
Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 de setembre de 1995. 
Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple de la 
Corporació núm. 15 amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no 
definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
  
 



 
 
El Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta, s´incorpora a la sessió a l´entrar en el coneixement del punt 3.1 
de l´ordre del dia. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min de la tarda, i després de comprovar el 
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes 
compresos en l'ordre del dia següents: 
 
Com a qüestió prèvia i abans d´entrar en el coneixement dels assumptes compresos en l´ordre del 
dia, el Sr. Arderiu i Freixa demana que consti en acta la satisfacció del GMPP per veure 
novament al Sr. Empez entre els regidors, veure´l sa i estalvi i li desitgen una bona recuperació. 
Així mateix, manifesta el condol per la mort del pare del regidor Sr. Joaquim Collado. 
Finalment felicita al Sr. Francesc de Puig pel seu nomenament com a director del Centre d´Alt 
Rendiment Esportiu. 
 
L´alcalde demana que consti en acta la intervenció del Sr. Arderiu, i manifesta que la resta de la 
Corporació també s´afegeix a aquesta declamació. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació a les actes de les 
dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 17-7-95 i el 28-7-95, 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 23 membres presents, les actes de les sessions dels dies 17-7-95 i 
28-7-95, 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. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 i 36, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 I 31 DE JULIOL i 7, 14, 21 i 
29 d´AGOST i 4 DE SETEMBRE DE 1995, 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 10, 17, 24 i 31 de juliol, i 7, 14, 21 i 29 d´agost i 4 de 
setembre de 1995, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels 
grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalització dels articles 22.2 a) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 



 
2.2 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 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D´ALCALDE-DELEGAT 

D´ADMINISTRACIÓ, DE DATA 6-7-95, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM 
LABORAL TEMPORAL DE LA SRA. MARIA ALBA BOSCH CORTÉS, PER 
REALITZAR FUNCIONS D´EDUCADORA DE CENTRES SOCIALS. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que manifesta la 
necessitat de cobrir urgentment un lloc de treball d'Educadora de Centres Socials, donat que la 
Sra. Emilia Gudayol Pulido, titular del lloc de treball, es troba de baixa per maternitat amb 
efectes del dia 1 de juliol de 1995 i fins el 20 d'octubre de 1995, inclós. 
 
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball per tal de garantir la continuïtat del 
servei.  
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i requereix pel 
procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència. 
 
Atès que la Sra. Bosch està realitzant la substitució de la baixa per maternitat de la Sra. Maria 
Serra Canal, Educadora de Centres Socials, fins el 13 de juliol de 1995. 
 
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència  a  la  Sra.  MARIA 
ALBA BOSCH CORTES (DNI 39.350.584), a partir del dia 14 de juliol de 1995 i fins el 20 
d'octubre de 1995, ambdós inclosos, data en que finalitza la baixa per maternitat de la Sra. Emilia 
Gudayol Pulido, titular del lloc de treball. 
 
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i desenvolupa 
l'Art. 15 1c) de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps 
parcial i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les Entitats Locals. 
 
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel Sr. Alcalde 
mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 
 
R E S O L C: 
 



1.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, i pel sistema de màxima urgència a la 
Sra. MARIA ALBA BOSCH CORTES (DNI 39.350.584), per realitzar les funcions 
d'EDUCADORA DE CENTRES SOCIALS, amb una jornada de 20 hores setmanals i pel 
periode compres entre el dia 14 de juliol de 1995 i fins el 20 d'octubre de 1995, ambdós inclosos, 
pel fet de cobrir la baixa per maternitat de la Sra. EMILIA GUDAYOL PULIDO, titular del lloc 
de treball, i per les següents retribucions:  
 
Sou mensual.....................................................................................................................77.445.-ptes. 
Paga extraordinària d'estiu ..............................................................................................77.445.-ptes. 
Paga extraordinària de Nadal ..........................................................................................77.445.-ptes. 
 
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin. 
 
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb  el que disposa l'Art. 
4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i desenvolupa l'Art. 15 1c) de l'Estatut 
dels Treballadors, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial i el Decret 214/90 de 
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 
 
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya." 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDIA, DE DATA 1-08-95 SOBRE 

SUBSTITUCIÓ TRANSITÒRIA REGLAMENTÀRIA DE L´ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar temporalment, per vacances, durant els 
dies compresos entre el 6 i el 20 d'agost de 1995, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de 
procedir a la substitució transitòria reglamentària. 
 
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 
l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'article 47 
del ROF i l'art. 18,b) del ROM, determinen que els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòria-
ment en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos 
de vacant, absència o malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel que es van efectuar nomenaments de 
Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i es va establir l'ordre de 
substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, per vacances, la 
totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel Tinent d'Alcalde 



corresponent, que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular, conforme s'especifica a 
continuació: 
 
a) Durant el període comprès entre el 6 i el 12 d'agost de 1995, ambdós inclosos, assumirà les 
funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon 
Fontdevila i Subirana. 
 
b) Durant el període comprès entre el 13 i el 15 d'agost de 1995, ambdós inclosos, assumirà les 
funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el Segon Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim 
Collado i Llort, atesa l'absència reglamentària del Primer Tinent d'Alcalde. 
 
c) Durant el període comprès entre el 16 i el 20 d'agost de 1995, ambdós inclosos, assumirà les 
funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon 
Fontdevila i Subirana. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer i Segon Tinents d'Alcalde, Srs. Ramon 
Fontdevila i Subirana i Joaquim Collado i Llort.  
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i als 
efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que celebri, 
d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, als efectes 
corresponents." 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDIA, DE DATA 24-08-95, 

SOBRE DECLARACIÓ D´EMERGENT DE L´OBRA ANOMENADA 
"REPARACIÓ DANYS OCASIONATS PELS AIGUATS. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'informe emès per l'Enginyer Municipal, en el qual qualifica d'emergent l'obra anomenada 
"Reparació danys ocasionats pels aiguats", proposant-se la seva adjudicació a l'entitat mercantil 
"EXCA-J. MAS, S.L.", per un preu de 18.400.000 PTA. (inclòs l'I.V.A.). 
 
Com Alcalde-President considerant les potestats atribuides a la meva autoritat, pels articles 21 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/87, 
de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, i de 
conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya, en concordança amb l'art. 117 del 
R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes 
Locals, en matèria de contractació d'obres d'emergència i tenint en compte el greu perill que 
afecta a la seguretat pública, i no existint crèdit pressupostari, segons certificació expedida pel Sr. 
Interventor accidental, personalment i sota la meva responsabilitat, 



 
R E S O L C: 
 
"1r.- Declarar emergent l'obra anomenada de REPARACIO DANYS OCASIONATS PELS 
AIGUATS. 
 
2n.- Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21, j) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, una despesa 
extraordinària de 18.400.000 PTA. i habilitar per atendre aquesta despesa una partida 
pressupostaria amb la denominació d'OBRA EMERGENT REPARACIO DANYS 
OCASIONATS PELS AIGUATS, de conformitat amb l'art. 267 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en concordança amb els articles 117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -
Text Refós R.L.- i 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. Determinant-se que la despesa 
haurà de justificar-se mitjançant certificació d'obra expedida pel Director facultatiu i aprovada 
degudament per l'òrgan municipal competent.  
 
3r.- Contractar amb caràcter emergent l'OBRA DE REPARACIO DANYS OCASIONATS 
PELS AIGUATS i adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCA-J. MAS, S.L. (B-59859025 -  Ca. 
Sant Joan d'en Coll núms. 42-44 de Manresa), per un preu de 18.400.000 PTA (inclòs l'I.V.A.), 
amb subjecció  al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en 
concordança amb els articles 117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 
de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. L'obra haurà d'iniciar-se en el mateix dia de la recepció de la 
notificació del present decret. 
 
4t.- Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte administratiu de l'obra 
de reparació danys ocasionats pels aiguats, fixant-se una garantia de 736.000 PTA. 
 
5è.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació". 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDIA, DE DATA 25-08-95, 

SOBRE DECLARACIÓ D´EMERGENT DE L´OBRA ANOMENADA 
"IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA MERCAT DE PUIGMERCADAL. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'informe emès per l'Arquitecte Cap de la Secció de Planejament i llicències, en el qual 
qualifica d'emergent l'obra anomenada "Impermeabilització coberta mercat de Puigmercadal", 
proposant-se la seva adjudicació a l'entitat mercantil "LOTUM, S.A. (A-08364960), per un preu 
de 6.442.672 PTA. (inclòs l'I.V.A.). 
 
Com Alcalde-President considerant les potestats atribuides a la meva autoritat, pels articles 21 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/87, 
de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, i de 
conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya,  en concordança amb l'art. 117 del 
R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes 
Locals, en matèria de contractació d'obres d'emergència i tenint en compte el greu perill que 
afecta a la seguretat pública, personalment i sota la meva responsabilitat, 
 



R E S O L C: 
 
"1r.- Declarar emergent l'obra anomenada de IMPERMEABILITZACIO COBERTA MERCAT 
DE PUIGMERCADAL. 
 
2n.- Contractar amb caràcter emergent l'OBRA D'IMPERMEABILITZACIO COBERTA 
MERCAT PUIGMERCADAL i adjudicar-la a l'entitat mercantil "LOTUM, S.A.", per un preu 
de 6.442.672 PTA (inclòs l'I.V.A.), amb subjecció  al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en concordança amb els articles 117 del RDL núm. 781/86 de 18 
d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. L'obra haurà d'iniciar-se en 
el mateix dia de la recepció de la notificació del present decret. 
 
3r.- Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte administratiu de l'obra 
d'impermeabilització coberta mercat Puigmercadal, fixant-se una garantia de 257.707 PTA. 
 
4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació". 
 
3.- ÀREA DE L´ALCALDIA 
 
Prèvia ratificació de la inclusió dels assumptes 3.1; 3.2; 3.3 i 3.4 a l´ordre del dia, per raons 
d´urgència, conforme a l´art. 82.3 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, acordada per unanimitat 
dels 23 membres presents. S´entra, tot seguit, en el coneixement dels assumptes esmentats. 
 
3.1 PRENDRE CONEIXEMENT I DONAR-SE PER ASSABENTAT EL PLE 

CORPORATIU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR D´AQUEST 
AJUNTAMENT FORMULADA PEL SR. FRANCESC DE PUIG I VILADRICH; 
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE 
DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
En aquest moment, s´incorpora a la sessió el Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta. 
 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'escrit presentat pel Sr. Francesc de Puig i Viladrich, de data 8-9-95, i Registre d'Entrada 
núm. 20018, de data 9-9-95, en el qual formula la renúncia al seu càrrec de Regidor d'aquest 
Ajuntament, i que, transcrit, en la seva part necessària o suficient, diu el següent: 
 
"FRANCESC DE PUIG I VILADRICH, amb DNI 39.294.317-J i domicili al Carrer Bruc, 138, 
3r.1a. de Manresa, regidor del Grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Manresa 
E X P O S O: 
PRIMER.- Que per raons personals que impossibiliten la dedicació que mereix l'exercici del 
càrrec de Regidor municipal em veig obligat a la renúncia d'aquest càrrec. 
SEGON.- Que de conformitat amb allò que disposa l'article 9.4 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre i demés disposicions concordants, presento davant del Ple de l'Ajuntament de 
Manresa la meva renúncia al càrrec de regidor municipal d'aquest Ajuntament, per tal que 
l'esmentat òrgan municipal faci declaració expressa de la recepció d'aquesta renúncia. 



Per tot això que he exposat, 
SOL.LICITO al Ple de la Corporació: 
Que faci declaració expressa de la recepció de la meva renúncia al càrrec de Regidor de 
l'Ajuntament de Manresa, pels motius esmentats en la part expositiva del present escrit. 
Signat:Francesc de Puig i Viladrich 
Manresa, 8 de setembre de 1995 
AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA" 
 
Vista la normativa aplicable continguda, essencialment, en els art. 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb els art. 15.2 i 19.1 l) de 
la mateixa Llei, i l'art. 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vista, així mateix, la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs locals. 
 
Considerant la urgència que revesteix la substitució del Regidor, per tal que la Corporació actuï 
amb la totalitat del nombre de membres legals corporatius. 
 
Per tot això, en concordança amb l'esmentat escrit i en harmonia amb la citada normativa legal, 
es proposa al Ple Corporatiu que, prèvia la ratificació de la inclusió de l'assumpte a l'ordre del 
dia, per raons de la urgència invocada, conforme a l'art. 82.3 del ROF, adopti el següent 
 
A C O R D 
 
PRIMER.- Prendre coneixement i donar-se per assabentat aquest Ple Corporatiu de la 

renúncia formulada pel Sr. Francesc de Puig i Viladrich, que pertany al Grup 
municipal de CiU, al càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament, mitjançant 
l'esmentat escrit de data 8-9-95, Registre d'Entrada núm. 20018, de data 9-9-95. 

 
SEGON.- Trametre certificació de l'acord a la Junta Electoral Central, per tal de procedir a 

la substitució, conforme a allò disposat en la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, i a tal efecte expedeixi la credencial acreditativa de la condició d'electe a 
favor del candidat a qui correspongui cobrir la vacant produïda. 

 
TERCER.- Així mateix, indicar que, a judici d'aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant 

al Sr. Lluís Serracanta i Cortés." 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort manifestant que, a més a més de demanar el vot favorable, vol 
deixar constància del reconeixement públic que fa el seu grup en l´activitat que a dut durant 
aquests vuit anys el regidor Sr. Francesc de Puig. Reconeixement important en els moments 
presents per al què és la tasca d´un regidor, que ha portat diferents temes. Que no quedi només 
com a un fet purament oficial i fret. 
 
Sotmés el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.2 RATIFICAR ELS ACORDS PRESOS PER L´ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

MITJANÇANT DECRET DE 25-07-95, REFERENTS A LA COL.LABORACIÓ 



D´AQUEST AJUNTAMENT EN MATÈRIES D´ECONOMIA SOCIAL, 
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DEL DRET AL TREBALL, FOMENT DE LA 
FORMACIÓ OCUPACIONAL, ENTRE D´ALTRES MATÈRIES; PRÈVIA 
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, 
PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries d'economia social, 
protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional, accions d'inserció 
laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social, assessorament i orientació en l'àmbit 
de l'auto-ocupació i iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és promotora de la línia de subvencions a les entitats locals 
de la província de Barcelona corresponent al Programa Operatiu Núm. 940314 ES3, del Marc 
Comunitari de suport 1994-1999, Fons Social Europeu, Objectiu 3. 
 
Atesa la sol.licitud d'inclusió a l'esmentat programa amb registre de sortida núm. 12378 de data 
23 de desembre de 1994 i a la sol.licitud amb registre de sortida núm. 12.673 de data 30 de 
desembre de 1994. 
 
Atès l'ofici adreçat per la Diputació de Barcelona amb registre d'entrada núm. 16.309 de data de 
12 de juliol de 1995 comunicant que la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar en data 30 de juny l'adjudicació definitiva de les subvencions a les Entitats Locals 
corresponents a l'esmentat programa i adjuntant conveni i documentació que fa referència a les 
condicions de cada projecte. 
 
Atès el decret d'Alcaldia-Presidència del dia 25 de juliol de 1995 i estès en el full de paper 
segellat de la Generalitat número 644473-A, en el que es resolt acceptar la subvenció concedida 
pel Fons Social Europeu a través de la Diputació de Barcelona, no executar tres projectes 
inicialment presentats, aprovar la minuta de conveni a signar entre l'Ajuntament de Manresa i la 
Diputació de Barcelona i facultar a l'Alcalde-President per la signatura del conveni i de tota la 
documentació corresponent. 
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abrill Reguladora de les Bases de Règim 
Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
 A C O R D  
  
1.- RATIFICAR els acords presos en el decret d'Alcaldia-Presidència del dia 25 de juliol de 1995 
estès en el full de paper segellat de la Generalitat número 644473-A, concretats en: 
 
1.1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu a través de la Diputació de 
Barcelona de 12.213.000.-PTA, amb destí a l'execució dels projectes Adequa estudi, Adequa 



Dona (Agroturisme), Adequa Dona (Medi Ambient), Adequa Dona (Creació empreses) i 
Projecte Global cofinançats en el marc del Programa d'Acció F.S.E. Objectiu 3.  
 
