpora a l'entrar en 
el coneixement del punt 2.6 de l'ordre del dia. 
 
El president obre la sessió quan són les 20 h i 5 min i després de comprovar el 
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer 
els assumptes compresos en l'ordre del dia següent: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El president pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna 
observació a les actes de les dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 20 i 29 
d'abril de 1993, 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 24 membres presents, les 
actes de les sessions dels dies 20 i 29 d'abril de 1993, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 15, 16, 17, 18 i 
19 CORRESPONENTS ALS DIES 13, 19, 21, I 26 D'ABRIL I 3 DE MAIG DE 
1993, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, 
DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes 
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 13, 19, 21 i 26 d'abril i 3 de maig 
de 1993, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels 
grups municipals, i es dóna per acomplert del tràmit de control i fiscalització dels 
articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 3 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE 

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

 
 
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de 
l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 



 
2.3 DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT TRAMÈS PER LA DIRECCIÓ 

GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DEL 
CERTIFICAT DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE SOBRE ELS ANOMENATS 
"JOCS DE GUERRA". 

 
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per al vostre coneixement, us comunico que ha tingut entrada en aquest 
Departament el vostre escrit de 19-3-1993, amb el qual trameteu un certificat de 
l'acord pres pel Ple de la vostra Corporació, en sessió del 16-3-1993, referent al 
rebuig d'aqueix Ajuntament a la instal.lació d'un camp dedicat als anomenats "Jocs 
de Guerra", en la comarca del Bages.  
 
Del contingut de l'acord esmentat se'n ha pres deguda nota, als efectes pertinents". 
 
2.4 DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE-

DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR, DE DATA 13-4-93, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PEL PROCEDIMENT 
DE MÀXIMA URGÈNCIA, D'UNA MONITORA DE MÚSICA A LES 
ESCOLES PÚBLIQUES 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Sra. Sabina Vilanova i Iglesias, que realitzava funcions de Monitora de 
Música de les Escoles Públiques, va sol.licitar la rescissió del seu contracte laboral, 
el proppassat mes de febrer, i per tant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament 
va quedar vacant un lloc de treball de monitor de música. 
 
Atès que aquest Ajuntament té previst de prestar el servei de monitors de música de 
les Escoles Públiques fins l'acabament del present curs escolar 1992/93. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
  
Vista la proposa de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència 
a la Sra. Concepción Balcells i Martínez, des del dia 15 d'abril i fins el 30 de juny de 
1993. 
 
Vist el que disposa el R.D. 2104/84 que preveu la contractació eventual per 
circumstàncies de la producció. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtud de la delegació conferida pel 
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, RESOLC: 
 
 
1r.- Contractar en règim laboral temporal, pel procediment de màxima urgència, 
d'acord amb el R.D. 2104/84 que preveu la contractació eventual per circumstàncies 



de la producció, a la persona que tot seguit s'esmenta i per les següents 
retribucions: 
 
 
 COGNOMS I NOM: BALCELLS MARTINEZ, Concepción 
 D.N.I. núm.  : 37.758.640 
 LLOC DE TREBALL: Monitora de Música de les Escoles  Públiques 
 JORNADA: 30 hores setmanals 
 DATA INICI CONTRACTACIÓ: 15 d'abril de 1993. 
 DATA FINALITZACIÓ CONTRACTACIÓ: 30 de juny de 1993 
  
 RETRIBUCIÓ: 
 Sou mensual ..............................................................................  106.776,- ptes. 
 Paga extraordinària d'Estiu ........................................................  106.776,- ptes. 
 Paga extraordinària de Nadal ....................................................  106.776,- ptes. 
 
  
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
Aquesta retribució es veurà incrementada en el percentatge derivat de l'aplicació del 
Conveni i pactes signats per a l'any 1993 amb el Comité de Personal d'aquest 
Ajuntament. 
 
 
2n.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Contra aquesta resolució es podrà formular reclamació administrativa prèvia en el 
terme d'un mes a comptar des de la notificació de la present, davant aquest 
Ajuntament, com a exercici previ a l'acció laboral davant el Jutjat de lo Social." 
 
2.5 DONACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE-PRESIDENT, DE DATA 20-4-93, 

SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la LLei 
7/1985, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 
18 d'abril. 
 
En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió plenària del 
dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió Municipal de Govern 
de la competència prevista en l'art. 22.2 j) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, sobre exercici 



de les accions administratives i judicials sempre que l'Ajuntament sigui part 
demandada o denunciada, donat-ne compte posterior al Ple. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, ha resolt 
donar compte al Ple dels acords adoptats per la Comissió de Govern, sobre la 
matèria des de l'1 de gener fins al 31 de març de 1993: 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 1 DE GENER DE 1993. 
 
1r.- COMPARÈIXER  davant del Jutjat de Primera Instància de Manresa en el judici 
verbal assenyalat per al proper dia 17 de febrer de 1993 dins les Actuacions núm. 
319/92, com a conseqüència de la demanda formulada contra aquest Ajuntament 
pel sr. JOSE MONTFORT GARCIA pels danys ocasionats al vehicle del demandant 
quan va caure en un clot a la via pública" 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 15 DE FEBRER DE 1993. 
  
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat  designat amb 
el número 1394/92 interposat per part de la Sra. MONTSERRAT PUIGARNAU i 
VILA contra la Resolució aprovada per Decret d'aquest Ajuntament de data 9 de 
gener de 1992, que, entre d'altres coses, ordenava el buidat del béns mobles 
existents en l'edifici desallotjat en virtud del Decret d'Alcaldia de 28 de desembre de 
1991". 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb 
el número 1914/92 interposat per part de la Sra. ASUNCION SOLERNOU ROSELL 
contra la Resolució de data 21-09-92, desestimatòria del recurs de reposició 
interposat contra la quota provissional de Contribucions Especials  corresponents a 
la finca del c/ Montcau derivades de la urbanització del c/ Llevant, Montcau i Misser 
Mas., davant la Secció Primera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb 
el número 1978/92 interposat per part del Sr. MIQUEL CUENCA i PERA contra la 
Resolució de data 30-09-92, desestimatòria del recurs de Reposició interposat 
contra les quotes provissionals de Contribucions Especials derivades de la 
urbanització del c/ Bernat de Cabrera i sector, davant la Secció Primera de la Sala 
del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
2.6 DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L'EXERCICI DE 1992, APROVADA PER DECRET DE L'ALCALDIA DE 
DATA 11-5-93. 

 



Quan són les 20 h i 25 min s'incorpora a la sessió la Sra. Carme Vidal i Vintró. 
 
Vist l'escrit de l'Alcaldia, de data 12-5-93, donantcompte de la Liquidació del 
Pressupost de l'exercici 1992, el qual transcrit, diu el següent: 
 
"L'Alcalde que subscriu, en acompliment d'allò que disposen els articles 174.4 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i 90.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, dóna compte al Ple de la Corporació de la 
Liquidació del Pressupost de l'exercici de 1992, que va ser aprovada per Decret de 
l'Alcaldia de 11 de maig de 1993, que transcrit diu el següent: 
 
Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril. 
 
Atesa la proposta de l'Interventor d'aquesta Corporació, en acompliment d'allò que 
disposen els articles 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formula 
aquesta Liquidació d'ingressos i despeses del Pressupost de l'exercici de 1992. 
 
Previ l'assessorament favorable de la Comissió de Govern, i, en conseqüència del 
que ha estat exposat, resolc i disposo: 
 
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici de 1992, en 
aplicació d'allò que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent: 
 
 
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT (Art. 94. R.D. 500/1990) 
 
1.1. Drets pendents de cobrament.................1.736.733.499 
1.2. obligacions pendents de pagament............2.544.955.051 
 
 
2)RESULTAT D'OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art. 96. RD 500/1990) 
 
2.1. Drets pressupostaris liquidats 
     durant l'exercici...........................4.032.373.013 
2.2. Obligacions pressupostaries 
     reconegudes durant l'exercici..............-4.070.721.753 
                                                --------------- 
                                                -   38.348.740 
2.3. Diferències derivades de despeses 
     amb finançament afectat....................-   14.379.154 



                                                ---------------                  
52.727.894 
3) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 RD 500/1990) 
 
3.1. Drets pendents de cobrament .............   1.736.556.026 
 
 3.1.1. Drets pressupostaris 
    liquidats durant l'e- 
    xercici pendent de  
    cobrament ........... 666.987.113 
 
 3.1.2  Drets pressupostaris 
    liquidats en exercicis 
    anteriors pendents de  
    cobrament ......... 1.069.746.386 
 
 
 3.1.3  Ingressos pendents 
    d'aplicació ....... -  177.473 
      --------------- 
 
        1.736.556.026 
 
3.2. Obligacions pendents de pagament .........- 3.088.969.640 
 
 3.2.1. Obligacions pressupostàries 
    pendents de pagament recone- 
    gudes durant l'exercici..... 
          1.204.013.020 
 
   
 3.2.2  Obligacions pressupostàries 
   pendents de pagament recone- 
   gudes en exercici anteriors. 
            1.340.942.031 
 
 3.2.3 Saldos comptes de creditors no 
   pressupostaris .....   544.014.589 
 
3.3 Fons líquids ..............................   520.895.902 
          ------------- 
          -831.517.712 
 
3.4 Romanent afectat a despeses 
 amb finançament afectat ...................  - 14.379.154 
 
3.5 Saldos de dubtós cobrament ...............   - 35.000.000 
          ------------ 
 



3.6 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA  ............ -880.896.866 
          ============ 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l'art. 174.4 de la Llei 39/1988 
esmentada i l'article 90.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Tercer.- Informar al Ple de la Corporació d'allò que disposa l'art. 174 de la Llei 
39/1988, en el seus apartats 1, 2 i 3, que transcrit literalment diu així: 
 
Artículo 174 
 
1.- En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el 
Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, según 
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren a la reducción de 
gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada 
reducción  sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, 
y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la 
situación de la Tesorería lo consintiesen. 
 
2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas 
en el artículo 158.5 de esta Ley. 
 
3.- De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit". 
 
El Sr. Mas i Font intervé dient que, referent al 2.1, voldria tenir aclariment dels 
acords adoptats per la Comissió de Govern el dia 19 d'abril de 1993, numerats amb 
el 3.1.1 i el 3.1.2, que fan referència a la denegació de pròrroga de contracte a les 
concessions administratives per manteniment i cura dels parcs de la Balconada. 
Voldria saber perquè es fa aquesta denegació de pròrroga i, en tot cas, si s'ha 
contemplat anar a fer un altre tipus de contractació. 
 
El Sr. Oms i Pons li respon que aquest contracte el substitueixen per un contracte 
amb pràctiques d'uns nanos que estan a l'Escola de Jardineria. Es un sistema per 
anar incorporant els nanos que estan a l'escola-taller de jardineria. Primerament ho 
faran amb aquesta modalitat i els donaran 1 any per veure si s'adapten i són 
capaços de tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Valls i Riera demana, referent al 2.6, i més tenint en compte que hi ha hagut 
una modificació de la comptabilitat municipal un aclariment de tres conceptes, que 
són el 3.2.3. Saldo de comptes creditors no pressupostaris, amb un import de 544 
milions i el 3.4 i 3.5, referent als romanents afectats a despeses amb finançament 
afectat i saldo dubtós cobrament, per import de 35 milions, que bàsicament són els 
elements nous de la liquidació del pressupost del 92. 
 