1.2.- NO EXECUTAR els projectes inicialment presentats Adequa Dona (Comerç Exterior), 
Adequa Dona (Informàtica Administrativa) i Promotors Turístics atesa la impossibilitat de poder 
executar tots els projectes programats durant el període de vigència regulat en el conveni de 
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa. 
 
1.3.- APROVAR la minuta de conveni a signar entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de 
Barcelona per portar a terme conjuntament els projectes inclosos al Programa Operatiu Núm. 
940314 ES3 del Marc Comuniari de suport 1994-1999, Fons Social Europeu, Objectiu 3. 
 
1.4.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de l'esmentat conveni i tota la 
documentació corresponent." 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort manifestant la importància de la presentació d´aquest dictamen 
donat que és la primera vegada que es signa un conveni amb la Diputació de Barcelona que fa 
referència al suport que es dóna a tots aquells temes que fan referència a la lluita contra l´atur i 
que vénen donats directament pel fons social europeu i que es gestionen per primera vegada per 
la Diputació de Barcelona. Els sembla important que, si és la primera vegada que la Diputació de 
Barcelona gestiona tants diners, que siguin gestionats directament pels municipis. En aquest 
sentit han acceptat la proposta que es va presentar en el seu moment de treballar tot una sèrie 
d´aspectes relatius a la promoció del treball en el sector femení, que és el què té més dificultats a 
l´hora de trobar feina, consistents en un estudi sobre el mercat laboral que fa referència al sector 
de la dona, i la realització de tres cursos destinats a les dones que són: agroturisme, temes 
relacionats amb el medi ambient, i aspectes relacionats amb la creació d´empreses. En tots ells hi 
ha una demanda considerable pel que fa referència a aquest sector. I, per últim l´aprovació, d´un 
projecte que en diuen, "projecte global" que fa referència a tot el què és la formació, l´orientació i 
la inserció d´aquells col.lectius, sobre tot, joves amb més dificultats que són els sectors més 
marginats. També han desestimat tres projectes donada la urgència del moment en el qual s´han 
de donar compte, que és al llarg d´aquest any. Els sembla que en anys successius podran filar 
més prim a l´hora d´arribar a acords amb la Diputació de Barcelona per treballar entre tots per la 
lluita contra l´atur, sobretot en aquells sectors amb més dificultats d´inserció que són els joves, i 
el camp de la dona.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, manifestant la seva satisfacció pels programes. S´ha fet una bona 
gestió a través del Consell Tecnològic, demostrant que és una bona eina per tirar endavant els 
programes europeus. Sabien que arribarien a bon destí i en aquest moment han arribat els diners. 
Manifesta la voluntat de formular dos precs: un és sobre el projecte "Adequa Dona" 
d´agroturisme; el seu grup ja habia pensat en ell per tal d´oferir-lo a la gent de St. Mateu de 
Bages, que era una col.laboració de l´Ajuntament de Manresa amb un esperit de col.laboració 
comarcal. Vol saber si aquesta qüestió s´ha tingut en compte donat que aquests diners estaven 
destinats a la gent de St. Mateu de Bages, d´agroturisme per ajudar en els temes d´incendis que 
és un tema important, per tal de preparar a les dones que són les qui, principalment, porten 
l´agroturisme en aquesta zona. L´altre qüestió fa referència als programes que no s´executen; el 
Sr. Oms es lamenta de diferir de l´equip de govern, 
en quan als programes "Adequa Dona" de comerç exterior, qüestió molt important per aixecar el 
nivell del treball de la dona, el tema informàtic i administratiu, i, sobretot, dels promotors 



turístics; aquest era un programa que el seu grup volia executar juntament amb Irlanda, que creu 
que era bo, que era anar mantenint contactes amb ells, que els permetia desenvolupar diversos 
programes, i que el Sr. Oms ha observat amb sorpresa que se´n ha renunciat. El Sr. Oms proposa 
la divisió del dictamen donat que li sembla be l´acceptació dels programes proposats però no la 
supressió dels relacionats amb el turisme, donat que per a ells era important la potenciació del 
turisme, els contactes amb tot Irlanda ja que és un potencial turístic a través de la ruta religiosa de 
Lourdes-Manresa- Montserrat. Era un programa que estava valorat en nou milions de pessetes. 
El Sr. Oms demana que es reconsideri aquest tema, i que es faci un esforç per tal de tirar 
endavant el de promotors turístics creient que els altres també són importants.  
 
Intervé el Sr. Collado i Llort, i manifesta que estan d´acord amb el què fa referència a la 
potenciació del programa d´agroturisme. S´hauria de potenciar l´associació d´agroturisme del 
Bages, que té dos peus fonamentals: un el de St. Mateu de Bages, molt important i l´altre el de 
l´Escola Agrària de Manresa, que té una secció molt important de foment de l´agroturisme, i 
seria, per tant, un dels camps molt importants a potenciar. En relació als programes que no 
s´executen, han vist que molt d´aquest temes i, sobretot, aquells referents al Fons Social Europeu, 
s´han hagut de reconduir, inclús parlant amb el Servei d´Integració Europea, de la Diputació de 
Barcelona, que és la qui gestiona aquests programes, a través dels ajuntaments. Han vist la 
impossibilitat d´executar-los al llarg d´aquest any i proposaven de presentar-los per a l´any 
vinent. També manifesta que els programes que presenten en aquest dictamen ténen molt a veure 
amb les funcions dels ajuntaments, amb promoció econòmica, amb formació, etc., i el primer que 
han fet és aconseguir que aquests programes siguin portats directament pel servei de promoció 
econòmica i per l´equip de promoció econòmica que hi ha a l´ajuntament. El Sr. Collado diu que 
és millor presentar els programes que són possibles d´executar durant aquest any, gestionats 
directament per l´ajuntament, perquè si no, podrien ser retirats, i en tot cas proposar l´execució 
dels altres programes per l´any que vé. El sr. Collado demana que es mantingui l´acord tal i com 
està previst. 
 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que, en quan a mantenir els programes per l´any que vé, no sap 
si els "partners" irlandesos hi estaran d´acord, i que l´equip de govern sap que és un tema que es 
pot perdre, i que no és facil deixar per l´any vinent tot el tema del turisme. El seu grup creu que 
era perfectament possible el desenvolupament d´aquests programes durant aquest any. El Sr. 
Oms es lamenta d´haver de votar en contra del dictamen donat que és un tema que ells havien 
tirat endavant amb molta il.lusió i que ara queda aparcat. 
 
Intervé l´alcalde, dient que no hi ha cap problema per part de l´equip de govern en que el Sr. 
Oms tengui la satisfacció de votar el punt 1.1 i, en tot cas, que tingui la insatisfacció de no votar 
al punt 1.2. Demana al Sr. Oms que no posi l´accent de forma eccesiva en què la no aprovació o 
la no execució aquest any del programa de promotors turístics implica que, per part de l´equip de 
govern, hi hagi una voluntat de deixar el seu "partner". Es continuaran mantenint els contactes 
amb els irlandesos, i, en tot cas, política és prioritzar, i han prioritzar uns programes que es poden 
executar durant aquest exercici. 
L´alcalde disposa que es votin conjuntament els punts 1.1, 1.3 i 1.4, i després, per serapat, el punt 
1.2. 
 



Sotmesos a votació els punts 1.1; 1.3; i 1.4, són aprovats per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
Sotmès a votació el punt 1.2, és aprovat per 16 vots afirmatius (8 GMS; 3 GMERC; 2 GMIC-A-
EV i 3 GMPP), i 8 vots negatius (GMCIU) i, per tant, es declara acordat: 
 
1.- RATIFICAR els acords presos en el decret d'Alcaldia-Presidència del dia 25 de juliol de 1995 
estès en el full de paper segellat de la Generalitat número 644473-A, concretats en: 
 
1.1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu a través de la Diputació de 
Barcelona de 12.213.000.-PTA, amb destí a l'execució dels projectes Adequa estudi, Adequa 
Dona (Agroturisme), Adequa Dona (Medi Ambient), Adequa Dona (Creació empreses) i 
Projecte Global cofinançats en el marc del Programa d'Acció F.S.E. Objectiu 3.  
 
1.2.- NO EXECUTAR els projectes inicialment presentats Adequa Dona (Comerç Exterior), 
Adequa Dona (Informàtica Administrativa) i Promotors Turístics atesa la impossibilitat de poder 
executar tots els projectes programats durant el període de vigència regulat en el conveni de 
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa. 
 
1.3.- APROVAR la minuta de conveni a signar entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de 
Barcelona per portar a terme conjuntament els projectes inclosos al Programa Operatiu Núm. 
940314 ES3 del Marc Comuniari de suport 1994-1999, Fons Social Europeu, Objectiu 3. 
 
1.4.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de l'esmentat conveni i tota la 
documentació corresponent." 
 
 
 
 
3.3 INTERPOSAR DEMANDA DE DESNONAMENT CONTRA LA SRA. JUANA 

MESA AYALA, PER TAL DE RECUPERAR L´HABITATGE DEL CARRER 
OLEGUER MIRÓ NÚM. 9, 4t, PROPIETAT D´AQUEST AJUNTAMENT; 
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE 
DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'expedient núm. CEP 004/91, que consisteix en l'arrendament per a finalitats socials de 
l'habitatge propietat de l'Ajuntament de Manresa situat al carrer Oleguer Miró núm. 9 4t. 1a., 
arrendament que es va contractar entre els dies 10 de setembre de 1991 i 30 d'abril de 1993, a 
favor de a sra. JUANA MESA AYALA. 
 
Atès que segons els informes que consten a l'expedient la sra. Juana Mesa ocupa  des d'aquella 
data l'habitatge sense tenir cap títol que la legitimi, ja que el contracte d'arrendament va finalitzar 
l'última de les dates esmentades en el paràgraf anterior. 
 
Atès que l'article 147.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals estableix  que per recuperar els béns patrimonials locals passat un any 



des de l'endemà de la data en què s'ha produït la usurpació només es pot fer acudint davant la 
jurisdicció ordinària. 
 
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1 lletra f) del Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2 lletra l de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus béns i drets, així com el 
160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, proposant la 
interposició de demanda de desnonament contra la sra. Juana Mesa Ayala, pels tràmits del judici 
verbal, segons estableix l'article 1.570 LEC, i un cop s'hagi acomplert el tràmit i termini establert 
a l'article 1.565.3 LEC. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR DEMANDA DE DESNONAMENT  davant del Jutjat de Primera Instància 
de Manresa contra la sra. JUANA MESA AYALA, demanda que haurà de seguir-se pels tràmits 
dels judicis verbals civils, tal i com estableix l'article 1.570 LEC, per tal de recuperar l'habitatge 
del carrer Oleguer Miró número 9 4t. 1a., propietat d'aquest Ajuntament, i que actualment ocupa 
la sra. Ayala sense títol que la legitimi. 
 
2n.- DESIGNAR el sr. MIQUEL VILALTA FLOTATS, Procurador dels Tribunals, perquè 
representi aquest Ajuntament en el judici declaratiu verbal civil en el que s'ha de substanciar el 
desnonament referit, i designar la sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, directora de la defensa jurídica inherent al procés." 
 
Intervé el Sr. Mora i Villamate, que explica que amb aquest acord el què es pretén és posar fi a 
una situació irregular que dura des del mes d´abril de l´any 1993. L´ajuntament té en propietat 
alguns pisos, (desgraciadament pocs) que s´utilitzen habitualment per sol.lucionar, de forma 
provisional, necessitats peremptòries d´habitatge. Aquest és el cas del pis del carrer de l´Oleguer 
Miró, que ocupa actualment la sra. Juana Mesa Ayala, que en un primer moment va gaudir de 
tots els requisits legals, entre el 10-09-91 i el 04-93, període en què tenia contracte que s´anava 
renovant mentre es buscava sol.lució definitiva al seu problema d´habitatge. A partir de l´abril de 
1993, la sra. Mesa es va negar a signar nous contractes d´arrendament, i va deixar de pagar els 
lloguers corresponents. Aquesta situació s´ha mantingut així de fet durant aquest temps amb una 
situació de no solució. L´equip de govern pensa que no es pot perllongar donat que es tracta 
d´una situació il.legal i el pis que ocupa la senyora, es necessita de forma peremptòria. És per 
això que es proposa al Ple el dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 



3.4 FORMAR L´AVANTPROJECTE D´ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES; PRÈVIA 
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, 
PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament de regular el trànsit per la ciutat de les  matèries 
perilloses, per tal de garantir el millor possible la seguretat de les persones i béns. 
 
Atès que el procediment legalment previst per a l'aprovació de la corresponent norma municipal 
és el previst als articles 62 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès l'informe emès per al Cap dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
L'Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació s'adopti el següent 
 
ACORD 
 
FORMAR L'AVANTPROJECTE d'ordenança municipal reguladora del transport de matèries 
perilloses i que es designi per l'Alcaldia-Presidència la Comissió d'estudi encarregada de redactar 
el text de l'avantprojecte de la norma, prevista a l'article 62 del Decret de Catalunya 179/1995, de 
13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats is erveis dels ens locals." 
 
Intervé el sr. Canongia i Gerona, explicant que és voluntat de l´Equip de Govern regular el 
trànsit de mercaderies perilloses per la ciutat de Manresa, per tal de garantir el millor possible la 
seguretat de les persones i dels béns. L´acord que es proposa és l´inici de la tramitació jurídica 
per tal de desenvolupar el Reglament, que sigui una Ordenança municipal que és la única 
formula jurídica que els permet regular aquest tipus de trànsit. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
Per l´Alcalde, es disposa el debat i votació conjunta dels dictamens 4.1.1 i 4.1.2 
 
4.1.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D´IMPORT 
2.880.000 PTA., AMB DESTINACIÓ A LA PROGRAMACIÓ D´ACTIVITATS 
TEATRALS I DE DANSA, DURANT L´ANY 1994. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 20 de febrer de 1995, va 
adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la 
programació d'activitats teatrals i de dansa de caràcter professional durant l'any 1994. 



 
Atès que en data 2 de juny de 1995 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 
concedit una subvenció de 2.880.000'- ptes. per a la programació estable de teatre i dansa 
compresa entre el període de l'1 de gener i el 31 de desembre de 1994. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
A C O R D S 
 
"1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 2.880.000'- ptes (dos 
milions vuit-centes vuitanta-mil pessetes), concedides pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a la programació d'activitats teatrals i de dansa de caràcter 
professional durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 1994. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària." 
 
4.1.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D´IMPORT 
1.931.250 PTA., AMB DESTINACIÓ A LA PROGRAMACIÓ D´ACTIVITATS 
MUSICALS DE CARÀCTER PROFESSIONALS, DURANT L´ANY 1994. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 20 de febrer de 1995, va 
adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la 
programació d'activitats musicals de caràcter professional durant l'any 1994. 
 
Atès que en data 2 de juny de 1995 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 
concedit una subvenció de 1.931.250'- ptes. per a aquest concepte. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
A C O R D S 
 
"1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 1.931.250'- ptes (un 
milió nou-centes trenta-una mil dues-centes cinquanta pessetes), concedides pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la programació d'activitats musicals de caràcter 
professional dutes a terme l'any 1994. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària." 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana, que explica que es tracta simplement d´acceptar dues 
subvencions que provenen del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents a programació estable que hi va haver a la ciutat de Manresa, tant pel què fa a 
teatre, al què s´anomena la campanya Bloc, la campanya de Teló, com pel què fa a música que és 
cicle de Músic Bloc. Es tracta d´actuacions, en ambdós casos, de caràcter professional. Una 



vegada tancat l´any 1994, i havent-se demostrat que la ciutat va complir amb els compromisos, 
que prèviament habia conveniat amb la Generalitat de Catalunya, s´ha donat lloc a aquestes 
subvencions que ara consignarien com a rebudes. 
 