El Sr. Sala i Rovira li respon que, pel que fa al 3.2.3, hi ha comprès el deute que a 
final d'any i havia per IVA, IRPF, que es liquiden el 20 de gener i la Seguretat Social 
de la part de laborals que es liquida a finals de gener del nou exercici. A més a més, 
hi havia les operacions de Tresoreria, que devien estar al voltant dels 400 milions a 
finals de l'exercici 92. Tot això sumat, donaria els 544 milions a què feia esment el 
Sr. Valls. Serien operacions de passiu de deutes a les quals s'ha de fer front en el 
seu moment. Pel que fa als romanents afectats a despeses amb finançament 
afectat, el Sr. Sala manifesta que aquests 14.379.154 són una sèrie de recursos que 
afecten estrictament a operacions d'inversions i que són recursos que s'han 
demanat per fer obres. Explica que en obres de construcció i demés, les 
adjudicacions es fan per un preu inferior al que en prinicipi diu el plec de sortida. 
Llavors, posant un exemple, diu que la diferència entre el préstec que ha estat 
concedit per a una determinada adjudicació i el preu real d'adjudicació, és el 
romanent afectat. Aleshores, es poden fer dues coses: si abans del 31 de desembre 
a aquests romanents afectats se'ls fa un canvi de destinació, deixen de tenir 
l'afectació que tenien per passar a tenir una afectació nova que, en aquest cas, 
alliberaria aquesta incidència.  Si no es fa això i a final d'any continua estant afectat, 
que vol dir que sobre, que és un diner que en principi no està per la destinació que 
tenia, sinó que ha quedat com excedent, aquests diners s'han de restar del 
pressupost d'ingressos, amb la qual cosa el què es fa és disminuir el superàvit o 
incrementar el dèficit. A final d'any, tot aquest conjunt d'operacions d'inversió que 
tenien aquests recursos afectats, que vénen d'un número important quantitativament 
d'inversions, suma aquests 14 milions i escaig, que en el decurs de l'any 93 es van 
reutilitzant amb una nova finalitat de finançament, a fi i efecte de no haver de 
demanar tants préstecs l'any 93 per tirar endavant el projecte d'inversions del 93. La 
situació ideal seria que a final d'any aquí hi hagués 0 pessetes, però el fet que ni 
hagin moltes és un problema estrictament tècnic de caràcter puntual, ja que  el 
primer Ple que hi hagi capacitat per poder-ho fer, es recondueixen aquests recursos 
afectats i sobrants de finançament amb d'altres finalitats de noves inversions. 
Per últim, pel que fa als saldos de dubtós cobrament, el Sr. Sala manifesta que la 
interpretació que fa l'equip de govern, és agafar aquells deutes més antics que 
provenen bàsicament de diferents administracions públiques, que tenen una 
possibilitat de poder-se arribar a convertir en el decurs del temps en no cobrables i, 
aleshores, amb una mesura comptable estrictament precautòria i de previsió el que 
fan és aprofitar aquesta nova eina que els dóna la Instrucció Comptable a fi i efecte 
de fer aquesta provisió, que si bé incrementa el dèficit dóna una sensació de 
sanejament en el què és el pressupost municipal. Si en el decurs del temps, aquests 
recursos no són necessaris perquè aquests saldos de dubtós cobrament es van 
realitzant, automàticament igual que aquesta partida s'incrementa es pot disminuir, i 
si realment es produeixen aquests saldos de dubtós cobrament,  i hi ha incobrables, 
s'apliquen en aquest saldo de dubtós cobrament, amb la qual cosa no afecten en el 
pressupost en el qual es produeixi aquesta probabilitat d'alguna persona física o 
d'alguna administració. 
 
El Sr. Valls i Riera manifesta que dins de la documentació que se'ls va fer arribar no 
quedaven clars els punts 3.2.3, el 3.4 ni el 3.5, per la qual cosa demana si se'ls pot 
fer arribar documentació acreditativa d'aquests tres extrems. 
 



El Sr. Sala i Rovira li respon que la del 3.2.3. és, en principi, una informació que 
depèn d'uns comptes del pressupost tancat i no tenen major trascendència. La del 
3.4 correspon a unes operacions estrictament individualitzades i que, en principi, les 
que tenen afectació negativa els hi farien a mans. Altra cosa és la del 3.5, que és 
una estimació i no una aplicació exacta, i no correspon a unes quantitats concretes 
del pressupost, sinó d'un tant alçat del que abans se'n deien els romanents 
pendents. I, en aquest cas, van interpretar que posar-hi 35 milions era una xifra 
suficientment important com per donar una certa garantia de tranquil.litat amb 
correspondència amb els deutes més antics que l'Ajuntament tenia pendents de 
cobrar, però no es correspon ni a uns conceptes concrets ni a unes xifres concretes, 
és a dir, és una estimació globalitzada. No es pot donar una relació perquè no hi és 
com a tal.  
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que si bé dins del que cap a acabat molt bé, 
encara no es poden tocar campanes a l'aire, perquè dins del dèficit acumulat que es 
porta de 880  més 3.100 milions de crèdits arriben als 4.000 milions de pessetes que 
deuen, de les quals han de pagar uns interessos crescuts i, això fa que tingui una 
rèmora que els ha d'estimular a ser més austers i a continuar amb aquesta tasca 
d'austeritat, perquè per eixugar això no fa falta un any, sinó que seran dos i ja 
veuran. Diu això perquè encara queda molt per anar reduint despeses. A tall 
d'exemple, diu que no es pot suportar la calefacció encesa i les finestres obertes, i 
com això, altres coses. Per tant, han d'anar a la reducció de despeses. 
Dit això, fa el prec que l'austeritat no vingui precisament pel fet que es facin uns 
números tan xics que els ha de mirar amb lupa. Si fos només un sol full, no passaria 
res, però això és un totxo de fulls i tots amb números petits. Creu que l'austeritat no 
ha d'arribar a fer els números gairebé impossibles. 
 
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que efectivament, tal com s'ha comentat en algun 
moment, hi ha un canvi de tendència en el ritme creixent del dèficit, o com a mínim, 
en els resultats dels dos pressupostos anteriors, però matisa que en algunes 
interpretacions que s'ha donat de la xifra global d'increment de dèficit, i atès que en 
un moment determinat del pressupost anterior es va fer un crèdit per tal de disminuir 
aquest import de dèficit, l'ENM entèn que a partir del juny del 92, quan ja hi havia 
aquest crèdit que situava el dèficit acumulat en 680 milions, fins els 880 que és la 
constatació actual, això significa que globalment hi ha una diferència d'uns 200 
milions. Això és millor que les expectatives que tant govern com oposició pensaven 
que donaria el resultat de l'exercici però, en qualsevol cas, és un resultat prou 
important pel que fa a xifra global de dèficit, com per parlar que s'ha actuat massa 
tard en intentar corregir la tendència, i actuant abans s'hagués pogut obtenir un 
resultat millor. Esperen que aquest rigor se segueixi i s'accentuï per tal que els 
resultats del dèficit no se segueixin incrementant. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i diu que no es poden anar fent interpretacions. Matisa 
que hi ha un resultat, que és únic, que és el resultat que està intervingut per la 
Intervenció i pels Serveis Financers d'aquesta casa, i per ell és l'únic resultat que té 
validesa. Aquest resultat diu 831 milions de dèficit acumulat a 31-12-1992 més les 
dues xifres que comentava el Sr. Valls, 35 milions de saldo de dubtós cobrament i 
els 14.379.154  milions de despeses d'inversió afectada, i això sumat fa 880,8 
milions de pessetes. Aquest és el saldo a 31-12-92 i el saldo de 31-12-91 era de 811 



milions. Li sembla que el fet de fer interpretacions no ajuda a clarificar la informació 
respecte els números que pugui tenir la gent menys coneixedora de la informació 
municipal. Creu que no poden anar fent interpretacions, i que un vegi els números 
d'una manera i un altre els vegi d'una altra manera. D'interpretació només n'hi ha 
una, i és la que diuen els Serveis Financers perquè la responsabilitat és de 
l'interventor municipal. L'interventor dóna un pressupost tancat, i els regidors podran 
discutir si estan contents de la gestió feta o no, si han ingressat poc o molt, si la 
despesa s'ha contingut poc o molt, però el que no poden fer és canviar el resultat del 
31-12-91 o de 31-12-92. Aquests són resultats que comptablement vénen refrendats 
i intervinguts pels Serveis Financers de l'ajuntament.  Demana que no es vesteixein 
els números ni les informacions, perquè el que estan fent es desinformar i no 
informar. 
 
El Sr. Perramon i Carrió li diu al Sr. Sala que es pot desinformar per acció o per 
omissió. En qualsevol cas és molt clar que de no haver-se produït el crèdit, el dèficit 
seria més alt i, per tant, és bastant clar que a 30 de juny del 92 estava disminuït en 
130 milions i que a 31 de desembre, en tot cas, sí que són els 880. Aleshores, per 
tant, és ben lícit comparar de 31 de desembre del 91 a 31 del desembre del 92 o de 
meitat any quan s'havia fet el crèdit a final de l'any 92. 
 
El Sr. Sala i Rovira precisa que no és comparable per una raó de coherència i de 
periodificacions. El pressupost municipal no funciona com els pressupostos de la 
majoria d'empreses perquè ni la despesa és periodificable ni els ingressos són 
periodificables, encara menys que les despeses. Llevat els que vénen dels Fons 
Nacional de Cooperació, que teòricament arriben amb una diferència de 30 dies 
però periodificat per trimestres, els demés són absolutament irregulars dins dels 
trimestres, amb la qual cosa el que no es pot fer és tancar trimestres per tancar 
dèficits o superàvits, només hi ha una dada que és vàl.lida i és la de 31 de 
desembre. Altra cosa és que agafessin una tècnica diferent, però fins ara la 
capacitat de gestió de l'ajuntament no ho permet, que és trimestralment, i és pel 
volum de feina que hi ha i, fins i tot, pels anacronismes de la pròpia Instrucció 
Comptable i l'evolució del desenvolupament de la mateixa Instrucció, el que no 
poden fer és tancar la comptabilitat trimestralment. I, malgrat que ho fessin ara, 
començarien a tenir dades històriques per poder fer les comparacions que diu el Sr. 
Perramon, d'aquí a  2 ó 3 exercicis, però sens dubte, a passat no es pot buscar 
aquesta informació, perquè no la té l'ajuntament de Manresa ni creu que la tingui 
cap ajuntament, tancada d'una forma intervinguda, perquè altra cosa són fer 
aproximacions. I amb dades d'aquest tipus s'ha de ser molt realistes. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que, efectivament, a 31-12-91 eren 811 de dèficit, és una 
dada que tothom hi està d'acord, com tothom estarà d'acord que a 31-12-92 el dèficit 
són 880 milions, són fets ineludibles, i el GMS no dirà que això no és cert. Diu que 
és cert,  però també diu que és cert, i li sembla que el Sr. Perramon també va per 
aquí i el Sr. Sala en cap moment no ho ha dit, que va haver-hi un finançament de 
132 milions que eren de dèficit en el seu moment i que van passar a endeutament. 
No és un problema d'interpretació sinó que és un problema que es manifesti tot amb 
claredat i és l'intent que en aquests moments fa l'oposició. En aquests moments hi 
ha 880 milions de dèficit a 31-12-92 i 130 milions que ara estan dins el paquet de 
l'endeutament però que eren dèficit en el seu moment, la qual cosa vol dir que amb 



tres exercicis s'ha generat un dèficit de 1.014 milions, que 880 són els de 31 de 
desembre i 134 s'han finançat. Apart d'això, diu que també és cert que a 31-12-92 
l'endeutament municipal era un 17%, de la mateixa manera que avui s'aprova un 
dictamen que diu que l'endeutament municipal és d'un 23 %, i han passat 5 mesos. 
El que no faran en cap moment és discutir que el dèficit a 31-12-92 siguin 880 
milions però també s'ha de dir que hi han els 130 milions finançats. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que atès que abans hi ha hagut una roda premsa i els ha 
facilitat una informació, els regidors saben que l'endeutament sobre el pressupost 
del 92 era del 17% i també saben que la Llei permet fins un 25% i que l'ajuntament 
de Manresa pot tirar endavant tot el Pla d'inversions de l'exercici 93 sense arribar al 
25%, quedant-li encara un petit marge de maniobre, suficient com per garantir el 
desenvolupament íntegre del pressupost d'inversions del 93. Tornant al tema del 
finançament del dèficit, el Sr. Sala manifesta que la Llei diu molt clar com es pot 
cobrir el dèficit d'un exercici per l'altre. A partir del moment que es cobreix amb 
endeutament deixa de ser dèficit i passa a ser endeutament, no està als dos llocs, 
en tot cas, que a qui correspongui canviï la Instrucció Comptable, però mentre no la 
canviïn, el que no es pot fer és interpretar-la, perquè la Instrucció Comptable és molt 
clara. El que queda com a dèficit queda com a dèficit i el que està com a 
endeutament quedà com a endeutament. L'únic que han de mirar són dos temes. 
Per un cantó, que l'endeutament mai els arribi al 25 % i que si pot ser el vagin 
rebaixant i, per altre, el que realment intenta i creu que aconseguirà l'equip de 
govern és rebaixar el dèficit acumulat que ara el tenen en 880, però només 880, no 
ni ha més, la resta és un endeutament que té unes condicions de pagament i unes 
dates de devolució de principal, i han de ser conseqüents en tornar-ho en les dates 
que s'ha pactat. Aleshores, el dèficit continuarà sent 880  i l'endeutament estarà al 
nivell que estigui, però a 31-12-92 està a un 17%. En el moment que aprovin un nou 
préstec no estarà al 17 % sinó que estarà a la xifra que surti del recàlcul de 
l'increment del nou endeutament. Aquests són els números freds, que sí que es 
poden entendre, però demana que no es vagin canviant les dades de calaix perquè 
es fa una mala informació. 
 