Sotmesos a votació els dos dictamens de manera conjunta, són aprovats per unanimitat dels 24 
membres presents. 
 
4.1.3 APROVAR EL CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I ELS 

DEPARTAMENTS DE CULTURA I AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN VIRTUT DEL QUAL ES 
FORMALITZA EL DIPÒSIT PROVISIONAL A L´ARXIU MUNICIPAL DE 
MANRESA DELS FONS DOCUMENTALS PROVINENTS DE LES CAMBRES 
AGRÀRIES LOCALS DE LA COMARCA DEL BAGES; I ACCEPTAR 
L´ESMENTAT DIPÒSIT. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de Cambres Agràries i el Decret 30/1994, de 21 
de gener, ha comportat l'extinció de les cambres agràries locals, passant a dependre, inclosa la 
documentació que havien generat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Atès que provinent de les cambres agràries de la comarca del Bages existeixen uns importants 
fons documentals, que d'acord amb el que estableix la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius, s'han 
de dipositar a l'arxiu històric comarcal corresponent. 
 
Atès que la comarca del Bages no té encara en funcionament l'Arxiu Comarcal, la Generalitat de 
Catalunya a través dels departaments de Cultura i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, proposa la 
formalització d'un conveni amb aquest Ajuntament per tal de dipositar, de manera provisional, a 
l'Arxiu Municipal de Manresa, el fons documental de les cambres agràries locals del Bages. 
 
Atès que aquest Ajuntament no té cap inconvenient en acceptar el dipòsit de l'esmentat fons 
documental i fer-se càrrec de la seva guarda, custòdia i correcta conservació. 
 
Atès que segons el que estableix el Codi Civil en els seus articles 1.760 i ss., el dipòsit és un 
contracte gratuït, excepte pacte en contrari, del qual només poden ser-ne objecte les coses 
mobles, i que l'entrega es fa per la voluntat del dipositant. 
 
Per tot això, aquest Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
"1r.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i els departaments de Cultura i d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es formalitza el dipòsit 
provisional a l'Arxiu Municipal de Manresa, dels fons documentals provinents de les cambres 



agràries locals de la comarca del Bages, mentre no entri en funcionament l'Arxiu Comarcal del 
Bages; de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient. 
 
2n.- Acceptar l'esmentat dipòsit i les obligacions derivades del mateix, d'acord amb el que 
s'estableix a la legislació vigent. 
 
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per 
portar a terme aquests acords." 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana, i explica que es tracta simplement d´aprovar la recepció 
de tot un material d´arxiu de les cambres agràries a l´arxiu de Manresa fins que no quedi definit 
l´arxiu comarcal. Manifesta que el material ja ha estat rebut. El Sr. Fontdevila diu que seria bo 
donar el material per ben rebut, i que s´haurien de plantejar instar de tots els documents que, 
arran de la incautació de 1939, encara són a Salamanca, i que pertanyen a les cambres agràries 
del Bages. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
Per l´Alcalde, es disposa el debat i votació conjunta dels dictamens 4.1.1 i 4.1.2 
 
4.2.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI, PER UN TERMINI DE 

50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri Municipal, per 
un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria 
que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i altres sepultures 
implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i 
s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb 
subjecció als deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President conferida 
mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, a comptar des de la 
data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per 
la utilització privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal". 
 



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

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys prorrogables, 
sobre nínxols del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria 
que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades en el 
temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el 
pagament del canon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que 
preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President conferida 
mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys prorrogables, amb aplicació del 
preu públic per utilització temporal de nínxols, a comptar, segons el cas, o des del dia següent al 
de finalització dels respectius "lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal, manifestant que tractant-se d´un tema de tràmit, demanaria el 
vot favorable de tots els presents. 
 
Sotmesos a votació conjunta, els dos dictàmens s´aproven per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
5.- ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
5.1 AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ, 

EDIFICACIÓ I ENDERROC, EN DETERMINATS ÀMBITS PER ALS QUALS 
LES NOVES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT NO COMPORTEN 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM URBANÍSTIC, ACORDADA PEL PLE 
CORPORATIU EN SESSIÓ DE 7-4-95, AMB OCASIÓ DE L´APROVACIÓ 
INICIAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D´ORDENACIÓ URBANA DE 
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió del dia 7 d'abril de 1995 es va 
suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació, d'edificació i d'enderroc, en l'àmbit en els 



que es pretenia assolir objectius urbanístic concrets, àmbits que estaven delimitats en la 
documentació gràfica annexa a l'acord de referència. 
 
Atès que la suspensió de llicències en aquests àmbits és de caràcter potestatiu per a 
l'administració, per expressa disposició de l'art.41 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova 
la refosa de la legislació urbanística vigent a Catalunya, el qual estableix la distinció entre els 
àmbits per als quals les noves determinacions prevegin una modificació del règim urbanístic -en 
aquest cas la suspensió és obligatòria- i els àmbits en els que es pretengui assolir objectius 
urbanístics determinats -en aquest cas la norma diu "l'administració pot acordar la suspensió" -. 
 
Atès que els fronts d'edificació que conformen les vies incloses en la xarxa viària bàsica de la 
ciutat es troben inclosos en els àmbits on es pretén assolir objectius urbanístics determinats, i, per 
tant, s'hi troben suspeses les llicències de parcel.lació, d'edificació i  
 
d'enderroc, circumstància que ha comportat l'aturada de l'activitat immobiliària en les vies més 
significatives de la ciutat. 
 
Atès que  els Serveis Tècnics i els Serveis Jurídics municipals han informat favorablement 
l'aixecament de la suspensió de llicències en els àmbits esmentats, clarament definitis en la 
documentació gràfica que s'adjunta. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d'Alcalde, President de la Comissió Informativa d'Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD: 
 
AIXECAR LA SUSPENSIO DE LLICENCIES DE PARCEL.LACIO, EDIFICACIO I 
ENDERROC en els àmbits grafiats en l'annex adjunt a aquest acord, per als quals les noves 
determinacions del planejament no comporten modificació del règim urbanístic, i que s'havien 
inclòs en l'àmbit de suspensió delimitat per acord del Ple de la Corporació de data 7 d'abril de 
1995 com a àmbits en els quals es preten d'assolir objectius urbanístics concrets, 
pels fets i fonaments que han quedat exposats." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, explicant que el dictamen que es presenta es per aixecar 
parcialment la suspensió de llicències, que es va fer quan es va aprovar inicialment la revisió del 
Pla General. El Sr. Garcia diu que aquesta modificació ve generada per un conflicte important 
que s´ha anat produint amb els mecanismes habituals del "dia a dia", sobretot amb les llicències 
de nova construcció i amb unes qualificacions concretes que el Pla General denomina com a OV, 
que significa l´ordenació de volums. El què té previst la revisió del Pla General, és que, en aquest 
solars que afecten a les classificacions que denomina com a OV, l´edifici que s´hagi de construir 
amb aquestes classificacions, tingui una bona inserció, estigui ben integrat amb el seu entorn. El 
Pla General, la revisió del 1995, pretén que es resolgui a través d´un estudi de detall. Resoldre 
amb un estudi de detall un edifici, una llicència, significa complicar excessivament tot el procés, 
atès que la seva tramitació, gairebé s´allarga a uns sis mesos, des de que es presenta fins que 
s´aprova definitivament. Hi ha el tràmit d´informes, el de Plens, i el d´exposició pública. Es va 
veure, a través d´informes i estudis dels propis tècnics que estan resolent el Pla General, que, vist 
l´objectiu, la integració del nou edifici a l´entorn, es podria fer amb altre tipus de tramitació, per 
exemple, a través de fotografies i muntatges amb el que es justifiqués que el nou edifici té una 



adequada integració en quan a la seva composició, i al seu volum i que no seria necessària la 
tramitació, a través d´aquesta formula, de l´estudi de detall que preveu la revisió del Pla General. 
Per tant, és possible complir els objectius que vol obtenir el Pla General, a través de la pròpia 
llicència, i de procediments fotogràfics, de composició que els propis tècnics anirien proposant. 
Per tant, es proposa, aixecar les llicències a tot un seguit de carrers centrals de la ciutat, en els 
quals es podria edificar, (en el moment present ja hi ha 4 llicències pendents de tràmit, i que 
signifiquen una inversió d´uns 285.000.000 milions de pessetes), i que amb l´aixecament de 
suspensió, es permetria edificar al Passeig de Pere III, a la Ctra. de Vic, a l´Avda. de les Bases de 
Manresa, al carrer de Barcelona, al carrer de Francesc Moragues, a la Ctra. de Cardona, al carrer 
de la Divina Pastora, i a una part del carrer de l´Arquitecte Montagut. Atès que els drets que dóna 
als privats el Pla General amb el Pla de 1995, i amb el del 1980, són els mateixos, no havent 
canvi en l´edificabilitat, és per això que es demana el vot favorable, i l´informe favorable a les 
llicències que s´han presentat i les que es presentin properament. Aquest impàs permetrà tenir un 
marge de maniobra i de prova per anar posant en funcionament tot els mecanismes tècnics per 
regular adequadament les noves edificacions, que és la finalitat de la qualificació d´ordenació de 
volum. 
 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, manifestant que el dictamen que es debat no parla del tema d´estudi 
de detall, sinó del tema de suspensió de llicències. Això no vol dir que el seu grup no estigui 
d´acord amb el plantejament d´agilització del permís d´obres amb estudis de detall, i, per tant, 
votaran favorablement. Es pren un acord bàsicament d´aixecament de suspensió de llicències 
però no consta al dictamen el tema d´agilització del tràmit. El Sr. Oms manifesta l´esperança que 
no hi hagi problemes tècnics i demana que mentre no estigui aprovat el Pla, tots els estudis de 
detall passin per la Comissió d´Urbanisme. El Sr. Oms diu que el seu grup votarà favorablement 
el dictamen perquè creu que s´ha d´agilitzar la ciutat i que no es pot tenir la ciutat parada. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que l´estudi de detall és el què regula el Pla de 1995, per 
tant, encara no és vigent. En el moment en què es suspèn la llicència, aquestes edificacions 
queden regulades pel Pla de 1980. No vol dir que amb aquest aixecament de llicències el què es 
farà és regular els estudis de detall per llicència d´obres directament. Els estudis de detall 
passaran per aprovació de Ple, amb la seva aprovació inicial i definitiva. El Sr. Garcia diu que, 
malgrat això, hi ha un compromís de que totes les llicències que es puguin donar en aquestes 
zones que ara s´aixequen passin per informació de la Comissió d´Urbanisme per al seu vist i 
plau. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb 
el quòrum especial que determina l´art. 47.3 i) d ela Llei 7/85 i l´art. 112.3 k) de la Llei 8/87, es 
declara acordat: 
 
AIXECAR LA SUSPENSIO DE LLICENCIES DE PARCEL.LACIO, EDIFICACIO I 
ENDERROC en els àmbits grafiats en l'annex adjunt a aquest acord, per als quals les noves 
determinacions del planejament no comporten modificació del règim urbanístic, i que s'havien 
inclòs en l'àmbit de suspensió delimitat per acord del Ple de la Corporació de data 7 d'abril de 
1995 com a àmbits en els quals es preten d'assolir objectius urbanístics concrets, 
pels fets i fonaments que han quedat exposats." 
 



5.2 APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL "RECORREGUT PER A 
VIANANTS JOC DE LA PILOTA-PLAÇA DEL CARME", SOTMETRE´L A 
INFORMACIÓ PÚBLICA I SUSPENDRE L´ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ I ENDERROC EN L´ÀMBIT 
CONSTITUTIU DE LA UNITAT D´ACTUACIÓ DEFINITIVA EN EL PLA 
ESPECIAL ESMENTAT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que pels Serveis Tècnics Municipals ha estat redactat el PLA ESPECIAL anomenat 
"Recorregut per a vianants Joc de la Pilota-Plaça del Carme",mitjançant el qual s'introdueix una 
millora important en el sector esmentat, consistent en la disposició d'un recorregut per a vianants 
, que posa en connexió el carrer Joc de la Pilota i la Plaça del Carme a l'altura de l'espai lliure 
previst a l'interior de l'illa, garantint l'adequada accessibilitat a aquest espai públic. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídics , de caràcter favorable ambdós, que s'adjunten al present 
dictamen i que proposen l'aprovació inicial del Pla Especial. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d'Alcalde, President de la Comissió d'Urbanisme, proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD : 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT  el PLA ESPECIAL "RECORREGUT  PER A 
VIANANTS JOC DE LA PILOTA-PLAÇA DEL CARME", pel qual s'introdueix en la proposta 
d'ordenació que es desprén del vigent planejament una millora consistent en la disposició d'un 
recorregut per a vianants, de connexió entre el carrer Joc de la Pilota i la Plaça del Carme a 
l'altura de l'espai lliure previst a l'interior d'illa, possibilitant així un recorregut alternatiu que 
garantirà l'adequada accessibilitat a aquest espai públic. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIO PUBLICA durant un període d'UN MES el Pla Especial 
inicialment aprovat en el punt primer d'aquesta resolució, i publicar en la forma reglamentària 
l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació en la província, 
i en la premsa local, sense perjudici de la notificació personal als propietaris o titulars de drets 
reals compresos en l'àmbit del Pla Especial, en compliment de l'art.60.3 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa de la legislació urbanística vigent a Catalunya. 
 
Tercer.- SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICENCIES DE PARCEL.LACIO, 
EDIFICACIO I ENDERROC  en l'àmbit constitutiu de la unitat d'actuació definida en el Pla 
Especial de referència, segons delimitació expressa grafiada en el plànol que s'adjunta a aquest 
dictamen, i pel termini d'un any , sense perjudici de l'extinció dels efectes d'aquesta suspensió per 
raó de l'aprovació definitiva i entrada en vigor del Pla Especial." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i explica que amb aquest dictamen el què es fa es avançar-se a 
l´aprovació de la revisió del Pla General. Aquest és un pla especial que afecta únicament a una 
parcel.la, però és una parcel.la important perquè en el futur, quan estigui resolt tot 
l´enderrocament de la Pça. Serarols, amb aquesta parcel.la es pot construir un pas que connecti la 
pça. del planter, amb la futura "Plaça Serarols". El pla parcial regula la nova edificació i el pas de 



vianants que s´ha de constuir per sota de l´edificació actualment existent. El què es pretén és 
definir un espai que es qualifica com a expropiació, enderrocar l´edificació que hi ha, i construir-
ne una de nova aixecant al màxim l´edifici per tal que el pas no quedi menut, sinó que quedi el 
màxim de pas ample i alt. Aquesta és la regulació que, curiosament, coincideix amb el lloc on la 
família Peguera, que eren una de les dues nobles de la ciutat, tenia instal.lat el seu palau. Encara 
hi ha els murs i un quart de columna gòtica que queda adossada a la façana. Probablement, quan 
s´enderroqui, apareixeran restes del palau medieval. Serà un cas en què es veurà com s´encabeix 
una edificació moderna, mantenint les preexistències pròpies de la ciutat medieval. El Sr. Garcia 
demana l´aprovació d´aquest pla especial que, encara que menut, no deixa de ser interessant. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb 
el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/85 i l´art. 112.3 k) de la Llei 8/87. 
 
 
 
 
5.3 SOL.LICITAR DE L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, EXECUCIÓ, COM A 

ADMINISTRACIÓ URBANÍSTICA ACTUANT, DE L´ÀMBIT CONEGUT COM 
A "JOC DE LA PILOTA II". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 1991 va aprovar 
definitivament l'Estudi de Detall promogut per l'Institut Català del Sòl , referent al sector del Joc 
de la Pilota. 
 
Atès que en execució de les previsions urbanístiques contingudes en l'esmentat instrument de 
planejament s'ha dut a terme ja la primera fase, que incloïa l'edificació i l'adequació del vial i 
d'una part de l'espai públic, restant actualment pendent d'execució la segona fase, consistent en la 
plaça assenyalada en el plànol que s'adjunta a aquesta resolució. 
 
Atès que correspon a l'Institut Català del Sòl, com a administració urbanística actuant, l'execució 
de l'àmbit conegut com a "Joc de la Pilota II", que contempla la plaça pública que ha quedat 
indicada en el punt anterior. 
 
Atès que l'Estudi de Detall establia com a sistema d'actuació el d'expropiació. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d'Alcalde, President de la Comissió Informativa d'Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Sol.licitar de l'Institut Català del Sòl , del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat , l'execució, com a administració urbanística actuant, de l'àmbit 
conegut com a "Joc de  la Pilota II", consistent ,fonamentalment, en l'execució de la plaça 
pública prevista al planejament general, que s'assenyala en el plànol que s'adjunta a aquesta 
resolució. 
 



Segon.- Autoritzar l'Institut Català del Sòl perquè, d'acord amb la seva llei fundacional i altra 
normativa urbanística d'aplicació, en execució de l'actuació descrita porti a terme les actuacions 
preparatòries i procediments expropiatoris que siguin necessaris, per tal d'assolir la titularitat 
pública dels terrenys afectats. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris i titulars de drets afectats dins de l'àmbit de 
referència." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i explica que l´Institut Català del Sòl ha demanat d´executar la 
part que afecta l´espai públic d´aquesta plaça i el què es fa amb aquest dictamen es subrogar-li 
les atribucions que té l´ajuntament en matèria d´expropiacions. 
 
Sotmès a votació, s´aprova el dictamen per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
5.4 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL 

CARRER ARQUITECTE MONTAGUT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió  municipal plenària celebrada el dia 22 de febrer de 
1995 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització anomenat Projecte 
d'urbanització del carrer Arquitecte Montagut, així com la seva exposició pública durant el 
termini de vint dies. 
 
Vist que en aquest acord d'aprovació inicial es fixaven les següents prescripcions: 
 
1.- La zona del passeig previst amb sauló s'hauria de plantejar de fer-hi un tractament més dur, 
per exemple amb paviment asfàltic per poder situat un carril de bicibletes, amb un tractament 
diferenciat de la part peatonal i evitar així possibles problemes de desguàs de les aigües de pluja, 
donat que el pendent en alguns llocs és de 3,25%. 
2.- El formigó H-150 projectat en el paviment com el material de rodadura hauria d'ésser formigó 
H-250. 
3.- La rampa amb pendent del 17,5% ha d'ésser del 12% com a màxim. 
4.- No es té en compta el futur vial del carrer Sant Magí, mancan l'entroncament amb el carrer 
Arquitecte Montagut, i afecta el pas de vianants que s'hauria de desplaçar. 
5.- L'acabat de la voravia del carrer Providència hauria de ser amb llosetes de formigó comprimit 
de 20 x 20x 4 cm. en lloc de formigó H-200. 
6.- Respecte a la xarxa de clavegueram: 
 - La xarxa ha de ser mallada, és a dir, contínua. 
 - Manca la previsió de clavegueram pel futur carrer Sant Magí. 
 - Cal preveure més escomeses individuals al costat sud. 
 - Els embornals no han d'ésser sifònics, s'utilitzen per ventilar la xarxa.  
7.- A la zona verda s'hauria de preveure el reg per aspersió i el reg per goteig pels arbres. 
8.- Respecte a l'enllumenat públic: 
 - Manca determinar el disseny de l'estació transformadora. 
 - S'ha de col.locar un rellotge astronòmic normalitzat per l'Ajuntament de Manresa.  
 - Manca col.locar una troneta de 30 x 30 cm. a peu de cada columna d'enllumenat.  



 - El globus difusor esfèric ha d'ésser tipus Metron.  
 - Les columnes s'han de pintar de color blanc.  
 
9.- Respecte a la senyalització horitzontal i vertical caldria fer un estudi de circulació per 
determinar la necessitat de semaforització de les cruïlles amb els carrers Viladordis i Cra. Pont de 
Vilomara.  
 
10.- Resoldre l'espai que resta entre l'Arquitecte Montagut i el Parc de la Piscina de manera que 
s'obtingui un més òptim aprofitament i es suprimeixi la característica d'espai residual que té la 
proposta presentada en l'aprovació inicial mirant d'integrar-lo al Parc. 
 
Vist l'informe emès pels Serveis tècnics municipals manifestant que aquestes prescripcions 
poden donar-se per complimentades i, per tant, procedir a l'aprovació definitiva del projecte. 
 
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 124, del dia 25 de maig de 1995, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" 
del dia 27 i 25 de març de 1995 respectivament, així com en el tauler d'anuncis municipal, sense 
que hagi estat presentada cap mena d'al.legació. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del projecte 
d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
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 APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat Projecte d'Urbanització 
del carrer Arquitecte Montagut, de conformitat al que disposa l'article 64.1, lletra d), del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en l'apartat 
anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como en un dels diaris de major 
circul.lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte 
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que puguin resultar 
afectats." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i explica que aquesta és una aprovació definitiva del projecte 
d´urbanització del carrer de l´Arquitecte Montagut. Atès que s´ha comprovat que s´han complert 
les prescripcions que es fixaven a l´aprovació inicial, i que no s´han presentat al.legacions, es 
demana l´aprovació definitiva del projecte d´urbanització. 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 



5.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D´URBANISME 
 
5.1.1 FORMALITZAR EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNTIAT 

D´ACTUACIÓ DELIMITADA PELS CARRERS BISBE PERELLÓ, SANT BLAI, 
SANT LLÀTZER I SANT MAGÍ, APROVAT DEFINITIVAMENT PEL PLE EN 
SESSIÓ DEL DIA 21-07-92, MITJANÇANT L´ATORGAMENT DE LA 
CORRESPONENT ESCRIPTURA DE REPARCEL.LACIÓ. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 21 de juliol de 1992 fou 
definitivament aprovat el projecte de reparcel⋅lació de la unitat d'actuació delimitada pels carrers 
Bisbe Perelló, Sant Blai, Sant Llàtzer i Sant Magí. 
 
Vist que per la Comissió d'urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 24 de març de 
1993, fou adoptat acord en el sentit de “donar-se per assabentada aquesta Comissió de 
l'aprovació definitiva atorgada per l'Ajuntament de Manresa...”. 
 
Atès que, en compliment del que preveu l'article 111 del Reglament de gestió urbanística, 
aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, ha estat complert el tràmit d'informació 
pública de l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel⋅lació sense que consti la 
presentació de cap mena de recurs. 
 
Vist que, segons consta a l'expedient administratiu, es troba practicada la notificació als 
interessats de la fermesa administrativa de l'expedient de reparcel⋅lació, en compliment del que 
preveu l'article 113 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 
25 d'agost,. 
 
Atès que l'article 124 .1 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposa que “la firmeza en vía administrativa del acuerdo de 
reparcelación determinará la cesión de derecho al Municipio en que se actúe, en pleno dominio 
y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria, según el plan, para su 
incorporación al Patrimonio municipal del suelo o su afectación a los usos previstos en el 
mismo”. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, ha de 
proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- FORMALITZAR el projecte de reparcel⋅lació de la unitat d'actuació  delimitada pels carrers 
Bisbe Perelló, Sant Blai, Sant Llàtzer i Sant Magí, definitivament aprovat per acord municipal 
plenari adoptat el dia 21 de juliol de 1992, mitjançant l'atorgament de la corresponent escriptura 
de reparcel⋅lació, en els termes contemplats a l'article 113 .1 del Reglament de gestió urbanística, 



aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, facultant a l'Il⋅lm. Senyor Alcalde per a la 
signatura de la indicada escriptura, així com de tota la documentació complementària necessària. 
 
2n.- REQUERIR a les persones interessades afectades pel projecte de reparcel⋅lació indicat a 
l'acord anterior per tal que, en aplicació del que disposa l'article 124 del Reglament de gestió 
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, i  com a conseqüència de 
l'obligada cessió legal dels terrenys que han de ser objecte de transmissió obligatòria al municipi 
segons el planejament i fixats en el projecte reparcel⋅latori definitivament aprovat, posin aquests 
terrenys a disposició de l'Ajuntament, de forma immediata i amb el destí legalment determinat." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i explica que es tracta d´una formalització d´un projecte de 
reparcel.lació a l´àrea del sector de St. Blai i Bisbe Perelló, que ja està aprovat definitivament. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
5.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 

SECTOR D´URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA DEL TOSSAL DELS 
CIGALONS, APROVADA PROVISIONALMENT PEL PLE EN SESSIÓ DEL 
DIA 19-04-94. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 19 d'abril de 1994, fou 
adoptat acord aprovant provisionalment la modificació del Pla parcial del Tossal dels Cigalons, 
així com la seva remissió a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist que per la Comissió d'urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 
1994, fou adoptat l'acord de “suspendre l'adopció de la resolució definitiva de la modificació del 
Pla parcial del Tossal dels Cigalons, de Manresa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, sense 
entrar a examinar el seu contingut, fins que s'aprovi definitivament la Modificació del Pla general 
d'ordenació del municipi tramitada simultàneament, a les determinacions del qual s'haurà 
d'ajustar. 
 
Vist que per l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data de 17 
de maig de 1994, fou dictada la següent resolució: 
 
PRIMER.- DECLARAR sector d'urbanització prioritària l'ambit del sector "Tossal dels 
Cigalons" de Manresa, de desenvolupament residencial, l'execució del qual es realitzarà pel 
sistema de cooperació; éssent l'administració actuant l'Ajuntament de Manresa. 
 
SEGON.- DETERMINAR d'interès immediat l'execució de les obres d'urbanització i edificació, 
conforme està regulat en l'article 200 del Text Refós vigent a Catalunya en matèria urbanística, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
TERCER.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar i aprovar inicialment 
el pla parcial i els projecte d'urbanització necessaris per a l'execució de l'obra urbanitzadora dins 
el termini establert en l'article 201 del Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 



urbanística, a comptar des de la data de publicació d'aquesta resolució en el diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar de conformitat amb el 
que estableix l'article 204 . 1 del Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística el projecte de taxació conjunta dels terrenys subjecte a la declaració, com també el 
projecte de reparcel.lació, que haurà d'ésser aprovat definitivament dins dels terminis establerts a 
l'article 202 d'aquest text legal. 
 
CINQUÈ.- DETERMINAR  que l'Administració actuant haurà de formalitzar el registre de sòls 
d'urbanització prioritària de conformitat amb el que determina l'article 204 del Text Refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
SISÈ.- SOL.LICITAR de l'Il.lm. Sr. Registrador de la Propietat de Manresa, d'acord amb el que 
disposa l'article 198 del Text Refós en matèria urbanística vigent a Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i als efectes previstos en l'article 284 del mateix text legal, la 
inscripció en el document oportú de la declaració de sector d'urbanització prioritària de les 
finques hipotecàries que formen el polígon objecte d'actuació. 
 
SETÈ.- PUBLICAR  aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
notificar-la personalment als interessats, advertint-los de les conseqüències de l'incompliment de 
les obligacions, derivades dels efectes previstos en l'article 121 del Reglament aprovat per Decret 
146/1984, de 10 d'abril”. 
 
Vist que per la mateixa Comissió d'urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia  26 de 
juliol de 1995, han estat adoptat acords amb el següent contingut literal: 
 
“1. Informar favorablement sobre la Modificació del Pla general d'ordenació referent al sector el 
Tossal dels Cigalons, de Manresa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament. 
 
2. Donar trasllat de l'expedient de modificació del Pla general a la Secretaria de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya per tal que s'elevi al conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
als efectes de la resolució definitiva. 
 
3. Indicar a l'Ajuntament de Manresa, amb relació al Pla parcial del sector, que d'acord amb 
l'article 201 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, és municipal la competència d'aprovació 
definitiva ja que es tracta d'un sector declarat d'urbanització prioritària. 
 
4. Indicar també a l'Ajuntament que si el Pla parcial és aprovat definitivament sense 
modificacions només caldrà trametre a aquesta Comissió una certificació de l'acord d'aprovació 
definitiva i diligenciar convenientment la documentació a l'efecte del compliment de l'apartat 3 
de l'article 201 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol”. 
Atès que els articles 201 .2 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 124 del Reglament a la Llei de mesures 
d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril, 
atorguen la competència per a l'aprovació definitiva dels plans parcials d'ordenació que 
desenvolupin sector d'urbanització prioritària als Ajuntaments. 
 



Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitiva del Pla 
parcial. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, ha de 
proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial del sector d'urbanització prioritària del 
Tossal dels Cigalons, provisionalment aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada 
el dia 19 d'abril de 1994, en aplicació del que preveuen els articles 201 .2 del Decret legistatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
124 del Reglament a la Llei de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya, 
aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril. 
 
2n.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el Pla parcial aprovat definitivament en 
l'apartat anterior. 
 
3r.- Trametre un exemplar del Pla parcial definitivament aprovat, així com una còpia de 
l'expedient administratiu a la Comissió d'urbanisme de Barcelona, en compliment del que 
disposen els articles 129 del Reglament a la Llei de mesures d'adequació de l'ordenament 
urbanístic de Catalunya, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril, i 201 .3 del Decret legistatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
4t.- Notificar els anteriors acords a la totalitat de propietaris compresos en l'àmbit del Pla 
parcial." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i explica que, encara que normalment, l´aprovació definitiva dels 
plans parcials les dóna la Comissió d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, 
com que es tracta d´un sòl d´urbanització prioritària, sol.licitat per l´ajuntament i aprovat per la 
pròpia Generalitat, és per això que pertoca a aquest ajuntament fer les aprovacions definitives 
d´aquests plans parcials. Donat que no s´ha variat l´ordenació ni els aprofitaments, reflectits a 
l´aprovació inicial, demana el vot favorable a aquest Pla Parcial que permetrà desenvolupar tot el 
sector de la Pça. de Catalunya i barriada Saldes. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i manifesta que el seu grup s´abstindrà a la votació del 
dictamen, donat que, malgrat que consideren convenient l´aprovació d´un pla que dura des de 
l´any 1969, els consta que han sorgit unes qüestions noves que poden afectar a la viabilitat 
d´aquest pla. Concretament s´han presentat una sèrie de modificacions al Pla General que afecten 
substancialment a l´ordenació del Tossal dels Cigalons. A més a més hi ha una qüestió amb la 
que el seu grup no està d´acord que és amb la manera que preveu el propi pla el seu 
desenvolupament, principalment amb el tema de la reparcel.lació. El seu grup considera que, de 
la manera que està concebuda, la reparcel.lació no serà mai possible; i el fet de que estigui 
previst amb el Pla és una qüestió demagògica. El Tossal dels Cigalons té dues zones ben 
delimitades, la part dedicada a urbanització prioritària és la part esquerra, baixant del carrer 
Lepant, no tot el pla. Hi ha una consignació pressupostària important. La forma en què està 
prevista la gestió d´aquest pla, el fa inviable per sí mateix. A la part més gran hi ha pocs 



propietaris i a la part petita n´hi ha molts. Això fa molt difícil poder dur a terme una 
reparcel.lació.  
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que les modificacions del Pla General que afecten al Sector 
del Tossal dels Cigalons, són reflectides a l´aprovació del propi Pla General. Al Pla General del 
1980 hi ha una qüestió que es va modificar: al 1980 hi habia una diferència del què deien els 
sistemes generals i els sistemes locals. Els sistemes generals, segons el Pla del 1980, s´habien 
d´obtenir a través de l´expropiació, diners del fons comú de l´ajuntament habien d´anar a 
compensar aquests sistemes que, s´entenia que era circulació general de la ciutat, o be per a un 
equipament general de la ciutat. Amb la modificació que es va fer als voltants de 1992, es van 
unificar aquests sistemes, tots els sistemes generals i locals van quedar igualats. El què a l´inici 
habia de ser obtingut per expropiació, amb la modificació que es va fer, els terrenys es podien 
obtenir a través de compensació per l´edificació. No s´augmentaven els índexs d´edificabilitat, 
però sí que augmentava l´edificabilitat global del sector, en tant, en quan col.locaven 
edificabilitat, sobre dels sistemes generals. Això era per tal d´obtenir una millor compensació 
d´aquest pla del Tossal dels Cigalons. En quan a la qüestió plantejada pel sr. Arderiu en relació a 
l´afectació pel sòl d´edificació prioritària d´una part del Tossal dels Cigalons, el Sr. Garcia 
manifesta que afecta a la totalitat del seu terreny. També explica les dificultats que hi ha en les 
reparcel.lacions amb els petits propietaris donat que no s´adjudiquen solars sinó que, moltes 
vegades s´han de resoldre amb compensacions econòmiques per tractar-se de finques menudes. 
El Sr. Garcia creu que els serveis tècnics podran anar resolent totes les dificultats per tal 
d´avançar en la urbanització d´aquest sector que és tant necessària. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant el seu agraïment per les explicacions del Sr. Garcia, 
i insisteix en la postura del seu grup d´abstenir-se, perquè diu que, en la última part de la seva 
exposició, el Sr. Garcia manifesta molt bons desitjos, però tots els qui tracten aquest tema saben 
que aquesta reparcel.lació és pràcticament inviable, que tant de bo que es tiri endavant, i, que el 
seu grup manifesta els dubtes amb l´abstenció. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMI-A-
EV, i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, amb el quòrum especial que determina l´art. 
47.3 i) de la Llei 7/85 i l´art. 112.3 k) de la Llei 8/87, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial del sector d'urbanització prioritària del 
Tossal dels Cigalons, provisionalment aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada 
el dia 19 d'abril de 1994, en aplicació del que preveuen els articles 201 .2 del Decret legistatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
124 del Reglament a la Llei de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya, 
aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril. 
 