3.- PRESIDÈNCIA 
 
3.1 DICTAMEN SOBRE INTERPOSICIÓ DE DEMANDA DE JUDICI 

DECLARATIU DE MENOR QUANTIA PER PROMOURE ACCIÓ JUDICIAL 
DE RECTIFICACIÓ D'ASSENTAMENT DEL REGISTRE DE LA 
PROPIETAT, O ALTERNATIVAMENT, LLIURAMENT DE SEGONA CÒPIA 
JUDICIAL DE L'ESCRIPTURA, PER UN DEUTE TRIBUTARI. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'expedient de constrenyiment seguit contra ENCARNACIÓN VERDAGUER 
ROIG, per un deute tributari que, en data 22 de febrer de 1993, suma la quantia de 
3.131.039,-Ptes de principal. 
 
Atès que després de perseguir els béns de la deutora en la forma i prelació que 
estableix l'article 112 del Reglament General de Recaptació, aprovat per R.D. 
1.684/1990, de 20 de desembre, va resultar necessari l'embargament del bé 



immoble propietat de la deutora, consistent en una finca urbana situada a la Baixada 
dels Jueus núm. 4 d'aquesta ciutat. 
 
Atès que l'esmentada propietat de la deutora, de la qual es té constància a través 
d'escriptura pública de manifestació i acceptació d'herència, i del cadastre municipal, 
no consta en el Registre de la Propietat, inscripció imprescindible per permetre la 
continuació del procediment de constrenyiment. 
 
Atès que l'art. 40 de la Llei Hipotecària preveu que la rectificació del Registre podrà 
ser sol.licitada per aquell que resulti lesionat per l'assentament inexacte. 
 
Atès l'article 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya 
estableix l'obligació de les Entitats locals de defensar els seus béns i drets. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, 
proposant la interposició de demanda de judici declaratiu de menor quantia davant 
del Jutjat de Primera Instància de Manresa, per tal de promoure acció judicial de 
rectificació d'assentament registral, o alternativament, lliurament de segona còpia 
judicial de l'escriptura, contra ENCARNACIÓN VERDAGUER ROIG. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
 ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR DEMANDA de judici declaratiu de menor quantia davant del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per promoure acció judicial de 
rectificació d'assentament del registre de la propietat o, alternativament, 
lliurament de segona còpia judicial de l'escriptura en què es fonamenta la 
demanda, contra ENCARNACIÓN VERDAGUER ROIG, deutora de la Hisenda 
municipal. 
 
2n.- DESIGNAR el sr. MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
perquè representi aquest Ajuntament en el judici declaratiu de menor quantia en el 
que s'ha de substanciar la demanda referida, i designar la sra. MARIA ÀNGELS 
CLOTET i MIRÓ, lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, directora de la 
defensa jurídica inherent al procés". 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde, a petició del Sr. Oms, es diposa la lectura i votació conjunta del 4.1.1 
i  4.1.2 i del 4.1.4 i 4.1.5, perquè són temes similars. 
 
4.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 



4.1.1 DICTAMEN SOBRE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA 
ENCARREGADA DE L'ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 
MANRESA 1993 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els actes 
preparatoris per a la celebració de la Festa Major d'enguany. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 1993 buscant el més 
ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col.laboració i la participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació 
d'Organs de participació ciutadana. 
 
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i Participació Ciutadana 
proposa al Ple de la Corporació  
l'adopció dels següents 
 
                           A C O R D S 
 
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització de la Festa Major de 
Manresa 1993, i que quedarà integrada per les següents persones: 
 
President: Montserrat Morera Pedreño -Flash Ciutat (Ateneu Cultural            
           Llamborda)- 
 
Vocals: 
 
Representants de les entitats: 
 
* Joaquim Canela Figuls -Agrupació Cultural del Bages- 
* Montserrat Llorens Cabot - Xàldiga- 
* Josep Bru Sala -Joventuts Musicals- 
* Jordi Gilabert Vall -Joventuts Musicals- 
* Pere Alier Vallès -Flash Ciutat (Ateneu Cultural                                      Llamborda)- 
* Manel López Botias -Xàldiga- 
* Josep Planell Palomas -Casal Cultural Dansaires Manresans- 
* Sandra Esteban García -Flash Ciutat (Ateneu Cultural Llamborda)- 
* Josep Ortiz Montferrer -Associació Cultural Bloc- 
 
 
Representants de l'Ajuntament: 
 
* Marcel.lí Llobet Corominas 
 
 
Tècnics municipals: 
 



* Francesc Reverter Farré 
* Assumpta Bermúdez Sanz 
 
Secretari: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos". 
 
 
4.1.2 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ "MANRESA DE FESTA" 
PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA 
MAJOR. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la necessitat de bastir una programació de lleure i festiva dins de l'àmbit 
territorial de Manresa, l'Ajuntament creu convenient procedir a la realització de les 
actuacions corresponents destinades a l'organització d'espectacles de tot tipus 
durant la Festa Major 1993. 
 
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació anomenada "Manresa de 
Festa", que té com a finalitat l'organització de festes d'aquest tipus. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta 
Associació, per a l'organització de la programació festiva comprensiva de la Festa 
Major 1993. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulació de les Bases de 
Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
així com al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l'Associació "Manresa de Festa" de la nostra ciutat, per a l'organització 
de la programació festiva comprensiva de la Festa Major 1993, i de conformitat amb 
el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que aquests dos dictàmens són per 
endegar el tema de la Festa Major. Un d'ells per nomenar la Comissió que ha 
d'organitzar les festes i l'altre per aprovar el conveni entre aquesta comissió i 
l'ajuntament que reguli la manera de celebrar la Festa Major.  No hi ha massa 
novetats respecte edicions anteriors, la Junta és bàsicament la mateixa, hi ha hagut 
un parell de canvis de persones, però es mantenen les mateixes entitats. Pel que fa 



al pressupost, seguint la línia d'austeritat, és el mateix en quantia que van aprovar 
en el conveni de l'any passat. 
 
Sotmesos a votació conjunta els assumptes compresos en els punts 4.1.1 i 4.1.2 
són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.1.3 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ TELEVISIÓ MANRESA, PER 
A L'AMPLIACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA VIDEOTECA MUNICIPAL. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la necessitat de procedir a realitzar un recull de diversos actes de la vida 
ciutadana que tenen un ressó popular, i en concret, dels que tenen una difusió 
mitjançant la Televisió Local, per tal d'ampliar i actualitzar la videoteca sobre imatges 
de diferents aspectes de la vida de la ciutat que té l'Ajuntament de Manresa. 
 
Vist que l'Associació Televisió Manresa, realitza registres en cintes de videocassette 
d'actes d'aquest tipus. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'Associació 
Televisió Manresa, per a l'ampliació i actualització de la Videoteca d'imatges 
ciutadanes. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de 
subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el 1er. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la 
Corporació Municipal, l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l'Associació Televisió Manresa, per a l'ampliació i actualització de la 
videoteca municipal que conté un recull d'imatges sobre diferents aspectes de la 
vida de la ciutat, i de conformitat amb le text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que aquest conveni està redactat 
bàsicament en els mateixos termes que l'any passat, l'únic que han canviat és el 
pagament de la quota que, per facilitar una mica la Tresoreria l'han fraccionat en tres 
parts. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presentes. 



 
 
4.1.4 DICTAMEN SOBRE DESIGNACIÓ D'UN CARRER DE LA CIUTAT AMB EL 

NOM DE PASSATGE ANETO. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"Atesa la instància presentada pel Sr. Domènec Basullas i Bayona, en representació 
de l'Agrupació de Veïns Mion-Puigberenguer, amb núm. de CIF G-58375593, i 
domicili social a l'Av. Juncadella s/n, en què sol.licita que es procedeixi a denominar 
amb el nom de "Pge. Aneto", a la via pública que limita al nord amb una àrea de sòl 
urbanitzable no programat, al sud amb les edificiacions que donen front als carrers 
Aneto i Pirineu, a l'oest amb el carrer Aneto en el tram que va des del límit del sòl 
urbà fins al carrer Pirineu, i a l'est amb les edificacions del carrer Pedraforca. 
 
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que 
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les 
vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos 
al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Atès que si es fa instància de part, la sol.licitud es sotmetrà a informació pública 
durant un termini de 15 dies, havent-se complert aquest tràmit. 
 
Atès l'article 28 que regula la rotulació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Atès que la petició formulada per part de l'Agrupació de Veïns Mion-Puigberenguer, 
contribueix a millorar la identificació de les vies públiques de la ciutat. 
 
Vistos els informes emesos pel, Cronista de la Ciutat, l'Arquitecte Municipal i la Cap 
de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana. 
 
El 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció del següent: 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Designar amb el nom de "PGE. ANETO" a la via pública que limita al nord amb 
una àrea de sòl urbanitzable no programat, al sud amb les edificiacions que donen 
front als carrers Aneto i Pirineu, a l'oest amb el carrer Aneto en el tram que va des 
del límit del sòl urbà fins al carrer Pirineu, i a l'est amb les edificacions del carrer 
Pedraforca, segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
2n.- Ordenar la col.locació de les plaques i retolacions que corresponguin al carrer 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents". 
 



4.1.5 DICTAMEN SOBRE DESIGNACIÓ D'UN CARRER DE LA CIUTAT AMB EL 
NOM DE RAVAL DEL MOIXERÒ. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la instància presentada pel Sr. Domènec Basullas i Bayona, en 
representació de l'Agrupació de Veïns Mion-Puigberenguer, amb núm. de CIF G-
58375593, i domicili social a l'Av. Juncadella s/n, en què sol.licita que es procedeixi a 
denominar amb el nom de "Moixerò", a la via pública situada a la partida de 
Puigberenguer de la ciutat de Manresa en el regadiu, que té el seu accés a la dreta 
del camí amb direcció a Mas d'en Pla que té el seu començament al xamfrà del 
carrer Callús i carrer Puigmal amb direcció al carrer de Cristòfol Colom. 
 
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que 
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les 
vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos 
al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Atès que si es fa instància de part, la sol.licitud es sotmetrà a informació pública 
durant un termini de 15 dies, havent-se complert aquest tràmit. 
 
Atès l'article 28 que regula la rotulació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Atès que la petició formulada per part de l'Agrupació de Veïns Mion-Puigberenguer, 
contribueix a millorar la identificació de les vies públiques de la ciutat. 
 
Vistos els informes emesos pel, Cronista de la Ciutat, l'Arquitecte Municipal i la Cap 
de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana. 
 
El 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció del següent: 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Designar amb el nom de "RAVAL DEL MOIXERÒ" a la via pública situada a la 
partida de Puigberenguer de la ciutat de Manresa en el regadiu, que té el seu accés 
a la dreta del camí amb direcció a Mas d'en Pla que té el seu començament al 
xamfrà del carrer Callús i carrer Puigmal amb direcció al carrer de Cristòfol Colom, 
segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
2n.- Ordenar la col.locació de les plaques i retolacions que corresponguin al carrer 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents." 
 
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que aquests dos dictàmens són per 
donar compliment a la petició de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer. 
Fetes les pertinents consultes, els informes són favorables, des del cronista de la 
ciutat fins l'arquitecte i la Cap de Secció.  



 
Sotmesos a votació conjunta els assumptes compresos en els punts 4.1.4 i 4.1.5 
són aprovats per unanimitat dels 25 presents. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT 
 
4.2.1 DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓ DEL PUNT SEGON DE L'ACORD 

ADOPTAT PEL PLE EN DATA 29-4-93, QUE APROVAVA EL 
CONVENI ENTRE LA CREU ROJA, LA GENERALITAT I 
L'AJUNTAMENT PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE OBERT 
ANOMENAT "CASAL-0T", EN EL SENTIT DE NOMENAR ELS 
REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"Atès l'acord adoptat pel Ple de la Coproració en sessió celebrada el proppassat dia 
29 d'abril de 1.993, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració a signar entre 
l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu 
Roja de Manresa, per a la realització d'un "Casal Obert" dirigit a infants en situació 
de risc de la població de Manresa. 
 
Atès que el pacte cinquè de l'esmentat conveni estableix una comissió de seguiment 
del conveni per tal de vetllar pel bon funcionament dels projectes conveniats, que 
estarà formada per dos representants de cadascuna de les parts. 
 
Atès que l'acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa, en el seu punt segon, va 
acordar nomenar els seus dos representants, sent els mateixos el Regidor i el 
Tècnic de Joventut. 
 
Atès que l'esmentat servei es fa en coordinació entre la Unitat de Joventut i la de 
Benestar Social de l'Ajuntament, motiu pel qual s'ha vist la conveniència que hi 
siguin ambdós representats en la comissió de seguiment. 
 
És pel que, el Regidor de Joventut, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció del següent: 
 
                           A C O R D 
 
Modificar el punt segon de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 29 d'abril del 
1.993, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de 
Manresa, la Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu Roja, per a la 
realització d'un "Casal Obert", en el sentit de nomenar els representants de 
l'Ajuntament de Manresa a la comissió de seguiment del conveni, i que seran les 
persones següents: 
 
 - Francesc Reverter i Farré, Tècnic de Joventut. 



 - Helena Gotzens i Gràcia, Cap de Grup d'Infància de                 l'Ajuntament 
de Manresa." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta només d'establir un canvi de 
noms ja que ara hi ha aquest treball conjunt amb l'Àrea de Serveis Sociales i 
incorporaran una persona d'aquesta Àrea. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25  
membres presents. 
 
5.- ÀREA D'URBANISME 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
5.1.1 DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL, 

AFEGIDA AL CONVENI DE CESSIÓ SUBSCRIT AMB 
"PROMOTORA DE CASAS, SA", EN DATA 5 DE FEBRER DE 1993 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 23 desembre 
de 1992, fou aprovat el conveni de cessió gratuïta d'un local format per planta baixa i 
un altell amb una superfície de 398,35 m2. en l'edifici anomenat "Dipòsits Vells" i que 
termeneja emb el carrer de la Sèquia, el passatge Dipòsits Vells i, per la seva part 
posterior amb la plaça pública, segons proposta del senyor Josep Claret Tarres, 
actuant en nom i representació de la Societat "Promotora de Casas, SA". 
 
Atès que en el moment de la signatura del conveni fou afegida per acord entre les 
parts la següent Disposició Addicional: 
 
- Pendent de la posterior per un Ple Municipal, totes dues parts atorgants pacten i 
convenen que la societat  "PROMOTORA DE CASAS, S.A", portarà a terme al seu 
exclusiu càrrec la construcció de l'escala que uneix les dues plantes que 
s'entregaran a l'Ajuntament, amb un acabat a nivell d'estructura, com la resta 
d'interior dels locals.- 
 
El Regidor-Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 A C O R D S 
 
Ratificar la disposició addicional afegida al conveni de cessió subscrit entre aquest 
Ajuntament i la societat "PROMOTORA DE CASAS, SA", representada pel Sr. 
Josep Claret Tarrés, en data de 5 de febrer de 1993". 
 
 
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que l'última vegada que en el Ple es va tractar 
aquest tema, l'equip de govern es va comprometre que abans de signar el conveni 



afegirien una clàusula en la que es tenia l'obligació de construir l'escala d´accés 
entre les dues plantes d´aquest espai. Això es va fer així, i abans de la signatura del 
conveni es fa afegir la clàusula. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
5.1.2 DICTAMEN SOBRE SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE 

PARCEL.LACIÓ DE TERRENYS, D'EDIFICACIÓ I 
D'ENDERROCAMENT EN L'ÀMBIT DEFINIT PER LES 
EDIFICACIONS QUE CONFIGUREN LA CANTONADA ENTRE EL C. 
SANT JOAN BAPTISTA LA SALLE I LA CRA. DE VIC, PER TAL 
D'ESTUDIAR LA REVISIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la proposta elaborada per l'Equip de Revisió del Pla general d'ordenació 
urbana de Manresa referent a la conveniència de procedir a l'acord de suspensió de 
llicències, amb caràcter previ o facultatiu per tal de no hipotecar els resultats de la 
revisió del Pla general actualment en elaboració i estudi, en l'àmbit definit per les 
edificacions que configuren la cantonada entre el carrer Sant Joan Baptista de La 
Salle i la Carretera de Vic. 
 
Atès que l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa: 

"Els òrgans competents per a l'aprovació inicial dels instruments de planejament general, 
especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la 
formació o bé la reforma, la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel.lació de te-
rrenys, d'edificació i d'enderrocament, en àmbits determinats". 

 
Atès que el mateix article 40 .2 i .3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 
prevuen el termini de durada d'aquesta suspensió, així com els requisits de la seva 
publicació. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'adopció de l'acord de 
suspensió de llicències. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE TERRENYS, D'EDI-
FICACIÓ I D'ENDERROCAMENT, per un termini màxim d'un any comptat a partir de la 
publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar 



la revisió del vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa, en els termes 
regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit definit 
per les edificacions que configuren la cantonada entre el carrer Sant Joan Baptista 
de La Salle i la Carretera de Vic que es grafíen el el plànol de suspensió de 
llicències que s'adjunten al present Dictamen. 
 
2n.- PUBLICAR L'ANTERIOR ACORD en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
del diaris de major circulació en aquesta i en la premsa local, en compliment del que 
disposa l'article 40 .2 del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que a principis d'aquest any es va 
suspendre l'atorgament de llicències en determinats sectors de la ciutat, que venien 
bàsicament condicionades perquè es considerava que dins la revisió del Pla General 
es podria estudiar millor el seu ordenament. La suspensió de llicències que porten 
avui es seguint aquest mateix criteri, ja que es troba al voltant d'una zona en què en 
aquest moment hi ha molta mobilitat de construcció pel tema de l'aparcament de la 
Plaça Porxada i també per l'existència en aquest mnateix espai d'un edifici que està 
dins el catàleg. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, i amb el quòrum que determina l'art. 47.3. i) de la Llei 
7/1985 i l'art. 112.3.k) de la Llei 8/1987, és aprovat per unanimitat del 25 membres 
presents. 
 
5.1.3 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR CARRER DEL PURGATORI, AMB 
UN PRESSUPOST GENERAL DE 66.316.454 PTA, DIVIDIT EN DOS 
TRAMS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE URBANITZACIO SECTOR CARRER DEL PURGATORI, amb un pres-
supost general de 66.316.454 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present 
Dictamen, proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació 
urbanística vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme i Política 
Ambiental, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis 
tècnics municipals referent al PROJECTE URBANITZACIO SECTOR CARRER 
DEL PURGATORI, amb un pressupost general de SEIXANTA-SIS MILIONS TRES-



CENTES SETZE MIL QUATRE-CENTES CINQUANTA-QUATRE pessetes 
(66.316.454 ptes.) dividit en dos trams: 
TRAM I amb un pressupost general de 31.003.432 ptes. 
TRAM II amb un pressupost general de 35.313.022 ptes., 
de conformitat amb el que es preveu en els articles 9 de la Llei de Catalunya de 
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de 
gener, i 34 i següents del seu Reglament, aprovat per Decret 146/1984, de 10 
d'abril. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte 
d'urbanització aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci 
adient en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en 
aquesta, de conformitat al que es preveu en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de 
Catalunya de Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Regla-
ment". 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta d'un projecte d'urbanització 
del Carrer Purgatori al carrer Barceloneta, dividit en dos trams.  Aquesta urbanització 
ha estat demanada, fins i tot, pels mateixos veïns, perquè hi ha problemes, sobretot 
perquè hi ha un espai de descampat i, a més, sobre el carrer Purgatori s'acumula 
molt l'aigua en èpoques de pluja; també és una zona de pas per alguns serveis, 
principalment de la Clínica Sant Josep.  En el projecte també es contempla la part 
d'equipament de zona verda que hi ha entre els dos carrers. 
  
Intervé el Sr. Perramón i Carrió i manifesta que en el moment que van tenir 
coneixement d'aquest projecte, es van sorprendre perquè té un cost molt elevat. 
Entenen que possiblement sigui per acondiciar el petit espai o la petita zona lliure 
que quedaria entre els dos carrers, però pensant en les economies de les famílies 
que viuen en aquells carrers, els sembla un pressupost molt elevat. Demanen que 
tècnicament s'estudiï una possibilitat de reducció d'aquest import perquè el nombre 
d'habitatges que hi ha en aquells dos carrers no és molt elevat i, en qualsevol cas, 
que es reconsideri en la fase d'exposició pública, alguns aspectes, sobretot 
econòmics del projecte. Per no encallar el tema, votaran favorablement, però 
condicionaran el seu vot posterior a què es faci una revisió d'aquest projecte. 
 
El Sr Canongia i Gerona manifesta que, seguint els arguments del Sr. Perramon, 
consideren que aquest projecte té un cost molt elevat i que la repercussió d'aquest 
projecte sobre els veïns és molt elevat. La seva posició serà l'abstenció i esperen 
que a l'hora de l'aprovació definitiva, l'equip de govern hagi fet algunes rectificacions. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que per part de l'equip de govern no hi ha cap 
inconvenient en estudiar el pressupost d'aquest projecte d'urbanització. Lògicament 
sempre que pugui complir les seves característiques tècniques d'urbanització i que 
puguin garantir després que aquesta obra tindrà la durada normal en aquest 
projecte, podrien fer esforços per rebaixar aquest pressupost. Com a document previ 
a la decisió posterior, creuen que seria convenient saber el cost que aquest projecte 
repercuteix en els afectats, perquè potser el preu global és elevat, però un cop hagin 
estudiat la repercussió, sobretot tenint compte que hi ha gent que està més 



afectada, possiblement la repercussió quedaria més reduïda. De tota manera, agafa 
el compromís d'estudiar el pressupost d'aquesta obra. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 
GMP) i 9 abstencions (GMS). 
 
5.1.4 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE 

CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, AMB UN 
PRESSUPOST GENERAL DE 5.324.447 PTA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, amb 
un pressupost general total de CINC MILIONS TRES-CENTES VINT-I-QUATRE 
MIL QUATRE-CENTES QUARANTA-SET  pessetes (5.324.447 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els docu-
ments reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment 
d'aprovació del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execu-
ció. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de 
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i 
quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits 
superiors als consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior 
a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no 
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el 
pressupost corresponent al present any 1.993. 
 



El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de pro-
posar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, amb un pressupost 
general total de CINC MILIONS TRES-CENTES VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-
CENTES QUARANTA-SET pessetes (5.324.447 pts), en aplicació del que preveuen 
els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987". 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que de tots és conegut que a la part de 
darrera del Pavelló del Pujolet hi tenen un espai que hauria de ser utilitzat com 
equipament esportiu. Hi ha la part de pista polisportiva feta, però faltaria fer la resta 
de l'equipament, que bàsicament consistiria en el tema de l'enllumenat, el tancament 
de la pista i l'acondiciament del seu entorn. Són conscients que no hi ha finançament 
per aquest projecte, però demana el vot favorable per aquesta aprovació inicial. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que segons l'informe del Sr. Interventor, per 
aquest projecte no existeix crèdit pel 1993. Si aquest tema tira endavant, demana 
amb quins diners es portarà a terme. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich li respon que en aquests moments només s'aprova el 
projecte, no pretenen pas anar d'immediat a l'adjudicació ni contractació d'aquesta 
obra. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.- AREA D'INTERIOR 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
6.1.1 DICTAMEN SOBRE DESESTIMACIÓ DE L'ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

FORMULAT PEL SR. JAUME BARGALLO CAVERO I 29 
PROPIETARIS MÉS, I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES DE LA 
URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DE ELS DOLORS (FASE I, TRAM 
SUD I NORD). 

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



 
"Vist l'escrit d'al.legacions presentat pel Sr. JAUME BARGALLO CAVERO i 29 
propietaris més,  als acords de modificació de l'expedient d'ordenació i aplicació de 
les Contribucions Especials derivades de la Urbanització del Poligon Els Dolors 
(Fase I, Tram Sud i Nord), aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació celebrat 
el dia 16 de març de 1993. 
 
Vist l'informe emés pel Cap del Servei d'Hisenda, el qual ratifica la conformitat amb 
Decret de la Base Imposable i el mòdul de repartiment utilitzats per a determinar les 
quotes provisionals. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda i President de la Comissió d'Hisenda i Règim 
Interior té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
"Primer.- Desestimar en la seva totalitat l'escrit d'al.legacions formulat pel Sr. 
JAUME BARGALLO CAVERO i 29 propietaris més,  contra els acords d'aprovació 
provisional de l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions Especials 
derivades de la urbanització del Poligon Els Dolors (Fase I, Tram Sud i Nord), atès 
que la determinació de la Base Imposable, el percentatge d'aplicació i el mòdul de 
repartiment es consideren ajustats i conformes amb la normativa establerta als 
articles 28 al 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
Segon.- Aprovar definitivament l'expedient de Contribucions Especials, en els 
mateixos termes en que va ser aprovat provisionalment pel Ple Municipal de 16 de 
març de 1993.  
 
Tercer.- Procedir a la publicació dels acords definitius, i a la notificació individual de 
les quotes assignades a cada propietari, de conformitat amb l'establert als articles 17 
i 34 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, esmentada." 
 