2n.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el Pla parcial aprovat definitivament en 
l'apartat anterior. 
 
3r.- Trametre un exemplar del Pla parcial definitivament aprovat, així com una còpia de 
l'expedient administratiu a la Comissió d'urbanisme de Barcelona, en compliment del que 
disposen els articles 129 del Reglament a la Llei de mesures d'adequació de l'ordenament 
urbanístic de Catalunya, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril, i 201 .3 del Decret legistatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 



 
4t.- Notificar els anteriors acords a la totalitat de propietaris compresos en l'àmbit del Pla 
parcial." 
 
 
 
 
 
 
 
6.- PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D´ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA, EN EL SENTIT DE MANIFESTAR EL REBUIG D´AQUEST 
AJUNTAMENT A LA PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L´ESTAT FRANCÈS, 
REFERENT ALS ASSAJOS NUCLEARS A L´ATOL.LÓ DE MURUROA. 

 
El secretari manifesta que aquesta proposició va ser retirada pel mateix grup signant de la 
proposta. 
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d´urgència dels nou assumptes 
sobrevinguts presentats, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb 
allò que disposa l´art. 51 del RDLEG 781/1986 i l´art. 51.1.e) del ROM. 
 
7.1 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/1995 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l'exercici de 1996,sent insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal 
vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de 
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les 
despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient de 
suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos generats per nous 
ingressos i  baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no 
compromeses reduïbles sense pertorbació del servei respectiu per finançar els costos necessaris 
per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/1995 dins el Pressupost 
Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es creen o modifiquen, 
en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest dictamen. 



 
Tercer.- Modificar el detall de la partida 222.1.632 “Edifici la florinda - Edificis i altres 
construccions”, que restarà redactat així: 
 
2a. Anualitat obres acondiciament planta baixa..................................................................4.121.738 
Projecte remodelació instal.lació elèctrica gral. ................................................................14.119.519 
 ----------- 
 
 
Finançament: 
    Recursos ordinaris ...............................................................................................................119.519 
    Crèdit BCL o altres financeres.........................................................................................4.121.738 
    Subvenció Generalitat ....................................................................................................14.000.000 
 ----------- 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà al públic, 
previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els  
 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin  
presentat reclamacions." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, dient que l´explicació d´aquest expedient de modificació de 
crèdit 5/95 és la següent: 1r. - increment de consignació de la partida Edifici la Florinda, Edificis 
i Altres Construccions en 1.343.269 ptes., de consignació suficient pel projecte d´instal.lació 
elèctrica. 2n.- de Serveis Socials, canvi de partides per valor de 2.000.000 de ptes., increment en 
Edificis i Altres Construccions, i d´increment en despeses diverses, per obres d´adecentament 
dels anteriors pisos dels mestres, per tal de destinar-los a vivendes de serveis socials. 3r.- de 
Serveis Personals, canvi de partides per valor de 1.520.000 de ptes., d´increment de 1.420.000 
ptes. de la partida Altres Transferències, d´increment també de 100.000 ptes. de la partida de 
material d´oficines i increment de 1.000.000 de ptes. de la partida de manteniment d´edificis 
escolars i increment de 235.000 ptes. de la partida Altre Personal per als contractes de serveis 
dels monitors de l´escola Serra i Hunter, i increment de 135.000 ptes. de la partida despeses 
diverses. 4t.- la contraprestació del suplement de la partida de l´edifici de La Florinda, és un 
augment dels ingressos per subvenció de 1.223.750 ptes. i un d´increment de la partida Altre 
Personal, Seguretat de 119.519 ptes. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant que votaran favorablement al dictamen, però que 
voldrien deixar clar el següent: que, sobre el tema de l´edifici de La Florinda, hi havia una 
partida consignada a l´exercici anterior d´aproximadament 1.500.000 ptes. que es va perdre per 
no execució. Per això, el seu grup demana una especial diligència en l´execució del què s´aprovi 
aquest any, per tal d´adequar, el més aviat possible l´edifici. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que el seu grup votarà favorablement el dictamen donat que, és 
una qüestió important l´adequació de pisos que han estat cedits a l´ajuntament per poder-los 
arreglar i es destinaran els diners que es treguin de serveis socials, que el seu grup interpreta que 
és la mateixa dedicació, ja que es destinaran a serveis socials. 
 



Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.2 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA 

D´ESTALVIS DE MANRESA PER UN IMPORT DE DOS-CENTS CINQUANTA 
MILIONS DE PESSETES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
  
 
"En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers  mesos, 
aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de Tresoreria, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, i a 
tal efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i sense afectar recursos específics per a la seva devolució, una operació de tresoreria 
amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import de DOS-CENTS CINQUANTA MILIONS 
(250.000.000) de pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0'35% anual, amb interès total 
trimestral estimat del 9'7%. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un cinc per cent, previsiblement, del 14'7%  
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, amb 
anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la formalització de 
l'operació." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, explicant que es proposa a l´aprovació del Ple la renovació 
d´una de les quatre pòlisses de crèdit que l´ajuntament de Manresa té en el marc de les 
operacions de tresoreria. Concretament la de la Caixa d´Estalvis de Manresa, d´un import de 
250.000.000 de ptes. i venciment el 3-10-95. Les condicions són les següents: tipus d´interès 
variable, referència Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0,35. Venciment d´un any. Comissió 
d´obertura, 0 %. Comissió de disponibilitat, 0 %. Interès de demora, interès nominal més 5 punts. 
Aquestes condicions són idèntiques a la renovació anterior, amb l´única diferència de l´interès de 
demora que en línia amb l´actual legislació s´incrementa l´interès nominal en 5 punts a diferència 
dels 8 punts en que s´incrementaven anteriorment. Aquesta renovació respecta el límit màxim del 
35 % sobre els ingressos liquidats a l´últim exercici, és a dir, 450.000.000, ja renovats, 
250.000.000, renovació proposada, total 700.000.000 equivalent al 17,99 %. Quan, a l´octubre, 



es presenti la pròxima i última de l´exercici actual, amb la Banca Catalana de 175.000.000, 
s´arribarà al 22,49 %. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant que el seu grup vortarà en contra d´aquest 
dictamen, per una qüestió de ideologia pròpia. Una operació de tresoreria, dit finament, només és 
demanar "calés", al banc. I, en aquests moment, li sembla que, l´ajuntament de Manresa està 
prou endeutat, com per anar incrementant o mantenint l´endeutament. La seva proposta, més 
testimonial que altra cosa, és la de que es faci un esforç especial per tal de reduir l´endeutament 
de l´ajuntament, fins i tot a curt termini, com en el cas d´aquestes pòlisses. El seu grup demana 
que la renovació no es faci per la totalitat de la pòlissa sinó per la totalitat ja disposada, i, així ja 
s´amortitzaria una part. 
 
Sotmès a votació, s´aprova el dictamen per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMI-A-
EV, 8 GMCIU) i tres vots negatius (GMPP), i, per tant, amb el quòrum especial que determina 
l´art. 47.3 g) de la Llei 7/85 i art. 112.3 i) de la Llei 8/87, es declara acordat: 
 
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i sense afectar recursos específics per a la seva devolució, una operació de tresoreria 
amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import de DOS-CENTS CINQUANTA MILIONS 
(250.000.000) de pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0'35% anual, amb interès total 
trimestral estimat del 9'7%. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un cinc per cent, previsiblement, del 14'7%  
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, amb 
anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la formalització de 
l'operació." 
 
7.3 DIVISIÓ DE FINCA SITUADA A LA FALDA DEL PUIGBERENGUER EN 

DUES PORCIONS, EXTINGINT LA COMUNITAT DE BÉNS EXISTENT I 
ADJUDICANT A L´AJUNTAMENT DE MANRESA EL PLE DOMINI D´UNA 
DE LES NOVES FINQUES. 

 
El Secretari dóna compte del Dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa és propietari d'1/2 indivisa de la finca que té la descripció 
següent (s'acompanya plànol en annex núm. 1): 
 



 "Solar de 880 m2, obtinguts per recent amidament, malgrat en el registre de la Propietat 
només en consten 773'42 m2. El solar té forma irregular, està situat a la falda del 
Puigberenguer, amb un fort pendent uniforme. Límits: Al Nord, amb la finca del sr. 
Mariano Fontrodona Vilanova; al Sud, amb el carrer Montseny; a l'Est, amb el carrer 
Pirineu i a l'Oest, amb la finca de la sra. Angelina Alabern Playà." 

 
 Títol: 1/2 indivisa propietat de l'Excm. Ajuntament de Manresa en virtut d'adjudicació en 

expedient de constrenyiment seguit contra el sr. Domingo Reguant Masana, en data 9 de 
febrer de 1983. 

 
 Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 Valor meitat indivisa: 3.612.500 PTA 
 
 Registre de la Propietat: inscrita al tom 1.099; llibre 301; full 15; finca núm. 12.071 del 

registre número 1 de Manresa. 
 
Atès que el titular de l'altra 1/2 indivisa és el sr. Ricardo Prunés Lladó, en virtut d'escriptura 
d'addició d'herència atorgada el dia 9 de maig de 1995 davant el notari de Manresa sr. Antoni-
Alfons Rosselló Mestre. 
 
Atesa la voluntat dels copropietaris per dividir la finca descrita, a l'efecte d'extingir la comunitat 
de béns existent. 
 
De conformitat amb els articles 400 i següents del Codi Civil, 127 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 46 i 50 del 
Reglament Hipotecari. 
 
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Com a Regidor-Delegat d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la corporació 
l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
"1r. Dividir la finca descrita a la part expositiva en dues porcions (assenyalades en el plànol 
annex com a núm. II) per tal que esdevinguin cadascuna d'elles finca nova, extingint la comunitat 
de béns existent, i adjudicar a l'Ajuntament de Manresa el ple domini d'una de les noves finques, 
amb la conformitat del copropietari. 
 
2n. Fer constar que la descripció de les dues noves finques és la següent: 
 
 - Finca adjudicada a l'Ajuntament de Manresa: 
 
  . Superfície: 440 m2 
 
  . Límits: al front, amb el c. Pirineu en una línia de façana de    16 m.; a la dreta 

entrant, amb la finca del sr. Mariano Fontrodona; a l'esquerra i amb mitgera 



normal a façana, amb la finca corresponent al sr. Ricard Prunés Lladó; al fons, 
amb finca de la sra. M. Àngels Alabern Playà. 

 
 - Finca adjudicada al sr. Ricard Prunés Lladó: 
 
  . Superfície: 440 m2 
  . Límits: al front, amb el c. Pirineu amb una línia de façana de    14'50 m2; a la 

dreta entrant i amb mitgera normal a façana, amb la finca corresponent a 
l'Ajuntament de Manresa; a l'esquerra, l'espai públic corresponent a la 
perllongació del c. Montseny; i al fons, amb finca de la sra. M. Àngels Alabern 
Playà. 

 
3r. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació necessària per 
complimentar l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, explicant que l´ajuntament és propietari de la meitat indivisa 
per adjudicació en expedient de constrenyiment seguit contra el Sr. Domingo Reguant i Masana, 
d´una finca de 880 m2 situada al carrer Pirineu. L´altra meitat és propietat del Sr. Ricardo Prunes 
i Lladó. El Sr. Prunés, en el seu moment, va oferir la seva meitat a l´ajuntament, però el preu de 
valoració del terreny no va interessar en aquell moment a l´ajuntament. És per això que es va 
considerar que, el més interessant per a ambdues parts, era la divisió de la finca. Amb el qual 
s´obtenen els resultats següents: deixa d´existir la comunitat de bens existents, la qual cosa 
implica que, qualsevol ús que es vulgui fer del terreny a partir d´aquest moment, no necessitarà el 
consentiment dels dos propietaris. Cada copropietari esdevé titular del ple domini de la finca que 
se li adjudica. Urbanísticament  
 
la divisió és possible, donat que les finques resultants ténen una superfície i una façana superior a 
l´establerta com a mínima pel plantejament d´origen. 
 
Sotmès a votació, s´aprova el dictamen per unanimitat del 24 membres presents. 
 
7.4 MANIFESTAR VOLUNTAT MUNICIPAL D´ELIMINAR ELS PACTES QUE 

GRAVEN LA FINCA ANOMENADA "DIPÒSITS VELLS". 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, mitjançant escriptura atorgada el dia 25 d'octubre de 1993, 
va comprar a la Junta de la Sèquia de Manresa l'immoble conegut com a "Dipòsits Vells", en el 
qual s'ubica el Museu de la Tècnica. 
 
Atès que l'esmentada finca està subjecta registralment als següents pactes: 
 
 . Pas d'aigua: queda a càrrec de la propietat el proporcionar i conservar el pas d'aigua per 

les conduccions i reguers existents. A l'aigua que s'utilitza com a força motriu se li ha de 
donar entrada per la sortida, tornant pel punt més proper a on pot ser utilitzada per regar. 

 
 . Finestres: a l'edificar no podran obrir-se  finestres o altra classe d'obertures per mirar, 

sense retirar-se els pams que marca la llei catalana. 



 
 . Portes: les portes d'entrada i sortida dels edificis a construir hauran d'estar precisament 

en la part del camí, i no a les de les terres. S'hauran de col.locar reixes de ferro a les 
finestres o obertures lluminàries de les sales o habitacions que donen als terrenys. Les 
finestres i altres obertures solament podran obrir-se com s'ha indicat anteriorment. 

 
Atesa la instància de referència registre d'entrada 482/11.01.94, presentada pel Sr. Josep Emili 
Puig i Soler, en la qual demana l'eliminació d'aquests pactes, en ser propietari d'una finca 
segregada de la dels "Dipòsits Vells". 
 
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual constata que les esmentades 
càrregues són pactes portats a terme l'any 1930 quan aquesta part del terme municipal era conreu 
agrícola de regadiu, i que actualment resulten anacròniques i sense efectes possibles, per la qual 
cosa haurien d'eliminar-se per la pròpia ineficàcia dels seus efectes. 
 
Com a regidor-delegat d'Hisenda, proposo al ple de la corporació l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
"1r Manifestar la voluntat municipal d'eliminar els pactes que graven la finca anomenada 
"Dipòsits Vells", inscrita al Registre de la Propietat  número 1 de Manresa, al tom 2169, llibre 
798, foli 95, finca 14.115, mitjançant l'aixecament d'una acta notarial de presència, que constati  
els extrems següents: 
 
 - Que el terreny objecte dels pactes és totalment edificat avui en dia, essent classificat 

com a sòl urbà i qualificat com a sistema general de parcs i jardins urbans (clau D), 
segons el vigent planejament. 