 
El Sr. Sala i Rovira manifesta que hi ha hagut unes al.legacions a aquesta aprovació 
de contribucions especials, presentada per un grup de gent afectada. Aquestes 
al.legacions han estat estudiades des de diferents punts de vista, tant des del punt 
vista jurídic com des del econòmico-financer i també des del punt de vista 
d'urbanització. L'acord que s'ha près i que es presenta aquí, tenint en compte 
l'informe del Cap del Servei d'Hisenda és de desestimar aquestes al.legacions, ja 
que no aporten cap factor que varïi acords que anteriorment s'havien près. És una 
repetició d'uns arguments que ja en el seu moment es varen discutir, es varen 
desestimar,i es torna a presentar el mateix. Entenen que el més just és desestimar-
ho.  
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que tant des del punt vista jurídic com 
econòmic, sembla correcte l'aplicació de contribucions. Pel que fa a alguns dels 
arguments que esgrimeix aquesta al.legació com la major amplitud del vial, que ells 



pensen que hauria de ser amb finançament més reforçat per part del municipi, cal dir 
que una part important d'eixamplament servirà justament per aparcament al servei 
del propi polígon i, per altra banda, ja es va deslliurar de les obres del polígon tot un 
sector d'accessibilitat feta amb l'enllaç de les Bases de Manresa amb la Cra. de Vic. 
Per tant, pensen que els valors que es donen són correctes i que aquesta és una 
oportunitat pels menors costos que significa l'abaratiment d'obres a l'anar a les 
baixes en els concursos. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, i amb el quòrum que determina l'art. 47.3.h) de la Llei 
7/1985 i l'art. 112.3.j) de la Llei 8/1987, es declara aprovat per 16 vots afirmatius (12 
CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 9 abstencions (GMS). 
 
Pel Sr. Alcalde, a petició del Sr. Oms, es disposa el debat i votació conjunta dels 
assumptes compresos en els punts 6.1.2 i 6.1.3 de l'ordre del dia. 
 
6.1.2 DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT D'UN CRÈDIT DE 85.982 PTA A 

FAVOR DE CONSTRUCCIONS F. VIDAL, SA, RESULTANT DE LES 
DIFERÈNCIES D'IVA A REPERCUTIR. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Vista la sol.licitud presentada per la societat CONSTRUCCIONS F. VIDAL, S.A., 
interessant el pagament de les diferències d'I.V.A., que repercut en diverses 
certificacions d'obres, com a conseqüència de la variació del tipus impositiu.  
 
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei d'Hisenda.  
 
El tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissió d'Hisenda i Règim 
Interior, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal d'adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
"Reconèixer un crèdit a favor de la societat CONSTRUCCIONS F. VIDAL, S.A. (CIF. 
A08591075), per una quantia de VUITANT-CINC MIL NOU-CENTES VUITANTA-
DUES PESSETES (85.982'--), resultant de les diferències d'I.V.A. a repercutir en les 
certificacions d'obres que es relacionen, per variació del tipus impositiu: 
 
OBRA                  NUM              DIFERÈNCIA D'I.V.A. 
                      CERTIFICACIO     A REPERCUTIR 
 
Sala d'usos múltiples 
al Puigberenguer...........3                43.786 
Idem.......................4                42.196 
                                          ---------- 
CRÈDIT A RECONÈIXER.........................85.982 
 



6.1.3 DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT D'UN CRÈDIT DE 526.039 PTA. A 
FAVOR DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SA., RESULTANT DE LES DIFERÈNCIES D'IVA A REPERCUTIR. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la sol.licitud presentada per la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A., interessant el pagament de les diferències d'I.V.A., que 
repercut en diverses certificacions d'obres, com a conseqüència de la variació del 
tipus impositiu. 
 
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei d'Hisenda.  
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissió d'Hisenda i Règim 
Interior, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Reconèixer un crèdit a favor de la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (CIF. A28037224), per una quantia de  CINC-CENTES VINT-I-
SIS MIL TRENTA-NOU PESSETES (526.039'--), resultant de les diferències d'I.V.A. 
a repercutir en les certificacions d'obres que es relacionen, per variació del tipus 
impositiu: 
 
OBRA                          NUM.          DIFERÈNCIA D'I.V.A. 
                              CERTIFICACIO  A REPERCUTIR 
--------------------------------------------------------------- 
 
Urbanització Bernat Cabre- 
ra i Sector....................1            172.244 
Urbanització Prol.longació de  
les Bases de Manresa, Fase II,  
Tram Sud,(Enllumenat)..........1            178.096 
Remodelació Plaça Espanya......2            107.140 
Urbanització Prol.longació de 
Manresa, Fase II, Tram Sud  
(Obra civil)...................2             68.559 
                                          ------------ 
CRÈDIT A RECONÈIXER.......................  526.039" 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Sala i Rovira manifesta que aquests dos dictàmens són diferències d'IVA com 
les que altres vegades s'han presentat en aquest Ple. 
 
Sotmesos a votació conjunta els assumptes compresos en els punts 6.1.2 i 6.1.3 de 
l'ordre del dia són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents. 
 



 
6.1.4 DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A 

FAVOR DE POST EXPRES, SA, D'IMPORT 2.447.439 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 A C O R D : 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit a favor de l'entitat mercantil 
"POST EXPRES, SA" ( A-08731648 Ca. Martí i Julià núm. 1  Manresa ) pels 
següents deutes acreditats i informats pel responsable del servei: 
 
CONCEPTE:                                            IMPORT                 
PESSETES: 
 
 
Franqueix correspondència 1a quinzena mes 
de novembre factura 005119/15.11.92            248.991'-   
 
Franqueix correspondència 2a quinzena mes 
de novembre factura 005203/30.11.92    265.732'- 
 
Franqueix correspondència 1a quinzena mes 
de desembre factura 5294/15.12.92              235.238'- 
 
 
Franqueix correspondència 2a quinzena mes 
de desembre factura 005374/31.12.92            373.378'- 
 
 
Recollida apartat de correus factura 12193 
/31.12.92                                       6.188'- 
 
 
Recollida apartat de correus factura 12238 
/31.01.93                                       6.683'- 
 
 
Servei de Correspondència 1a quinzena mes 
de gener factura  2/25.01.93                   270.952'- 
 
 



Servei de Correspondència 2a quinzena mes  
de gener factura 73/30.01.93                   521.497'-  
 
 
Servei de Correspondència 1a quinzena mes  
de febrer factura 190/15.02.93                 370.262'- 
 
 
Recollida apartat de correus factura 12890 
/27.02.93                                        6.683'- 
 
 
Servei de Correspondència 2a quinzena mes 
de febrer factura 341/09.03.93                  141.835'- 
 
       
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest és un cas absolutament anòmal, 
atès que a aquesta empresa que porta a terme el servei de correspondència, Post 
Exprés, SA, se li va acabar el contracte a finals de l'exercici 92. Aleshores, es va 
adjudicar novament a aquesta empresa per un període de 2 anys, però en el 
moment que s'anava a passar per la Comissió de Govern per formalitzar 
l'adjudicació, va trucar el què en aquells moments era el gerent de l'entitat, dient que 
per diferents raons, havien renunciat al contracte de col.laboració del servei central 
de Correus i, per tant, no podien acceptar aquesta contractació que se'ls feia. En 
aquell moment es va parlar amb ells, se'ls va demanar que provisionalment 
continuessin atenent el servei mentre es buscava una fórmula per poder 
desbloquejar aquesta situació. En aquell moment va haver-hi un canvi de gerent, i 
això ha provocat que fins dimecres de la setmana passada no vinguessin els nous 
directius de l'empresa Post Exprés, amb la qual ja s'arribat a un acord i ara s'està 
formalitzant la documentació a nivell de contractació, a fi i efecte de poder 
desencallar aquesta contractació. Mentrestant, i des de finals de l'any passat fins 
ara, es va demanar a aquesta empresa que continués prestant el servei de 
correspondència, que ha consistit en què el que feia referència a Manresa es 
repartia a les bústies, i el que era notificacions de fora de Manresa, ho tramitàvem 
amb Correus com qualsevol client que va a Correus i paga el què hagi de pagar. 
Com que ho facturaven però el contracte no estava firmat, ha donat lloc a què 
malgrat hi hagi partida pressupostària per poder fer front a aquesta despesa, no 
s'hagin pogut acceptar les factures d'una forma normal, perquè no tenien el 
contracte degudament regularitzat. És per això que aquestes factures i d'altres que 
vindran posteriorment en un altre Ple un altre mes, van com a reconeixement de 
crèdit a fi i efecte de salvar tot aquest període que hi ha des de finals de l'exercici 
fins el moment de la signatura. És una situació que s'ha mantingut, perquè 
representava un estalvi i el servei era correcte. 
 



Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que com han anat fent en tots els 
reconeixements de crèdit, s'abstindran, malgrat l'argumentació del Sr. Sala. Fa 
constar que a l'expedient consta un informe del Sr. Interventor en el qual reitera que 
manca un pronunciament jurídic concret en relació a la procedència o improcedència 
d'exigir responsabilitats amb referència als articles 142 i 144.  Per tant, reclamen que 
aquests informes constin en tots els reconeixements de crèdits.    
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius 
(CiU) i 13 abstencions (9 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
6.1.5. DICTAMEN SOBRE AMPLIACIO DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE EN 

SESSIÓ DE 16-7-90, DE CESSIÓ D'ÚS DE PART DE LA FINCA 
INFANTS A FAVOR DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT, EN EL SENTIT DE DETERMINAR MÉS 
EXACTAMENT L'OBJECTE DE LA CESSIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en sessió del dia 16 de juliol de 1990, el Ple de la Corporació va acordar 
cedir l'ús de part de l'anomenada Finca Infants mitjançant la forma de mutació de 
domini, a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
l'efecte que la porció cedida es destinés al servei públic d'ensenyament de formació 
professional o ensenyaments equivalents en cas de reforma del sistema educatiu. 
 
Atès que l'article 6.1 de l'Ordre del Departament d'Economia i Finances de 27 de 
novembre de 1984 estableix que per a la tramitació del corresponent expedient 
d'adquisició d'immobles cedits pels ens locals és necessari un certificat de l'acord del 
Ple, emès pel Secretari de la Corporació, que inclogui, entre d'altres, la descripció 
exacta del bé a cedir, amb expressió de confrontacions, distribució i superfície. 
 
Atès que a l'acord del Ple de 16 de juliol de 1990, la identificació de la part de la 
Finca Infants objecte de cessió, solament es va dur a terme en base a un plànol de 
situació grafiat. 
 
Atès l'ofici del Director General d'Arquitectura i Equipaments Educatius del 
Departament d'Ensenyament, de referència registre d'entrada número 
4288/23.02.1993, en el qual se sol.licita un certificat del Secretari on consti el 
contingut senyalat al paràgraf segon. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental 
que fa referència a la descripció de la part de la Finca Infants objecte de cessió d'ús. 
 
Atès l'informe-proposta de resolució emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de 
Contractació i Patrimoni, relatiu a la necessitat d'ampliar l'acord adoptat pel Ple el dia 
16 de juliol de 1990, el Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Ampliar l'acord adoptat pel Ple en sessió del dia 16 de *juliol de 1990, pel qual 
se cedia en ús mitjançant la forma de mutació de domini part de la Finca Infants a 



favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de 
determinar més exactament l'objecte de la cessió. 
 
2n.- Descriure la part de la Finca Infants objecte de cessió d'ús mitjançant la forma 
de mutació de domini: 
 
La porció cedida (grafiada al plànol adjunt) forma part de l'anomenada Finca Infants, 
la qual té 3.045 m2 de superfície, figura inscrita al Registre de la Propietat número 1 
de Manresa (finca número 29.163, Tom 1.954, Llibre 613, Full 56) té referència 
cadastral 25.020.19 i està situada a la Cra. de Vic, 16 - C. Infants, 3. 
 
La parcel.la objecte de cessió d'ús té una superfície de 2.171 m2, és de forma 
irregular formada per l'addició de dos rectangles. Els límits d'aquesta parcel.la són 
els següents: 
  - A l'Oest, limita amb una línia recta de 45'24 m amb la Cra. de Vic. 
  - Al Nord, limita amb una línia de 38'25 m amb un pas privat; amb una línia de 

5'75 m amb la parcel.la de referència cadastral 25.020.05, propietat de Maria 
Angrill Vilafranca; amb una línia de 6 m amb la parcel.la de referència cadas-
tral 25.020.06, propietat d'Ernesto Martínez Esparbé, amb una línia de 6 m 
amb la parcel.la de referència cadastral 25.020.07, propietat de Margarida 
Renalias Sala; amb una línia de 4'75 m amb la parcel.la de referència cadas-
tral 25.020.08, propietat d'Antonio Serra Sangrà. 

  - A l'Est, amb una línia trencada de 17'5 m, 8 m i 7'6 m amb la resta de la finca 
matriu. 

  - Al Sud, amb una línia trencada de 25'9 m i 10'5 m amb la resta de la finca 
matriu i amb una línia recta de 24'3 m amb el carrer dels Infants. 

 
A la parcel.la descrita s'hi localitza un edifici que data del 1898-1911, amb planta en 
forma d'U, que tanca un pati interior i que té una alçada de planta baixa i dues 
plantes pis. La superfície construïda de l'edifici que s'inclou a la parcel.la objecte de 
cessió és de 2.177 m2, amb el desglossament següent: 
 
  - 871 m2 a la planta baixa. 
  - 871 m2 a la planta primera. 
  - 435 m2 a la planta segona. 
 
3r.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
l'acompliment de l'expedient." 
 
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest dictamen complementa un acord que es va 
prendre en aquest Ple el 16 de juliol de 1990, però que després s'han demanat a 
l'Ajuntament unes especificacions cadastrals, que no formaven part del dictamen 
aprovat fa dos anys, i avui es dóna satisfacció d'aquesta informació complementària 
per poder desenvolupar els acords de l'any 1990. 
 
La Sra. Crusellas i Serra diu que li agradaria que s'expliqués més exactament el 
contingut d'aquest dictamen. 
 



El Sr. Sala i Rovira contesta que el 16-7-90 es va prendre l'acord de fer la cessió per 
mitjà de la fórmula de mutació de domini, del que és l'edifici de referència, i 
l'Ajuntament no va incloure en aquell dictamen totes les referències de delimitació 
cadastral de la propietat, a efectes de la cessió, i ara l'únic que es fa és delimitar i 
especificar quines són les delimitacions cadastrals perquè es pugui resoldre favora-
blement l'acord près fa dos anys. Però no canvia en res els acords presos sobre 
aquesta operació. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 
GMP) i 9 abstencions (GMS). 
 
6.1.6. DICTAMEN SOBRE REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DEL 

SERVEI DE NETEJA DELS GRUPS PRIMER I TERCER DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICADES A "NETEGES 
MANRESANES, S.A" I "LIMPIEZAS DEYSE, S.L.", RESPECTI-
VAMENT 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Ateses les instàncies de referència registre d'entrada núms.  5179 i 15079, 
subscrites respectivament pels representants legals de "NETEGES MANRESANES, 
S.A. " i "LIMPIEZAS DEYSE, S.L. ", adjudicatàries de les concessions del Servei de 
Neteja del Primer i Tercer Grups de Dependències Municipals, per les que sol.liciten 
la revisió del canon, corresponent a la cinquena anualitat del contracte. 
 
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda a 28 d'abril de 1993. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de 
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "NETEGES 
MANRESANES, S.A.", amb C.I.F. núm. A-08794570, domiciliada al carrer de la 
Sèquia núms. 28 - 30,  3r  4a de Manresa, per acord Plenari de 30 de juny de 1988, 
per aplicació de la clàusula de revisió de preus de la contracta, resultant un canon 
trimestral de 6.752.984'- ptes, amb efectes des de l'1 d'abril de 1993, i reconèixer un 
crèdit de          1.490.539'- ptes a favor de l'adjudicatària en concepte de les 
diferències causades sobre el cànon pel període vençut del 21 de juliol de 1992 al 
31 de març de 1993, de conformitat amb les condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16 del 
Plec de Clàusules d'Explotació que regula la concessió i atès l'informe emès pel Cap 
de la Secció d'Hisenda a 28 d'abril de 1993. 
 
2n.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Tercer Grup de 
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, S.L. 
", amb C.I.F. núm. B-08383085, domiciliada al carrer Lleida núms. 1 - 5 de Manresa, 
per acord Plenari de 30 de juny de 1988, per aplicació de la clàusula de revisió de 
preus de la contracta, resultant un canon trimestral de 6.404.739'- ptes, amb efectes 



des de l'1 d'abril de 1993, i reconèixer un crèdit de 1.423.342'- ptes a favor de 
l'adjudicatària en concepte de les diferències causades sobre el cànon pel període 
vençut del 19 de juliol de 1992 al 31 de març de 1993, de conformitat amb les 
condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16 del Plec de Clàusules d'Explotació que regula la 
concessió i atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Hisenda a 28 d'abril de 1993    
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que això són les actualitzacions dels cànons en funció de les 
fórmules polinòmiques que en el seu dia van ser aprovades pel Ple. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.1.7. DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA 

URBANITZACIÓ DELS CARRERS LLEVANT, MONTCAU I 
PASSATGE MISSER MAS, FASE I, A FAVOR DE L'ENTITAT 
TAGOIN, S.A. PER UN PREU DE 53.343.797 PTA 

 
El Sr. Oms i Pons diu que aquest dictamen queda retirat, ja que ha estat substituït 
per un assumpte sobrevingut, del qual se'n parlarà posteriorment. 
 
6.1.8. DICTAMEN ATORGANT CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE 

DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN 
TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES A COMPTAR DEL DIA 
SEGÜENT AL DE FINALITZACIO DELS RESPECTIUS "LLOGUERS" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre ninxols del Cementiri 
Municipal, per un periode de cinc anys prorrogables, en substitució del règim anterior 
de "lloguer". 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
ninxols, limitades en el temps i reduïdes a un periode de cinc anys, prorrogalbes per 
periodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en 
l'Ordenança Fiscal corresponent.  
 
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, i l'adopció del 
següent  
 
ACORD 
 
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre els ninxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a les relacions annexes a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, a comptar des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", amb aplicació del preu públic per utilització temporal de ninxols". 
 



Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
7.- AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
7.1. REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 7.1.1, 7.1.2 i 
7.1.3 de l'ordre del dia. 
 
7.1.1. DICTAMEN SOL.LICITANT AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA 

GENERALITAT LA INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT ENTRE ELS 
BENEFICIARIS DELS AJUTS PER A L'ELABORACIÓ DEL CENS 
MUNICIPAL D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DE TIPUS RAMADER,  
I SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha obert 
convocatòria, segons Ordre d'11 de març de 1993, d'ajuts per a la realització de 
l'inventari de les activitats classificades de tipus ramader, existents a Catalunya, 
destinada als Consells Comarcals i Ajuntaments que tinguin creada la Ponència 
Tècnica Municipal, ajuts que poden arribar fins a un 80% del cost de l'activitat 
d'elaboració del cens, amb un màxim de 10 milions de pessetes en el cas dels 
municipis. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa té creada i en funcionament la Ponència Tècnica 
Municipal, i, per tant, pot acollir-se a l'esmentada línia d'ajuts. 
 
Atès que l'elaboració d'un cens d'activitats classificades de tipus ramader, havia ja 
estat acordat per aquest plenari en sessió de 21 d'abril de 1992. 
 
Atès que l'esmentada Ordre estableix el contingut que han de tenir els inventaris a 
realitzar pels ens locals beneficiaris de l'ajut, el qual és sensiblement més ampli que 
el que s'havia previst inicialment, i s'exigeix, a més, que totes i cadascuna de les 
instal.lacions siguin objecte de visita d'inspecció in situ, fet que comportarà la 
necessitat de disposar d'un equip humà amb suficient capacitat tècnica per aquest 
treball. 
 
Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al 
Ple l'adopció dels següents 
 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, la 
inclusió de l'Ajuntament de Manresa entre els municipis beneficiaris dels ajuts per a 
l'elaboració del cens municipal d'activitats classificades de tipus ramader, d'acord 
amb l'Ordre de l'esmentat Departament, d'11 de març de 1993, amb sol.licitud d'una 
subvenció per import de 7.200.000,- PTA. 



 
Segon.- Manifestar, en acompliment de les bases de la convocatòria, el compromís 
d'aquest Ajuntament de realitzar l'inventari de les activitats classificades de tipus 
ramader, que s'exerceixen en el terme municipal de la ciutat de Manresa, en la 
forma, contingut i condicions que s'estableixen en l'Ordre esmentada en el punt 
anterior." 
 
7.1.2. DICTAMEN SOL.LICITANT AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA 

GENERALITAT LA INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT ENTRE ELS 
BENEFICIARIS LA INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT ENTRE ELS 
BENEFICIARIS DE LA CESSIÓ DE CONTENIDORS DE PAPER, 
VIDRE I PILES 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:  
 
"Atès que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha obert 
convocatòria, segons ordre de 3 d'abril de 1993, publicada en el DOGC del dia 31 
de març de 1993, per cedir als ajuntaments, de forma gratuïta, contenidors de vidre, 
paper i piles. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa té en marxa el programa de recollida de materials 
selectius i va instal.lar l'any passat diversos contenidors cedits per la Generalitat 
mitjançant convocatòria anàloga a la d'enguany. 
 
Atès que l'esmentada Ordre requereix  la presentació d'una certificació d'acord del 
Ple de la Corporació en la qual s'especifiquin  l'actuació projectada i el nombre de 
contenidors que demana per a cada tipus de recollida. 
 
Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al 
Ple l'adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, la 
inclusió de l'Ajuntament de Manresa entre els municipis beneficiaris de la cessió del 
següent material: 47 contenidors de paper,16 contenidors de vidre, i 20 contenidors 
de piles, d'acord amb l'ordre de l'esmentat Departament de 3 d'abril de 1993. 
 
Segon.-  Manifestar en acompliment de les bases de la convocatòria, el compromís 
d'aquest Ajuntament d'instal.lar els esmentats contenidors en el terme municipal 
complementant i ampliant els punts de recollida." 
 
7.1.3. DICTAMEN SOL.LICITANT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA 

INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT ENTRE ELS BENEFICIARIS DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS D'EDUCACIÓ I DIFUSIÓ 
MEDIAMBIENTALS, I SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ 

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



"Atès que la Diputació de Barcelona ha fet pública la convocatòria de subvencions 
per a l'any 1993, i que entre els conceptes subvencionables s'hi troben el de les 
actuacions en instal.lacions adreçades a aconseguir un estalvi efectiu d'energia en 
serveis, instal.lacions i edificis depenents de l'entitat local, i el d'arranjament de 
camins rurals. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa, ha portat a terme la instal.lació de 
temporitzadors en els quadres d'enllumenat públic, amb la finalitat de reduir el 
consum energètic. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa realitza periòdicament treballs de conservació i 
reparació de camins rurals. 
 
Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al 
Ple l'adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
Demanar a la Diputació de Barcelona la inclusió de l'Ajuntament de Manresa entre 
els beneficiaris de subvencions per a activitats d'educació i difusió mediambientals, 
amb sol.licitud de subvenció pels imports i conceptes que s'indiquen: 
 
a) Instal.lació de temporitzadors en els quadres d'enllumenat públic: 524.862,- PTA 
 
b) Arranjament de camins rurals: 1.860.000,- PTA" 
 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el dictamen 7.1.1 sol.licita ajuts per a granges, és a dir, fer 
un inventari i veure la situació en què es troben les granges del terme municipal. 
Referent al 7.1.2 diu que es demanen una bona quantitat de contenidors, degut a 
què darrerament hi ha hagut incendis, per tal de substituir-los ràpidament, i aprofiten 
per demanar, també, contenidors de piles. 
Pel que fa al dictamen 7.1.3 expressa que es demana subvenció a la Diputació per 
instal.lar uns temporitzadors a l'enllumenat públic i subvenció per arranjar alguns 
camins rurals del terme municipal. 
 
El Sr. Mas i Font diu que el seu grup troba molt encertat el camí a seguir per afavorir 
la protecció i millor cura del nostre medi ambient, sobretot referent a l'apartat 7.1 que 
els ha semblat de lògica i continuïtat de la proposta que ja es va aprovar en el seu 
moment. Pel que fa a la sol.licitud de més contenidors, entén que són per substituir 
els contenidors malmesos i ha de recordar que en la comissió de Política Ambiental 
es va fer referència a que aquest dictamen no contemplava sol.licitar subvenció per 
tenir més contenidors de piles, i malgrat les dificultats que comporten els contenidors 
de piles avui dia, considera que és important que hi hagi un desplegament a la ciutat 
de contenidors de piles, i entenen que aquest és el camí de sensibilització de la 
ciutadania, i que també s'haurà de fer una sensibilització de cara a l'administració 
superior, en aquest cas la Generalitat, perquè s'esforci a fer-ne el reciclatge 
pertinent. Referent a l'arranjament dels camins rurals suggereix que a més a més 
d'aquest arranjament hi constés una rotulació on es pogués dir per exemple, que el 



camí condueix a un entorn natural, que s'ha de respectar i mantenir net. El seu grup, 
per tant, votarà favorablement els tres dictamens. 
 