 
 - Que la finca dels "Dipòsits Vells" limita en l'actualitat amb vials públics i amb 

edificacions totalment consolidades. 
 
 - Que no existeix cap ramal de sèquia, ja que fa uns anys van ser tots anul.lats i els 

sobrants es van canalitzar cap a la xarxa de clavagueram de la ciutat. 
 
 - Que les finques que limiten amb la dels "Dipòsits Vells" no són predis dominants de la 

finca registral número 14.115. 
 
2n Sol.licitar al Sr. Registrador de la Propietat de Manresa que admeti l'acta notarial a què es 
refereix l'apartat anterior com a document suficient per practicar  la cancel.lació dels pactes. 
 
3r Facultar al sr. alcalde per a la signatura de la documentació necessària per complimentar 
l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, dient que, amb aquest dictamen, es tracta de propiciar un acte 
notarial de presència que permet al registrador de la propietat de Manresa, la cancel.lació de tot 
una sèrie de pactes als que està subjecta la finca dels Dipòits Vells, on està ubicat el Museu de la 
Tècnica. Aquesta finca és propietat de l´ajuntament de Manresa, ja que es va adquirir al 1993 a la 
Junta de la Sèquia de Manresa. Aquesta finca està subjecta a una sèrie de pactes que, per raons 



de temps, han quedat anacrònics. Concretament s´indica el pas d´aigua, per poder regar els 
camps. Les finestres, que s´han d´obrir amb la distància que marca la llei catalana, i s´hauran de 
col.locar barrots de ferro. I les portes, que s´hauran de construir a la part que dóna al camí i no a 
la de les terres. Es dóna resposta a la sol.licitud presentada pel Sr. Josep Emili Puig i Soler, 
propietari d´una de les finques segregades. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.5 MODIFICAR EL PACTE TERCER DEL PROJECTE D´ESCRIPTURA DE 

COMPRA-VENDA DE L´ENTITAT NÚM. 5 DE L´EDIFICI SITUAT A LA 
PLAÇA MAJOR, NÚM. 4 DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit diu el següent: 
 
"Atès que en data 28 de juliol de 1995 el Ple de la Corporació va adoptar l'acord d'adquirir 
l'entitat núm. 5 de l'edifici situat a la Plaça Major núm. 4 de Manresa, propietat per meitats 
indivises del Sr. Enrique Jurado i Lanzarote i de la Sra. Montserrat Alvarez Lopez, per un preu 
d'11.100.000'- PTA. 
 
Atès que la signatura de l'escriptura pública de compra-venda no s'ha pogut fer dins la primera 
quinzena del mes d'agost, tal com estava previst inicialment. 
 
Atès que el pacte tercer del projecte d'escriptura de compra-venda aprovat preveu uns terminis de 
tradició de la finca que s'adquireix, els quals han de variar en funció de la data de signatura de 
l'escriptura. 
 
Com Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa proposo al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent  
 
A C O R D  
 
" Modificar el pacte tercer del projecte d'escriptura de compra-venda de l'entitat núm. 5 de 
l'edifici situat a la Plaça Major núm. 4 de Manresa. L'esmentat pacte quedarà redactat tal com 
s'indica a continuació: 
 
La tradició de la finca objecte d'aquest conveni es portarà a terme de la forma següent: 
 
a) Abans que transcorrin 6 mesos, comptats des de la data de signatura d'aquesta escriptura la 
part venedora entregarà a la part compradora la plenitud de drets sobre la totalitat de la finca, 
lliures de qualsevol càrrega o gravamen i/o ocupants, entrant l'Ajuntament de Manresa en plena 
possessió, propietat i disponibilitat de la finca, excepte pel que fa a la zona reservada a la venda 
de pa que queda grafiada en el croquis adjunt. 
 
b) Abans que transcorrin 18 mesos, comptats des de la data de signatura d'aquesta escriptura la 
part venedora entregarà a la part compradora la lliure disposició de la zona reservada a venda de 
pa sense cap càrrega i/o gravamen i/o ocupants, gaudint a partir d'aquest moment la lliure 
disponibilitat, com a propietari, l'Ajuntament de Manresa". 
 



 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, dient que al Ple de la Corporació del 28 de juliol de 1995, es 
va adoptar l´acord d´adquisició de l´entitat número 5 a la Plaça Major núm. 4 de Manresa, 
anomenada col.loquialment "Forn de Pa". Al pacte corresponent a la transmisió de la finca 
s´indicaven dues dades: 1ª, que l´activitat del forn s´acabava l´1 de febrer de 1996, 2ª, que 
l´activitat de la venda de pa acabava l´1 de febrer de 1997. Aproximadament 6 i 18 mesos 
respectivament desde la data de signatura de l´escriptura de compra-venda que es pensava que es 
podria formalitzar durant la primera quinzena d´agost. Per raons de vacances, notari de torn, etc., 
no s´ha pogut formalitzar l´esmentada escriptura. La propietat s´ha perjudicat per aquesta 
demora, i s´ha renegociat el pacte corresponent a la tradició de la finca, de forma que, en lloc de 
concretar les dates de deixar lliure el local, s´ha optat per assenyalar el 6 i 18 mesos de la 
signatura de l´escriptura. El que es proposa amb aquest 
dictamen és l´aprovació d´aquesta modificació del pacte tercer del protocol d´escriptura. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant que el GMPP votarà en contra d´aquesta proposta, 
perquè, ja que s´ha de modificar l´escriptura, s´hauria de fer be d´una vegada. L´escriptura té un 
error consistent en que la plusvàlua es continua carregant al venedor, i tots els serveis tècnics 
diuen que això no es pot fer avui dia. A més a més els beneficia, perquè si la plusvàlua, (que és 
un ingrés corrent de l´any), la paga el venedor, encara que s´incrementi el preu, aquest es pot 
amortitzar en més anys, s´augmenten els ingressos ordinaris de l´ajuntament. I, a més a més, es 
compleixen el que es regula a les disposicions vigents. Per això, el seu grup, sol.licita que es 
modifiqui en tots els sentits, i si no es modifica en aquest sentit, votaran desfavorablement. 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, dient que aquest és un tema ja comentat en anteriors ocasions, 
i li comunica al Sr. Arderiu que no és afortunat en la interpretació jurídica que li dóna al tema de 
la plusvàlua. La Llei de Règim d´Hisendes Locals, fixa únicament la temàtica del subjecte passiu 
i com reverteix el tema del subjecte passiu. I, a més a més, existeix al Codi Civil, la llibertat 
contractual, amb la qual es pot contractar amb qualsevol tipus de condició. El què sí que és cert 
és que el preu de la compra-venda, és d´11.100.000, com sempre s´ha comentat i el cost de 
l´operació és d´11.100.000 més la plusvàlua. 
 
Sotmès a votació, el dictamen s´aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMI-A-EV 
-Sr. Mora i Villamate-, i 8 GMCIU), i 3 vots negatius (GMPP). 
 
7.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA MILLORA 

DEL SERVEI DE LA LÍNIA FERREA MANRESA-LLEIDA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que hem constatat que la línia de ferrocarril de RENFE que cobreix el servei de passatgers 
i mercaderies MANRESA-LLEIDA (LLEIDA-MANRESA), presenta dèficits molt importants. 
 
Atès que considerem de vital importància augmentar, i també millorar les comunicacions cap a 
ponent per revitalitzar la influència de la ciutat de Manresa i afavorir el reequilibri territorial de 
la Catalunya Central. 
 
El Grup Municipal de C i U, proposa al Ple l´adopció del següent 
 



ACORD 
 
Demanar a la Presidenta de la companyia RENFE, que millori a curt termini la freqüència i la 
qualitat del servei, així com les infraestructures entre MANRESA-LLEIDA-MANRESA, del 
ferrocarril." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que han presentat aquesta proposició al Ple perquè s´han 
assabentat, que, tant la Diputació de Lleida, com Tàrrega, Mollerussa, i Cervera estan preocupats 
perquè aquest tren dóna molta sortida als productes d´aquesta zona. I s´està endegant una 
campanya per tal que aquesta línia es mantingui viva, que es mantingui la infrastructura, i que es 
potenciï el màxim possible per tal que no arribi un moment en què sigui eliminada. Donat que 
Manresa és cap d´aquesta línia el seu grup creu que és bo que es doni suport a aquests 
ajuntaments i a la Diputació de Lleida que estan preocupats per aquest tema, i que es duguin a 
terme totes les gestions que calgui perquè no quedi Manresa amb una línia tallada. Aquest és un 
tema que interessa a tots i per la projecció del Bages i de Manresa, cap a la Catalunya interior, es 
vital mantenir aquesta línia. Es tracta d´adherir-se a la sol.licitud i que l´alcaldia es posi en 
contacte amb la Diputació i amb aquests pobles, per tal de fer front comú per mantenir aquesta 
línia. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona, dient que tot el que sigui reforçar les actuacions de l´Equip 
de Govern serà benvingut. No és tracta, tant sols, de recolzar a la Diputació de Lleida, de Tàrrega 
o els ajuntaments de Tàrrega i Cervera, sinó, de liderar aquest moviment. Hi ha qui fa les coses 
"de cara a la galeria", i hi ha qui treballa d´altres formes. El Sr. Canongia manifesta que pot 
garantir-li al Sr. Oms que, quan l´alcalde li va delegar les competències de transport, el primer 
que va fer va ser posar-se en contacte amb la companyia RENFE, per demanar una entrevista, 
que ara ja han tingut, per comentar tot una sèrie d´aspectes de la línia del ferrocarril i l´estació del 
tren a la ciutat de Manresa. I, entre elles, hi ha aquesta línia, que, efectivament, és molt 
preocupant el fet de que tingui tant poca vida per ella mateixa, i atenent a les perspectives 
futures, amb el nou traçat del ferrocarril d´alta velocitat, que, molt possiblement, la deixarà en 
una posició encara més complicada, tots els esforços que es facin seran pocs per tal de salvar-la. 
En aquest sentit s´està treballant des del primer moment i, evidentment, votaran favorablement 
aquesta proposició. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant el suport del GMPP a la proposta del GMCIU. 
Entenen que és important tenir aquesta línia revitalitzada i amb moviment. Com que afecta a 
diverses poblacions del Bages, el seu grup va fer una iniciativa a través del Consell Comarcal, 
que entenen que, potser, era més adient. Però que benvinguda sigui en aquest ajuntament i el seu 
grup s´uneix amb molt de gust a la proposta de CIU perquè això revitalitzi en be de la ciutat i de 
tota la comarca. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que l´oposició només té una forma de dir les coses que és a 
través del Ple, i això no és actuar "de cara a la galeria", és, senzillament, utilitzar els mitjans que 
els dóna la democràcia per poder expresar una qüestió. El Sr. Oms celebra que l´Equip de 
Govern hagi fet gestions en aquest tema, com moltes que n´havia fet ell. Però a ells els toca fer-
ho a través del Ple, i no des de cap altre mitjà. 
 



Intervé el Sr. Canongia i Gerona, dient al Sr. Oms que li sap greu que s´ho hagi pres 
malament, perquè la reflexió en veu alta, no anava dirigida a ell. Que entén que ell faci aquesta 
proposició, però no entén que la faci la Diputació de Lleida, l´ajuntament de Tàrrega, i el de 
Cervera. Ells tenen altres mecanismes més eficaços per a fer-ho, a part de fer proposicions al Ple. 
Que hi ha altres formes de treballar que són més efectives que aquestes publicitàries, per part de 
les institucions. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, i, per 
tant, es declara acordat: 
 
Demanar a la Presidenta de la companyia RENFE, que millori a curt termini la freqüència i la 
qualitat del servei, així com les infraestructures entre MANRESA-LLEIDA-MANRESA, del 
ferrocarril." 
 
7.7 PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D´ERC, IC-AUP-EV, i 

GMS MANIFESTANT EL REBUIG DE L´AJUNTAMENT DE MANRESA A LA 
PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L´ESTAT FRANCÈS, DEMANANT-LI UN 
CANVI I, PER TANT, LA PARALITZACIÓ DELS ASSAIGS NUCLEARS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"El passat 5 de setembre l´estat Francès trancava la moratòria d´assaigs nuclears fent rebentar 
una ogiva de 20 QTn al sub-sòl de l´atol.ló de Mururoa. 
 
Aquest fet, per bé que legítim, no deixa de tenir repercussions a nivell planetari, tant per 
l´atemptat ecològic en una de les reserves naturals més fràgils del planeta, com per l´amenaça a 
la pau del món per una reactivació de la cursa nuclear. 
 
Molts dels ciutadans i ciutadanes de casa nostra, han iniciat la seva protesta per tal d´aconseguir 
un canvi d´actitud de Jacques Chirac i, per tant, la paralització d´aquestes proves d´armament 
nuclear. 
 
Per tot això proposem l´adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1- Manifestar el rebuig de l´Ajuntament de Manresa a la proposta del President de l´estat 
Francès, el conservador Jacques Chirac, i demanar-li un canvi i, per tant la paralització dels 
assaigs nuclears. 
 
2- Trametre còpia d´aquest acord al Sr. Jacques Chirac, al seu Ambaixador a Madrid i al 
president del Govern Espanyol, qui ostenta la Presidència de la Unió Europea durant aquest 
semestre. 
 
3- Manifestar la necessitat que s´iniciï el procés de descolonització de Tahití, per tal que el poble 
tahití pugui exercir el dret a l´autodeterminació, i així decidir quin ús vol donar al seu territori." 
 



Intervé el Sr. Collado i Llort, dient que, amb aquesta proposta, s´afegeixen a la petició de 
manifest de rebuig que és considerable, de que, en aquests moments que a nivell internacional es 
va cap a una reducció de les despeses d´armament, i a destinar-les cap a altres aspectes més 
socials, i que ténen molta més importància, com són les relacions amb el sud, etc., li sembla que 
estem en un moment important per tal de manifestar el rebuig d´aquesta Corporació a tot el què 
fa referència a aquests assajos nuclears. És un fet que ultrapassa el nostre territori, però que 
demana una reflexió i una veu contundent de rebuig perquè és un dels aspectes, respecte al qual 
hi habia un acord més generalitzat en quan a la necessitat de reduir despeses en temes militars, 
per dedicar-los a temes més socials, on hi ha molta necessitat. Aquest és un aspecte que, no 
només amenaça el medi ambient o entorn ecològic, sinó, sobretot el fet de que és un atemptat 
contra la pau i contra tot el tema que fa referència a les despeses necessàries dedicades a altres 
aspectes. Volen remarcar com a conseqüència d´algunes declaracions que han sortit per part del 
Sr. Pere Oms al "Regió 7", que no es tracta d´una incoherència, sinó d´absoluta coherència amb 
el què pensen els diferents grups que composen l´Equip de Govern d´aquest ajuntament, que no 
es pretén demanar l´autodeterminació d´Haití, perquè ja té un govern propi, amb un president 
absolutament democràtic, sinó que demanen la iniciació del procés de descolonització de Tahití, 
(que és molt diferent d´Haití, i que estan a molts quilòmetres de diferència). Que aquest fet és 
d´absoluta coherència amb el què pensen i amb el canvi que reclamen respecte a les relacions 
internacionals i de destí d´uns mitjans que s´han de destinar prioritàriament cap a altres camps 
que no siguin els de proves d´armament nuclear. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font, manifestant clara i fermament el rebuig del seu grup per la represa 
unilateral de les proves nuclears que duu a terme l´estat francès, amb una prova més del què és 
una política típica dels governants conservadors: provar la força per la força. Són unes proves 
que s´havien deixat de fer ja feia vint anys i que s´havia comprovat que tenien repercusions sobre 
les persones com ara malformacions dels fetus, càncers de pell, i perjudicis a l´entorn, fet 
comprovat amb troballes d´isotops radioactius artificials. És la voluntat del grup que el Ple es 
manifesti en contra d´aquestes proves, no perquè es facin a Mururoa, o perquè es puguin fer a la 
Sibèria, sinó perquè, qualsevol tipus de proves com aquestes, té una repercusió a nivell planetari, 
en tot l´ecosistema, i  en l´estabilitat i en la pau a tot el planeta, i, per tant, ens afecta de ple. 
Quan, molts dels nostres ciutadans, s´han manifestant, a través de diverses accions, en contra 
d´aquestes represes de proves nuclears, pensa que no poden ser menys, i que han de manifestar 
clara i enèrgicament el seu rebuig contra les mateixes. També entén que és un acte de fariseisme 
d´un estat colonialista, portar aquestes proves a un poble o país que no és el seu, i, per tant, 
demanen la iniciació del procés de descolonització de Tahití. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana, dient que, quan el govern francès va decidir reprendre els 
assajos nuclears, va ser una mala notícia per a la humanitat, per tres raons: primer, per l´impacte 
ambiental, que és cert i provat, i que si fos inocu, aquestes proves, segurament, no s´anirien a fer 
a Mururoa, sinó als jardins que hi ha sota la Torre Eiffel; segon, perquè significava reprendre la 
cursa armamentista nuclear, que posen en perill evident la vida del planeta i que representen una 
tendència regressiva respecte als esforços que es fan per un món més solidari i més pacífic en 
base als esforços de desarmament; i tercer, perquè és un acte de colonialisme i, per tant, de 
prepotència respecte al poble Tahitià, que s´ha manifestat repetidament contrari a aquests 
assajos. Per això reclamen que s´iniciï el procés de descolonització, (que ja s´hauria d´haver fet 
fa molt de temps), i que se li doni el dret de decidir sobre el seu propi territori i sobre les seves 
pròpies vides. 
 