El Sr. Alcalde diu que es recull el suggeriment del Sr. Mas, i tot seguit sotmet a 
votació conjunta els dictamens 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3, que són aprovats per unanimitat 
dels 25 membres presents. 
 
7.2. REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
7.2.1. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA ZOONOSI, I ACCEPTACIÓ DE 
SUBVENCIÓ CONTINGUDA AL PACTE TERCER 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la protecció de la salubritat pública és una competència municipal segons 
l'art. 63.2.h) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i que la recollida 
d'animals abandonats, el control antiràbic i la lluita contra les epizooties són 
actuacions en aquesta matèria especialment atribuïdes als Ajuntaments per l'art. 10 
de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. 
 
Atès que, per raó del problema important que suposava afrontar a nivell municipal 
aquestes actuacions el Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Manresa varen signar un conveni de col.laboració per a 
la creació d'una Unitat de Prevenció i Control de la zoonosi en el sector IV (Bages, 
Osona, Anoia i Berguedà -parcialment-). 
 
Atès que l'esmentada Unitat ha estat creada i convé, ara, organitzar-ne el servei i el 
finançament, motiu pel qual la Diputació de Barcelona ha ofert la signatura d'un 
conveni de col.laboració, segons text que s'adjunta. 
 
Examinats els arts. 36.1.b) i 57 en relació amb el 55 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local i arts. 89.2 i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics. 
 
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió 
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament 
de Manresa i la Diputació de Barcelona per a la prevenció i el control de la zoonosi, 
de conformitat amb el text que s'adjunta al present dictamen. 
 



Segon.- Acceptar la subvenció continguda en el pacte tercer del conveni, i consistent 
en la quantitat global de cinc milions vuit-centes mil pessetes (5.800.000) per a l'any 
1993, segons els conceptes que en l'esmentat pacte s'indiquen. 
 
Tercer.- Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
La Sra. Riera i Montserrat expressa que aquest conveni és una ampliació del que ja 
hi havia l'any passat, pel qual l'Ajuntament rebrà una aportació de 5.800.000 
pessetes al llarg de l'any, però prèvia aportació de les factures corresponents. Diu 
que fins ara es feia solament la recollida i trasllat a Barcelona, i ara es farà la 
recollida i es tindran en custòdia els animals els 8-10 dies que marca la Llei, i 
després ja es procedirà al seu trasllat. Hi ha una altra variació, també, i és que la 
zona quatre afectava Bages, Osona i Berguedà, i ara hi han inclòs l'Anoia perquè el 
Berguedà ho fa quasi tot la Protectora d'Animals del Berguedà, llevat de Cercs, que 
l'han inclòs dins la zona, i que l'any passat ja el van fer un cop l'any. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
7.2.2. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL 

SOBRE ALIMENTS I ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ALIMENTS I ESTABLI-
MENTS ALIMENTARIS, elaborat pels serveis tècnics i jurídics adscrits al Servei 
d'urbanisme i Política Ambiental, l'objecte de la qual és ser instrument normatiu 
municipal en matèria d'higiene i sanitat alimentàries, amb la finalitat última de 
garantir la defensa dels consumidors i usuaris i de protegir-ne, amb mecanismes 
eficaços, la seva seguretat i salut. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei Reguladora 
de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present 
dictamen, i que proposa l'aprovació de l'esmentada Ordenança. 
 
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió 
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre aliments i establiments 
alimentaris d'acord amb el text del projecte que s'adjunta al present dictamen. 
 
Segon.- Exposar el text inicialment aprovat a informació pública i sotmetre'l al tràmit 
d'audiència als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi 



al.legacions i suggerències, que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. 
Si no se'n produeixen, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament i entrarà 
en vigor després de la seva publicació íntegra i del transcurs de 15 dies comptats a 
partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de l'Administració de la 
Generalitat." 
 
El Sr. Oms i Pons diu que aquesta ordenança d'aliments és una eina de la qual han 
de felicitar als funcionaris de l'Ajuntament, on han fet un treball exhaustiu, molt 
complert, que permetrà un control sanitari de les instal.lacions alimentàries, molt 
més complert i segur del que tenien fins ara. Es una eina que orientarà tant als 
usuaris com a les persones que es dediquen al comerç de productes alimentaris. Es 
per al seu grup una satisfacció portar aquí a aprovació aquesta ordenança. 
 
El Sr. Mas i Font diu que l'ENM ja havia mostrat el seu interès en el 
desenvolupament d'aquesta ordenança que avui s'aprovarà inicialment, i per això se 
senten satisfets de la seva redacció correcta i completa en els àmbits que tracta. No 
obstant, en el marc de la comissió de Política Ambiental, el seu grup hi va fer 
algunes aportacions i matisos, dels quals només en voldrien destacar algún. Diu que 
l'alimentació humana no és només una aportació més o menys correcta de 
proteïnes, vitamines, greixos i sals, és també un fet cultural, i com a tal és arrelat als 
productes propis de la terra, denominant-los d'una forma diferent fins i tot en 
poblacions no gaire distants unes de les altres. Es per això que creuen interessant 
que aquesta ordenança contemplés també un cert reconeixement a aquestes 
denominacions. I passa a llegir l'apartat que va proposar el seu grup i que diu "es 
procurarà que totes les rotulacions dels aliments que en requereixin, siguin de 
denominació local, en català, i si no es coneix amb la denominació catalana general, 
o la del seu lloc d'origen. Afegeix que podrien ser molts més els àmbits tractats per 
aquesta ordenança, però entenen que és un molt bon punt de partida, i esperen que 
per al fàcil coneixement de l'ordenança, demana que a més a més de la publicació 
preceptiva que ha de tenir se'n faci arribar un extracte als diferents àmbits que són 
tractats per aquesta ordenança. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que la difusió que demana el Sr. Mas, ja sempre es fa així, 
quan hi ha alguna ordenança que s'aprova es distribueix a les parts afectades. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, es declara acordat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre aliments i establiments 
alimentaris d'acord amb el text del projecte que s'adjunta al present dictamen. 
 
Segon.- Exposar el text inicialment aprovat a informació pública i sotmetre'l al tràmit 
d'audiència als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi 
al.legacions i suggerències, que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. 
Si no se'n produeixen, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament i entrarà 
en vigor després de la seva publicació íntegra i del transcurs de 15 dies comptats a 
partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de l'Administració de la 
Generalitat." 
 



7.2.3. DICTAMEN SOL.LICITANT A LA DIPUTACIO DE BARCELONA LA 
INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT ENTRE ELS BENEFICIARIS DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS I 
SALUT PÚBLICA, I SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Diputació de Barcelona ha fet pública la convocatòria de subvencions 
per a l'any 1993, i que entre els conceptes subvencionables s'hi troben el de les 
actuacions en matèria de drogodependències, així com les d'educació, i informació 
en matèria de salut pública, entre les quals s'inclouen les de desinfecció, 
desinsectació i desratització. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa porta a terme diverses actuacions en els àmbits 
indicats i té la voluntat de continuar i potenciar l'activitat en aquests camps socials. 
 
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió 
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
Demanar a la Diputació de Barcelona la inclusió de l'Ajuntament de Manresa entre 
els beneficiaris de subvencions per a activitats de serveis socials i salut pública, amb 
sol.licitud de subvenció pels imports i conceptes que s'indiquen: 
 
a) Desinfecció, desinsectació i desratització: 2.000.000,-PTA 
 
b) Programa de prevenció sobre les drogodependències: 300.000,- PTA 
 
c) Programa d'educació i control de la menopausa: 1.800.000,- PTA" 
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que el programa de l'apartat a) ja fa temps que s'està 
portant a terme i el c) també ja es porta a terme. El que és nou és el programa de 
prevenció sobre drogodependències, tema en el qual s'ha estat treballant conjun-
tament amb Ensenyament, Benestar Social, Sanitat, el Centre de Recursos, la Llum 
del Bages i el CAST, i és un projecte de cara a l'octubre, per tal d'entrar a les 
escoles i fer la prevenció en els centres d'ensenyament. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
El Sr. Oms i Pons intervé per retirar el sobrevingut núm. 4. 
 
Sotmesa a votació conjunta l'especial declaració d'urgència dels assumptes 
sobrevinguts restants, núms. 1, 2, 3 i 5, és aprovada per unanimitat dels 25 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 



8.1. DICTAMEN SOBRE CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ D'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE VENDA DE BEGUDES 
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 21 (QUIOSC DEL 
MIG), ADJUDICADA AL SR. MIGUEL ROJO TRUJILLO, PER UN PERÍODE 
DE 6 MESOS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1988, s'adjudicà la concessió d'explota-
ció del quiosc de venda de begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 
21 (Quiosc del Mig) a favor dels Srs. ALBERT PUJOL i BOSCH i XAVIER 
JAVALOYES i VILALTA. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 29 d'abril de 1993, va acordar la 
cessió per novació subjectiva de l'esmentada concessió a favor del Sr. JOSE 
MIGUEL ROJO TRUJILLO, cessió que es va formalitzar en data 7 de maig de 1993, 
per compareixença davant l'Alcalde-President, de conformitat amb l'article 52.2 del 
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 
 
Atès que el proper 30 de juny finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que per atorgar la nova concessió s'ha elaborat per part del Servei d'Urbanisme 
i Política Ambiental un avantprojecte (adjunt a l'expedient) que comprèn les obres 
necessàries per a la substitució de l'actual Quiosc del Mig, per un altre de noves 
característiques, situat al mateix lloc, la qual cosa implica l'existència d'una inversió 
considerable i la necessitat de tramitar l'expedient previst als articles 60 i següents 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals. 
 
Atès que els Quioscs del Passeig reben gran afluència de públic durant els mesos 
d'estiu, fet que origina la conveniència que el Quiosc del Mig romangui obert durant 
la temporada esmentada, amb la finalitat d'atendre la demanda existent. 
 
Atès que l'article 7 del Plec de Condicions que regeix l'explotació del Quiosc de 
venda de begudes situat al Passeig Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig) 
estableix que el termini màxim de la concessió es fixa en 5 anys improrrogables, 
amb la salvetat que l'Ajuntament, per qualsevol circumstància, pugui interessar al 
concessionari la continuació de la prestació del servei, la qual cosa no crea cap dret 
a favor del concessionari, el qual ha de cessar automàticament en l'ús de la 
concessió en finalitzar el nou termini fixat. 
 
Atès l'informe econòmic emès pel Cap del Servei d'Hisenda, relatiu al cànon 
aplicable durant els 6 mesos en què es preveu donar continuïtat a la concessió. 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'explotació del quiosc durant la tramitació 
de la nova concessió, el Tinent d'Alcalde - Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció del següent 
 
 ACORD 



 
1r.- Interessar de forma obligatòria per al concessionari per un període de 6 mesos a 
comptar des del dia 30 de juny de 1993, la continuació de la prestació de la 
concessió d'explotació del Quiosc de venda de begudes situat al Passeig de Pere III, 
davant el núm. 21 (Quiosc del Mig), adjudicada al Sr. JOSE MIGUEL ROJO 
TRUJILLO (DNI 5.605.967, Cra. de Cardona, 23 de Manresa), en virtut de cessió 
per novació subjectiva acordada pel Ple en data 29 de març de 1993 i formalitzada 
en data 7 de maig de 1993 per compareixença davant l'Alcalde-President, amb 
subjeció a les condicions fixades al Plec regulador de l'esmentada concessió, 
aprovat per acord plenari de 4 de febrer de 1988. 
 
2n.- Establir en DOS MILIONS VUIT-CENTES DOTZE MIL SET-CENTES 
QUARANTA-SIS (2.812.746) pessetes el cànon a percebre del concessionari pel 
període de 6 mesos en què es dóna continuïtat a la concessió. 
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
l'acompliment de l'expedient." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de demanar de forma obligatòria, la continuïtat 
de la concessió del quiosc del mig, i que va tenir un canvi de titularitat fa unes 
setmanes, i mentre s'està preparant un nou plec de condicions, per tal que tingui 
vida aquella zona en el decurs de l'estiu, es porta a aprovació aquest dictamen al 
Ple. Al mateix temps s'hi ha incorporat el canon pertinent i ha semblat adient que fos 
del 75%, en tant en quan el període hàbil que agafa, que és de 1 de juliol a 31 de 
desembre, és del 75%. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
8.2. DICTAMEN SOBRE CONCERTACIO D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC 

D'IMPORT 139.523.382 PESSETES, AMB CAIXA D'ESTALVIS DE 
MANRESA, PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DEL DÈFICIT EXERCICI 
1991 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"En el Pressupost Municipal per a l'exercici de 1993 aprovat en sessió plenària de 
15 de desembre de 1992, hi figura consignat com a ingrés al subconcepte 917.01, el 
finançament parcial del dèficit de l'exercici de 1991, per un import de 139.523.382 
pessetes per mitjà d'una operació de préstec a concertar amb el "Banco de Crédito 
Local" o altres entitats financeres. 
 