Intervé el Sr. Sotoca i Cornet, dient que, independentment de l´opinió personal que tingui 
cadascú respecte a aquest tema, i la importància que pugui tenir, el seu grup pensa que el Ple no 
és el lloc adient per tractar aquest tipus de temes. Que poden condemnar les proves nuclears del 
conservador Jacques Chirac, com, potser també, les del govern de la Xina Comunista, que podria 
ser considerat com a progressista per part dels grups que integren l´Equip del Govern. Però això 
no és l´ONU sinó l´ajuntament de Manresa. Aquí els han escollit els ciutadans per resoldre els 
problemes de Manresa, i no per fer alta política internacional. És per això que el seu grup 
s´abstindrà en la votació, creient que cal ser més humils i eficaços. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, manifestant la intenció del seu grup de votar favorablement la 
proposició, encara que creuen que el Ple no és el lloc adient per debatre aquests temes, que hi ha 
altres instàncies, que no és necessari portar aquesta discusió al Ple però que, no obstant això, un 
cop posada la proposició sobre la taula, el seu grup no té inconvenient en mostrar-se contrari a 
les proves nuclears. Que el seu grup demana que es descolonitzi Tahití i que el poble de Tahití 
tingui el dret a l´autodeterminació, però el què els preocupa es el fet de que Tahití és molt lluny i 
no causa problemes, i és molt fàcil votar a favor de la seva independència, però quan es parla de 
l´autodeterminació de Catalunya, aleshores ja hi ha  
molts problemes. Hi ha l´exemple d´unes declaracions de l´alcalde, en les quals deixava molt clar 
que no donaria suport a una moció en aquest sentit presentada per un grup municipal. I no és que 
no li doni el dret a dir que no, sinó que votar una moció que doni el dret a l´autodeterminació a 
Tahití, li sembla frívol. Com que el seu grup està a favor de l´autodeterminació de Catalunya i de 
tots els pobles que volen la llibertat, votaran a favor d´aquesta proposició. 
 
Intervé l´alcalde, manifestant la seva voluntat d´incorporar dos elements. El debat sobre la 
conveniència de tractar temes relatius a política general en l´àmbit del Ple, dura des de fa molt de 
temps. I que, fins i tot, diferents grups, com el GMS van tenir un debat intern sobre aquesta 
qüestió. Hi ha hagut temporades i legislatures en les què el partit socialista, s´havia abstingut de 
posicionaments de política general que no fossin estrictament municipal, i altres, sobretot la 
meitat de l´última legislatura, en la què el GMS va acceptar els debats de política general. En 
aquest cas, el què fan els tres grups, és plantejar un element que, creu que, afecta individualment, 
a qualsevol persona. Cadascun dels grups es pronuncia de la forma que creu més oportuna. En 
quan a l´element de l´autodeterminació que ha plantejat el Sr. Oms, certament ell va manifestar 
que, si algun grup presentava una moció sobre l´autodeterminació de Catalunya, no diria que no 
es debatés en el marc del Ple de l´ajuntament, però que, personalment, votaria en contra. Perquè, 
com a grup polític integrant de l´Equip de Govern, i respectant l´opinió de la resta de les 
formacions polítiques que l´integren, creu que l´autodeterminació de Catalunya ja havia estat 
marcada en el seu dia per l´Estatut. Això no l´impedeix, de que es debati dins el marc del Ple un 
tema com aquest, ni de que, qualsevol persona de l´Equip de Govern tingui un criteri diferent al 
que té l´alcalde, i creu que el legitima a dir que Tahití, i no Haití, estigui descolonitzada. Es pot 
parlar de quin és l´estatus de Catalunya, es pot discutir molt, però Catalunya no és un estat 
colonial en aquests moments. I, evidentment, el que encara no s´està fent, i es poden parlar de 
molts greuges, són proves nuclears en aquest país. 
 
 
 
 



Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que, tant important és demanar un posicionament moral 
respecte als països i a les llibertats dels països, quan es tracta d´un país llunyà com proper. I a 
l´hora de pronunciar-se, respecta molt el punt de vista de l´alcalde, però en analitzar altres països, 
han de tenir el mateix rigor de posicionament polític. Han d´acceptar que els  
Tahitians decideixin per si mateixos. En quan a què Catalunya no està colonitzada, li sembla que 
alguns dels membres de la sala opinarien el contrari.  
 
Intervé l´alcalde, dirigint-se al Sr. Oms i manifestant-li que el que aquest intenta és posar en la 
mateixa situació a tots els pobles respecte al tema de l´autodeterminació. Tothom té el dret a 
l´autodeterminació, i el debat d´aquest tema, quan es parla de Catalunya, no li fa cap por. De la 
mateixa forma que ell i el seu grup no ténen problemes a l´hora de veure que Tahití i Catalunya 
ténen un estatus jurídic absolutament diferent. No es poden comparar. És evident que cada grup 
polític pot tenir un posicionament diferent respecte a aquest tema, però comparar l´estatus jurídic 
de Tahití, on es fan proves nuclears, amb el de Catalunya, en aquests moments, és d´un 
simplisme que, a vegades, si no ralla la ignorància sí que és demagògic. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMI-
A-EV, 8 GMCIU), i 3 abstencions (GMPP), i, per tant, es declara acordat: 
 
1- Manifestar el rebuig de l´Ajuntament de Manresa a la proposta del President de l´estat 
Francès, el conservador Jacques Chirac, i demanar-li un canvi i, per tant la paralització dels 
assaigs nuclears. 
 
2- Trametre còpia d´aquest acord al Sr. Jacques Chirac, al seu Ambaixador a Madrid i al 
president del Govern Espanyol, qui ostenta la Presidència de la Unió Europea durant aquest 
semestre. 
 
3- Manifestar la necessitat que s´iniciï el procés de descolonització de Tahití, per tal que el poble 
tahití pugui exercir el dret a l´autodeterminació, i així decidir quin ús vol donar al seu territori." 
 
7.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L´AJUNTAMENT DE 

MANRESA D´INSTAL.LACIÓ DE REIXA O CANAL A LA BAIXADA DE LA 
SEU PER RETENIR L´AIGUA DE PLUJA. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" MOCIÓ 
-Antecedents 
 
El dia 27 d´Agost es va inaugurar el Parc de la Seu de Manresa. En l´obra construida, la baixada 
de la Basílica cap el carrer Baixada de la Seu acaba sense cap solució de continuitat amb el 
carrer. Això fa que, amb les pluges mitjanes o abundants, l´aigua que cau vagi a  
 
 
 
parar dins dels establiments i les cases situades enfront de la dita baixada. 
 
 TEXT DE LA MOCIÓ 



 
Primer- Que es declari urgència d´aquest assumpte i la procedència del debat. 
 
Segon- Aprovar la instal.lació urgent per els serveis adients d´aquest ajuntament, d´una reixa o 
canal que talli la vinguda de les aigües des de la baixada de la Basílica de la Seu cap el carrer del 
mateix nom, acordant la inclusió amb caràcter urgent de la dita obra en el Pla de les Obres 
d´aquest Ajuntament." 
 
El secretari explica, pel que fa referència a l´apartat 1r. de la moció, que proposa la declaració 
d´urgència d´aquest assumpte, que aquesta ja ha estat declarada i acordada conjuntament abans 
d´entrar en el coneixement dels 9 assumptes sobrevinguts. 
 
El secretari dóna compte de l´esmena de substitució presentada per part dels grups integrants de 
l´Equip de Govern, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Esmena dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Republicana i d´Iniciativa per Catalunya-
L´Assemblea-Els Verds, al punt sobrevingut 8è de l´ordre del dia del Ple del dia 18 de setembre 
de 1995. 
 
Substituir el text del Punt Segon de l´acord per el següent text. 
 
Que l´Ajuntament de Manresa es dirigeixi a la Direcció General d´Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya perquè estudiï la solució més adient per tal de recollir les aigües 
pluvials del carrer Baixada de la Seu, inclòs en el Projecte d´Urbanització del Parc de la Seu." 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, dient que el seu grup va presentar aquesta moció perquè es va 
adonar de que no hi ha solució de continuitat i, quan plou fortament, entra l´aigua als locals, 
establiments i cases que hi ha al davant de la Seu. Van proposar que ho arreglés l´ajuntament 
donada l´extrema urgència que aquest tema requereix. Perquè aquesta tarda mateix, s´estaven 
inundant aquests establiments. Han vist que el grup socialista ha fet una esmena en la què 
recorden que aquesta obra va ser duta a terme per la Direcció General d´Habitatge de la 
Generalitat, i que a ella li correspont realitzar aquesta obra. Per la seva part no hi hauria cap 
inconvenient en acceptar l´esmena del GMS, o l´Equip de Govern, (el Sr. Arderiu diu que no 
recorda qui la presentat), però demana que s´incloguin dos extrems: un, el què es vol fer, i, 
l´altre, l´extrema urgència de fer-ho. Perquè, demanant-ho a la Generalitat, es pot retardar molt, i 
aquestes cases s´estan inundant avui. Per això demanen celeritat i urgència, i llavors no hi hauria 
inconvenient en fer una esmena conjunta de tots ells. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona, explicant que, un cop recepcionada l´obra provisionalment, 
es va detectar que el gran llençol de tota la urbanització de la baixada de la Seu, genera una 
quantitat important d´aigua, que té difícil sortida per les baixades naturals, tant per la part de la 
Baixada de la Seu com per la del carrer de Sta. Llúcia. Per tant, amb aquesta esmena, es pretén 
posar aquest fet en coneixement de la Generalitat i demanar-li que ho executi amb urgència. Que 
està totalment d´acord en acceptar una transaccional d´aquest tipus. Un altre cosa és el tema del 
que cal fer-hi. Això no és tant senzill de decidir en aquests moments, perquè és un problema del 
clavegueram intern de tot el sector que s´haurà de repasar i buscar quins són els punts en els què 
cal fer-ho, com és possible tècnicament, potser amb una sola reixa no es suficient per desviar les 
aigues cap a una o altra banda. No és tant senzill dir avui com s´ha de fer. Es evident que és un 



problema que s´ha de solucionar, que és urgent, però seria precipitat dir com s´ha de fer sense 
tenir un projecte seriós. Per tant, el seu grup acceptaria la transaccional. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que el seu grup està d´acord amb la proposta del GMPP, i 
també amb la transaccional que presenta l´Equip de Govern. El seu grup ho acceptarà perquè el 
problema és complicat, però, tal com deia el Sr. Canongia, hi ha un problema de clavegueram, i 
que, malgrat es posin embornals, en no variar el diàmetre de la claveguera, no es soluciona el 
problema de la saturació, el problema amb el que es trobaven ells era que l´ajuntament havia de 
refer tota la claveguera fins a la Pça. de la Reforma. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, manifestant la voluntat del seu partit d´acceptar la 
transaccional, i explicant que el seu grup va presentar l´esmena pensant que era el més adient, 
però que, com que no són tècnics, no saben com arreglar-ho. Insisteix en la urgència de la seva 
execució, però deixa per a uns altres la decisió de la manera de fer-ho. 
 
L´alcalde procedeix a la lectura del redactat definitiu de l´esmena transaccional que és el següent: 
 
"Que l´ajuntament de Manresa es dirigeixi a la Direcció General d´Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya perquè estudiï la solució més adient per tal de recollir les aigues 
pluvials del carrer Baixada de la Seu inclòs en el Projecte d´Urbanització del Parc de la Seu, amb 
la màxima urgència." 
 
Sotmesa l´esmena transaccional a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant, es declara acordat:  
 
"Que l´ajuntament de Manresa es dirigeixi a la Direcció General d´Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya perquè estudiï la solució més adient per tal de recollir les aigues 
pluvials del carrer Baixada de la Seu inclòs en el Projecte d´Urbanització del Parc de la Seu, amb 
la màxima urgència." 
 
7.9 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL D´ORDENACIÓ DEL 

SUBSECTOR I DEL SECTOR DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DE 
LES BASES DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 22 de febrer de 1995, fou 
aprovat dictamen amb l'acord d'aprovació provisional del Pla parcial d'ordenació del subsector I 
del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, tramitat a instància de la 
societat “ESCASA, S.A.”. 
 
Vist que, presentat l'expedient davant de la Comissió d'urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, per aquest òrgan, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 1995, fou adoptat 
acord suspenent l'adopció de resolució definitiva del Pla parcial, sense entrar a examinar el seu 
contingut, fins que es resolgui definitivament la modificació del Pla general d'aquest àmbit a les 
determinacions del qual s'haurà d'ajustar. 
 



Vist que la totalitat de la documentació per a l'aprovació definitiva de la modificació del Pla 
general en aquest sector es troba presentada davant de la Conselleria. 
 
Vist que, en data de 15 de setembre de 1995, ha estat formalitzada una compareixença davant 
d'aquest Ajuntament per part del senyor Carlos J. Echazarreta, actuant en nom i representació de 
la societat “ESCASA, S.A.”, considerant convenient la introducció de modificacions al Pla 
parcial provisionalment aprovat, seguint els criteris de la regidoria d'urbanisme d'aquest 
Ajuntament, acompanyant a aquesta compareixença tot un seguit de documentació, gràfica i 
numèrica, acreditativa de la modificació plantejada i amb el compromís de presentació d'un text 
refós del Pla parcial en un termini de deu dies comptats a partir del dia de signatura de la compa-
reixença. 
 
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que la modificació proposada 
“no suposa una modificació substancial del document aprovat provisionalment, atès que no 
afecta l'índex d'edificabilitat, intensitat d'ús, sostre edificable i percentatge de sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta, centrant l'objectiu de la modificació en la redistribució de l'edificació 
segons les seves diferents tipologies”. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que les modificacions 
introduides no comporten una modificació del règim urbanístic del sòl en els termes regulats a 
l'article 41 .2 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, ha de 
proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Aprovar la modificació del Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl 
urbanitzable programat de les Bases de Manresa, provisionalment aprovat per aquest Ajuntament 
en sessió plenària celebrada el dia 22 de febrer de 1995, segons els criteris continguts en la 
documentació aportada per la societat promotora “ESCASA, S.A.” en la compareixença 
subscrita el dia 15 de setembre de 1995 i que s'adjunta ala present dictamen. 
 