Als efectes de portar a terme l'esmentada operació, l'Alcalde que subscriu proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concertar una operació de préstec d'import        139.523.382 pessetes, amb 
Caixa d'Estalvis de Manresa, amb destinació a la finalitat que es detalla a 
continuació, i amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
SUBCONCEPTE             FINALITAT                  IMPORT 



PRESSUPOSTARI 
--------------------------------------------------------------- 
 
917.01           FINANÇAMENT PARCIAL 
                 DÈFICIT EXERCICI 1991             139.523.382 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT 
 
Import del préstec ............................139.523.382 PTA 
 
Període de carència ................. fracció del trimestre 
                                      natural. 
Termini d'amortització .............. 2 anys 
Periodicitat d'amortització ......... trimestral 
Número de terminis .................. 8 
Interès ............................. 13,25 per 100 nominal 
                                      invariable fins l'últim 
                                      dia de l'any 1993 i va- 
                                      riable en les anualitats  
                                      successives (1994 i 1r. 
                                      semestre 1995) d'acord 
                                      amb una de les dues al- 
                                      ternatives següents a  
                                      elecció de l'Ajuntament: 
 
                                      a) Índex de referència  
                                      del mercat hipotecari 
                                      més el 0'75. 
 
                                      b) MIBOR a 3 mesos més 
                                      el 0'50 
 
Comissió d'obertura ................  0'25% sobre l'import de 
                                      l'operació 
Disposició .........................  total en formalitzar  
                                      l'operació 
Garanties ..........................  participació municipal 
                                      en els tributs de l'Es- 
                                      tat. 
 
Segon.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou com a 
annex únic a aquesta Proposta, per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
Tercer.- Fer constar als efectes previstos a l'article 54.3 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre que la càrrega financera anual derivada de la suma d'operacions 
financeres vigents concertades per aquest Ajuntament no ultrapassa el 25 per 100 
dels seus recursos. 
 



Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec esmentat als acords 
anteriors." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que aquesta és aquella operació que es va anunciar que es 
demanaria, en el moment de l'aprovació del pressupost del 1993, per tal de cobrir la 
part del dèficit de 1991, que queda compresa dins el 5% dels ingressos, que permet 
la legislació. S'han fet gestions per tirar endavant aquesta operació amb Caixa 
d'estalvis de Manresa, si bé la documentació és anterior a la imminent baixa que 
s'ha produït aquests darrers dies. Però s'està en negociacions amb Caixa de 
Manresa per tal que s'apliqui el tipus d'interès del dia que se signi, ja que entenen 
que serà profitós per a l'Ajuntament. Les condicions que consten aquí són les que en 
el seu moment constaven, però com que en aquest cas hi ha hagut una millora 
substancial, val la pena aprofitar-la. Com a anècdota diu que totes les condicions ja 
estan dins el plec en català. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que més enllà de discutir el crèdit, que no deixa de ser un 
finançament del dèficit, el seu grup entén que si es modifica l'interès, no es pot 
aprovar ara el dictamen, perquè si s'aprova el dictamen, o s'aprova el 13'25 % 
d'interès o no s'aprova. Pensa que amb un préstec de 140 milions de pessetes s'ha 
de ser formalista, ja que si realment encara s'estan negociant les condicions i el 
tancament del préstec el que s'hauria de fer és retirar-lo i tornar-lo a portar al Ple. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que l'operació està tancada al 13'25%, però l'Ajuntament, 
amb un criteri d'estalvi, ha fet una gestió que, malgrat estigui tancada al 13'25% 
l'operació, si la Caixa a l'hora de signar pot millorar aquesta proposta i fer-ho per un 
tipus d'interès inferior al 13'25 % els sembla que això no va en contra dels interessos 
de l'ajuntament de Manresa en cap moment. El 13'25 % l'Ajuntament ja el té garantit, 
i en tot cas, la firma va cap a un tipus d'interès més favorable per a l'Ajuntament. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que des d'un punt de vista voluntariós entèn al Sr. Sala, però li 
ha de dir que tancat, no hi ha res fins que el Ple ho aprova, i quan aquest ho aprova, 
aprova un acord amb unes condicions, i en aquest sentit pregunta al Sr. Secretari si 
quan hi ha un contracte aprovat pel Ple hi ha alguna possibilitat de modificar-lo. 
 
El Sr. Secretari, a petició del Sr. President, respòn a la pregunta dient que s'hauria 
de modificar l'acord per part del Ple. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que si l'oposició hi estigués d'acord allà on posa tipus 
d'interès, s'hi podria posar "un tipus d'interès màxim del 13'25%," amb la qual cosa 
seria prou acceptable. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que si s'aprova el contracte amb un 13'25%, l'altra 
signant, és a dir la Caixa, té ja uns drets adquirits, és a dir, se li reconeixen uns drets 
adquirits del 13'25%, i potser seria preferible buscar una fórmula amb unes 
condicions més favorables, i per això ja estarien disposats a què es convoqués un 
Ple extraordinari abans de l'altre ordinari, per aprovar aquest dictamen. 
 



El Sr. Alcalde diu que hi ha doncs, dues possibilitats, o bé posar un tipus màxim del 
13'25 % , o bé convocar un Ple extraordinari per al mateix dia que se signi el 
contracte. Perquè en aquesta situació no se sap com aniran les coses, tant pot ser 
que pugin com que baixin els tipus, i no se sap si hi haurà una altra devaluació. 
Aleshores si l'esperit és mirar per l'economia de l'Ajuntament, qualsevol de les dues 
possibilitats és bona. 
 
El Sr. Sala i Rovira pregunta al Secretari si és correcte posar dins les 
característiques de l'operació que el tipus d'interès que s'aprova sigui "fins a un 
màxim del 13'25 %", ja que si això és factible no s'hauria de fer el Ple extraordinari 
d'aquí a 4 dies. 
 
El Sr. Secretari diu que això comportaria una esmena "in voce" al dictamen, però, 
tenint en compte que aquest dictamen obeeix a un projecte de contracte que implica 
a una altra part, aquest canvi hauria d'estar consentit per l'altra part, és a dir, que 
entén que no es pot modificar de manera unilateral. 
 
El Sr. Alcalde expressa doncs, que no hi ha inconvenient en retirar el dictamen, i fer 
un Ple extraordinari properament. 
 
8.3. DICTAMEN SOBRE ALIENACIÓ A MARCEL SOLER S.A LA TOTALITAT 

DE BENS NO UTILITZABLES PER IMPORT DE 38.000 PTES. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'article 11 del decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals que estableix que es consideren béns patrimonials les 
parcel.les sobreres i els béns no utilitzats.  
 
Atès l'article 13.1. que preveu que es consideren béns no utilitzables els que, pel seu 
deteriorament d'apreciació o estat deficient són inaplicables els serveis municipals o 
a l'aprofitament normal ateses la seva naturalesai destinació. 
 
Atès l'article 13.2 que regula que la declaració d'un bé no utilitzable requereix un 
expedient en el qual s'acrediti aquesta circumstància per mitjà d'un informe tècni, 
expedient que haurà de resoldre el President de l'ens local amb l'informe previ del 
Secretari i de l'Inerventor o del lletrat des Serveis Jurídics de l'Ens Local.  
 
Atès que per decret de l'Alcalde-president de data 15 d'abril de 1993, estès en els 
fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 262897-A i 262898-A es resolt 
declarar com a bé no utilitzable un total de 38 vehicles els quals consten en l'annex 
núm. 1 d'aquest dictamen, prèviament donats de baixa per desguaç davant de la 
Prefectura Provincia de Tràfic de Barcelona, i valorats respectivament en un import 
de 1.000,-ptes. 
 
Atès l'article 41 que estableix que l'alienació, el gravàmen o la cessió de béns han 
de ser acordats pel Ple de la Corporació.  
Atès l'article 45 que preveu que els béns no utilitzables, un cop valorats tècnicament 
poden ser alienats per venda directa.  



 
Vist l'informe emès per la Cap del Negociat dels Serveis Administratius de la Policia 
Local.  
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció desl següents: 
 
ACORDS 
 
1.- Alinear a MARCEL SOLER, S.A., amb C.I.F. núm. A-08679979 i domicili social a 
la Ctra. de Cardona núm. 118 d'aquesta ciutat la totalitat dels béns no utilitzables 
relacionats en l'informe que s'acompanya com a annex núm. 1 d'aquest dictament 
per un import total de 38.000,-ptes. (trenta-vuit mil pessetes), de conformitat amb 
allò que estableixen els articles 11,13,41 i 45 del decret 336/1988 de 17 d'octubre 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels Ens Locals i vistos els fonaments 
relacionats a la part expositiva d'aquest dictamen. 
 
2.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta alienació al fet de que l'adjudicatari es faci 
responsable dels efectes no utilitzables en un termini no superior a 10 dies a 
comptar a partir de la data de la recepció de la notificació del present acord.  
 
3.- Informar al sr. Marcel Soler que el pagament de les 38.000,-ptes. es realitzarà en 
règim d'auto-liquidació, que es presentarà a les oficines del servei d'Hisenda 
d'aquest Ajuntament (Plaça Major, 6, planta baixa), dins dels 10 dies habils següents 
a la present notificació i en qualsevol cas, abans de la data d'inici de l'ocupació o 
aprofitament del domini públic; i que transcorregut l'esmentat termini sense haver-se 
fet efectiu l'ingrés del preu públic, aquest s'exigirà en via de constrenyiment amb el 
recàrrec del 20% d'interessos i costes del procediment d'acord amb el que preveuen 
els articles 18.5,91 i següents del Reglament General de Recaptació." 
 
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'uns cotxes, amb els quals, després d'haver fet 
totes les averiguacions possibles, s'ha decidit donar-los de baixa davant la 
Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
8.4. DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA 

D'URBANITZACIO DELS CARRERS LLEVANT, MONTCAU I PASSATGE 
MISSER MAS, FASE I, A FAVOR DE L'ENTITAT "CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS Y CIVILES S.A PER UN PREU DE 49.539.856 PTES 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 30 de març de 1993, 
aprovà l'expedient de contractació de l'Obra d'URBANITZACIO DELS CARRERS 
LLEVANT, MONTCAU I PASSATGE MISSER MAS. FASE I. 
 



De conformitat amb l'art. 275.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i R.L. de 
Catalunya, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la 
Corporació  l'adopció del següent 
 
 A C O R D : 
 
1r.- Adjudicar el contracte de l'Obra d'URBANITZACIO DELS CARRERS LLEVANT, 
MONTCAU I PASSATGE MISSER MAS. FASE I, a favor de l'entitat mercantil " 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y CIVILES, S.A." ( A-08190696 Ca. 
Cervantes, 55 Terrassa ), per un preu de 49.539.856'- ptes. (inclòs l'I.V.A.), de 
conformitat amb l'expedient de contractació aprovat pel Ple de la Corporació del dia 
30 de març de 1993, i atès l'informe emès per l'Enginyer Cap de Servei, fixant-se 
una garantia definitiva de 1.031.563'- ptes., d'acord amb el Plec de condicions 
administratives tipus aprovat. 
 
2n.- Publicar aquesta adjudicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que prescriu l'art. 285 de la Llei 
Municipal de Catalunya. 
 
3r.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que aquest dictamen és el que substitueix el 6.1.7, retirat 
anteriorment. Es tracta de l'adjudicació de l'obra d'urbanització dels carrers que 
figuren al dictamen a l'empresa Construcciones y Obras Públicas y Civiles S.A., i el 
motiu del canvi és degut a què, quan en el seu moment es va estudiar i es va fer el 
càlcul de les baixes temeràries hi va haver un error material de càlcul, que va fer que 
un parell de dècimes fes que una empresa quedés fora del sistema, quan és 
precisament aquesta empresa la que tenia la millor aptitud per tirar endavant aquest 
projecte. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que quan es va decidir la forma de contractació d'això ja 
es van abstenir perquè pensen que s'havia de fer per concurs, i ara mantindran 
l'abstenció. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 22 vots afirmatius (12 CiU, 9 GMS i 1 
GMP) i 3 abstencions (ENM). 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són 
les 21 h i 35 min de la nit, de tot el qual com a Secretari, certifico, i s'estén la present 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm........... i correlatius fins el 
núm .............. 
         Vist i plau 
El Secretari       L'Alcalde, 
     
 