2n.- Solicitar de la Comissió d'urbanisme de Barcelona l'aprovació definitiva del Pla parcial 
d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, 
tramitat a instància de la societat “ESCASA, S.A.”, amb les modificacions aprovades en l'apartat 
anterior, suspenent-se l'executivitat d'aquesta aprovació definitiva fins a la presentació d'un text 
refós del Pla parcial. 
 
3r.- Requerir a la societat promotora del Pla parcial per tal que, en compliment de la  
compareixença subscrita el dia 15 de setembre de 1995, sigui presentat davant d'aquest 
Ajuntament abans del proper dia 28 de setembre de 1995, triplicat exemplar del text refós de 
l'esmentat Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de les 
Bases de Manresa." 
 



Intervé el Sr. Garcia i Comas, explicant que aquest és un nou pla parcial que està aprovat 
provisionalment per aquest ajuntament, des del dia 22 de febrer, i presentat a la Conselleria 
d´Urbanisme de la Generalitat per la seva aprovació definitiva. Des de la Direcció General 
d´Urbanisme de la Generalitat, abans de la seva aprovació definitiva, es va comunicar a aquest 
ajuntament que hi havia alguns aspectes tècnics que, possiblement, s´haurien de corregir d´aquest 
Pla Parcial. Com ara la connexió del carrers Balmes i Dante, que, ateses les directrius que 
s´establien al propi Pla Parcial que s´havia aprovat, no connectaven amb els eixos dels carrers 
preexistents. També hi havia qüestionaments sobre el pendent que el projecte havia establert de 
la prolongació del carrer de Cintaires i de l´Abat Oliba. Això va fer que sol.licitessin un 
replanteig en l´ordenació del Pla Parcial. Des dels serveis tècnics de l´ajuntament, es va veure 
que fent una variació en l´ordenació, s´introduïa unes millores importants, sobretot, en la manera 
en que es situaven unes vivendes unifamiliars al carrer Dante i, també, amb una proposta 
consistent en reduir les torres que es preveia edificar en baixos i vuit, reduint-les amb un front 
continu previstos en baixos i sis. Aquesta modificació va ser exposada als promotors que han de 
dur a terme aquest Pla Parcial, anomenats  
ESCASA, i, també, es va exposar a les associacions de veïns donat que havien presentat una 
al.legació a l´aprovació inicial i, per la qual, l´aprovació provisional d´aquest Pla s´havia 
convingut a través d´acords amb la Federació d´AA.VV. Tant els promotors, ESCASA, com la 
Federació d´AA.VV., han donat el seu vist i plau a l´ordenació que ara es presenta, i, atès que no 
hi ha cap modificació sobre les xifres generals, per al compliment del Pla General; que no hi ha 
cap modificació a l´estructura fonamental del mateix, demana el vot favorable per la tramitació 
d´aquest Pla, perquè, properament, des de la Comissió d´Urbanisme, es pugui aprovar 
definitivament i donar "llum verda" a tota la urbanització del sector de Les Bases de Manresa, 
que permetrà connectar aquesta via amb la part central del Passeig, a través de la Pça. 11 de 
Setembre, i prepararà l´entorn per quan es pugui fer l´aixecament de les vies, permetent aquesta 
nova urbanització que posarà en oferta un nou sòl urbanitzable per la nostra ciutat. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta, manifestant que el seu grup votarà a favor d´aquest dictamen. 
Però, donat que, a la zona afectada per aquest Pla Parcial, es desenvoluparà una gran activitat 
dins del creixement de la ciutat, demanen que la urbanització dels carrers sigui realitzada abans 
de dur a terme les edificacions. Està convençut de que el Pla Parcial ja ho té en compte, però, de 
tots és sabut que les promotores ténen les seves causes i fallides, i és per això que caldria que el 
sector quedés urbanitzat, amb l´obertura dels carrers, canalitzacions de gas, línies de telèfons, 
clavegueram, etc., abans que s´edifiqui. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, manifestant que el GMCIU votarà favorablement, perquè creuen que, 
amb aquesta modificació, es millora el què hi havia anteriorment. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, explicant que els projectes d´urbanitzacions, atorguen una 
garantia que es quantifica en un percentatge del projecte d´urbanització, per tal que es pugui dur 
a terme la urbanització, ja hi ha uns avals i, no s´atorga una llicència si no hi ha les condicions 
d´urbanització. El propi Pla estableix en la seva tramitació, unes fases d´execució que, en aquest 
cas, es centren a la confluència de l´Avda. de Les Bases de Manresa, amb la Ctra. de Santpedor i 
la urbanització es fa a través del carrer de l´Abat Oliba. Hi haurà un paral.lelisme, la urbanització 
es situarà al carrer de l´Abat Oliba i l´edificació a la confluència de la Ctra. de Santpedor, amb 
Les Bases de Manresa. 
 



Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta, agraïnt al Sr. Garcia que aclareixi aquest aspecte, ja que, el 
dictamen que se´ls ha passat només parla dels acord presos en les reunions i les converses 
mantingudes entre ESCASA i la regidoria d´Urbanisme d´aquest ajuntament. En cap cas posava 
com a primera fase prioritària la urbanització del carrer Abat Oliba, no tenia en compte el carrer 
Balmes, Dante, etc. Sap que cap ajuntament i cap institució pot tenir en compte la viabilitat o la 
sanitat de les empreses que puguin executar les promocions, però, com que es tracta d´un sol 
promotor, amb un sol terreny i amb un sol pla parcial, caldria que tot el sector estigués urbanitzat 
prèviament a les construccions. Cosa que sempre es fa quan hi ha un sol promotor, i aquí no es 
recollia. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, dient que es troben en un cas en el què es tracta un sobrevingut 
d´una certa entitat, que procuraran no fer-ho, i que vagin per ordre del dia. Però es troben amb un 
cas d´urgència, per obtenir una aprovació definitiva d´aquest Pla. És una qüestió extraordinària. I 
la documentació que ténen els grups de l´oposició, no es la del Pla, sinó que es facilita amb la 
intenció de que estiguin informats del que es fa, però és sintètica, escarida, que no és el Pla 
Parcial, que ténen a la seva disposició per revisar-lo quan vulguin, i allà sí que s´indica amb la 
seva grafia, i compromisos, quines són les etapes que s´han de dur a terme. 
 
Sotmès a votació, s´aprova el dictamen per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb 
el quòrum especial que determina l´art. 47.3 i) de la Llei 7/85 i l´art. 112.3 k) de la Llei 8/87, i, 
per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar la modificació del Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl 
urbanitzable programat de les Bases de Manresa, provisionalment aprovat per aquest Ajuntament 
en sessió plenària celebrada el dia 22 de febrer de 1995, segons els criteris continguts en la 
documentació aportada per la societat promotora “ESCASA, S.A.” en la compareixença 
subscrita el dia 15 de setembre de 1995 i que s'adjunta ala present dictamen. 
 
2n.- Solicitar de la Comissió d'urbanisme de Barcelona l'aprovació definitiva del Pla parcial 
d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, 
tramitat a instància de la societat “ESCASA, S.A.”, amb les modificacions aprovades en l'apartat 
anterior, suspenent-se l'executivitat d'aquesta aprovació definitiva fins a la presentació d'un text 
refós del Pla parcial. 
 
3r.- Requerir a la societat promotora del Pla parcial per tal que, en compliment de la  
compareixença subscrita el dia 15 de setembre de 1995, sigui presentat davant d'aquest 
Ajuntament abans del proper dia 28 de setembre de 1995, triplicat exemplar del text refós de 
l'esmentat Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de les 
Bases de Manresa." 
 
8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR. 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Segons acta de Comissió de Govern del dia 10/07/95, observem que malgrat els informes 
desfavorables dels tècnics de l´ajuntament de Manresa respecte a l´ampliació d´una sala-musical 



del carrer de Magraner, la regidoria de medi ambient va emetre dictamen favorable. Així mateix, 
observem que en la Comissió de Govern del 14/08/95, es decideix nomenar a un procurador dels 
tribunals en representació de l´Ajuntament i designar lletrat en defensa jurídica del recurs 
contenciós-administratiu 1067/95 interposat per un particular que se li denega la llicència 
municipal sol.licitada per a l´activitat de bar-restaurant a la Plaça Cal Gravat 2, malgrat tenir els 
informes dels tècnics favorables per a l´activitat esmentada. 
 
* Quins criteris s´han seguit i han motivat que els informes dels tècnics de l´Ajuntament de 

Manresa hagin estat desestimats." 
 
Intervé el Sr. Mas i Font, explicant que es tracta d´una activitat que es troba de manera irregular 
ocupant una qualificació d´ús que no li és permesa. I, per això, els informes dels tècnics, que 
s´ajusten a llei, a dret i a planificació urbanística, diuen que aquesta és una forma irregular de 
tenir aquesta activitat. El què fa la Comissió de Govern, a proposta d´aquest Regidor, és informar 
favorablement a la Generalitat, per tal de poder regularitzar aquesta situació, que ja fa any que es 
produeix. Sense que això vulgui dir que s´atorga llicència definitiva, sinó una provisional que se 
li acaba el 17 de gener, temps, més que suficient, perquè la Generalitat hagi contestat i dictamini 
de quina forma ho han de fer. En el segon cas que ocupa la pregunta, es tracta, simplement, de 
dotar de defensa a l´ajuntament en un Contenciós que interposa un ciutadà contra una decisió 
presa per l´anterior Equip de Govern, que respon a una voluntat majoritària de tots els grups 
municipal quan es creu que, d´aquests establiments de bar-restaurant, ja ni ha suficients a la 
ciutat. Per tant, en els dos casos, s´han seguit criteris polítics. El Sr. Mas comunica que en un 
proper Ple formalitzaran una comissió que redacti i estudiï una ordenança d´establiments de 
pública concurrència, per regularitzar, a través de la pròpia ordenança o de la normativa del 
planejament, totes aquestes activitats. 
 
8.2 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CIU. 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Pregunta al Ple del grup municipal de CIU referent a l´acte de la "Fumada Popular per a la 
legalització de la marihuana i el haixix". 
 
Considerant que les declaracions efectuades per l´Alcalde Sr. Valls i per diferents membres de 
l´equip de govern municipal prohibint l´acte de la "Fumada Popular", el grup de CIU 
 
PREGUNTA, 
 
Com és que es va permetre la realització d´aquest acte tot i la prohibició municipal ?. 
 
Existint la prohibició de realitzar aquest acte, per què hi van assistir dos regidors de l´equip de 
govern de l´Ajuntament de Manresa ?." 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort, manifestant que aquest és un acte que no es va autoritzar, i, que 
davant d´aquest fet, l´Equip de Govern tenia dues opcions: actuar amb una màxima duresa 
davant del fet, o bé, regular un sistema discret de seguretat, i es va optar per aquesta segona 
mesura. En aquest sentit creuen que, encara que l´acte en sí no es va permetre, han d´acceptar 
que hi hagi grups que vulguin posicionar-se davant d´aquest fet. I, el que s´ha d´entendre, és que 



aquest debat s´ha de portar per camins no demagògics, ni que es puguin frivolitzar. L´Equip de 
Govern creu que si hi ha dos regidors que, de forma individual, volen assistir a aquest acte, no hi 
ha d´haver cap tipus de mesura contra ells, que s´adhereixen a un acte, no a un posicionament. La 
presència dels dos regidors, fins i tot, va evitar altres desordres que s´haurien pogut produir. 
Aquest és un debat obert, on tothom hi pot dir la seva, i participar, i el que no es pot permetre, és 
que ningú frivolitzi, com ja s´ha intentat. No els consta que, en cap moment, els dos regidors 
participessin activament en el consum de drogues. Tot es va portar correctament i no hi va haver 
violència. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, dient que el seu grup no frivolitza, per a ells, aquest és un tema 
seriós. Només vol recordar que el Sr. Fontdevila va sortir al diari "La Vanguardia", al "Semàfor 
Verd", perquè es prohibia aquest tema. Aquest era un acte amb el que es feia una apologia del 
consum. No hauria tingut cap inconvenient, ni feria la pregunta, si s´hagués tractat d´una 
manifestació, amb una pancarta. És molt diferent una fumada popular dient que podem fumar, 
que una que reinvindiqui uns drets determinats. Per exemple, és molt diferent predicar l´amor 
lliure amb una pancarta, que fer l´amor al mig del carrer. Els regidors, quan surten al carrer, són 
regidors sempre. Per això són en una institució, i mai poden estar a títol particular. Ell és regidor 
les 24 hores del dia, li pesi o no. És regidor sempre i és la seva obligació ser-ho i comportar-se 
com a tal. En quan a dir que portaran al Ple, que, sortosament no s´ha portat, una moció perquè 
es debati aquest tema, el seu grup no està en contra de debatre el tema, està en contra d´unes 
accions que, consideren que no fan be a la societat. I, per tant, no exposen un tema frívol, sinó un 
tema seriós. S´ha de ser conseqüent, si es diu que no, és que no, i el seu grup serà el primer en 
recolzar els possibles problemes del no. Sempre faran costat, en el moment en que apareguin 
problemes, a l´ajuntament. 
 
Intervé l´alcalde, dient que la notícia va aparéixer a través dels mitjans de comunicació d´una 
manera absolutament fora de to. Van discutir més el tema de la forma, que el del contingut en sí. 
Qualsevol regidor de l´ajuntament de Manresa, inclús respectant el principi de legalitat de 
qualsevol norma de l´ajuntament, té la possibilitat de reflexionar i de participar en actes. En quan 
a l´exemple de l´amor lliure al que feia referència el Sr. Oms, en aquest cas, es podria dir que els 
dos regidors poden arribar a estar a favor de l´amor lliure, però, en cap moment, van fer l´amor 
lliure públicament. L´alcalde es dirigeix al Sr. Oms per dir-li que, si vol fer l´afirmació, que la 
fassi i que ell sap a quines conseqüències pot arribar. No s´han de fer afirmacions que no poden, 
ni tant sols, arribar a provar, perquè s´entra en una dinàmica en la què aquest ajuntament mai ha 
arribat. 
 
8.3 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 

L´AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita diu el següent: 
 
"ANTONI ARDERIU I FREIXA i XAVIER JAVALOYES VILALTA Regidors del Grup 
Municipal Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el què disposa l´art. 102.1 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de 15 d´Abril de 1987 i l´art. 97 del Reglament 
d´Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 1986, 
atesa la urgència per raó de la matèria, presenta la següent 
 
 PREGUNTA 



 
Quines són les mesures que l´Equip de Govern d´aquest Ajuntament pensa adoptar contra aquells 
dels seus membres que, públicament, han donat suport a actes prohibits pel mateix Equip de 
Govern i que, segons dictamen del Consell Assessor Municipal de Drogodependències, 
fomentava el consum de drogues ?." 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort, contestant que, l´Equip de Govern, no adoptarà cap tipus de 
mesura contra aquests regidors. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, dient que aquest no és un tema de drogues. L´excusa de que dos 
regidors van anar a la fumada de "porros" a títol individual i per evitar aldarulls, no és creïble, 
perquè és contradictòria en sí mateixa, i perquè l´actitud pública d´aquests dos regidors, sortint 
amb la premsa i firmant, no sap quins manifestos, deixa veure claríssimament el rerafons de la 
seva presència. Malauradament, aquests fets, han provocat que, la ciutat, fos coneguda arreu de 
Catalunya i de tota Espanya, com la capital del "porro". La participació activa de dos regidors, un 
d´ells, de Joventut i ensenyament, dóna especial relevància al tema. Al marge del fet en sí 
mateix, que és prou greu, el què realment sorprèn al seu grup municipal, és que, els regidors que 
hi van anar i van firmar, formin part de l´Equip de Govern. Aquest acte havia estat prohibit pel 
propi Equip de Govern. El Consell Assessor Municipal de Drogodependències, havia dit que 
fomentava les drogues. Tot i així, dos regidors hi van, signen no sap quins manifestos, dónen 
suport públic fotografiant-se al davant de la premsa, i aquí sembla que no passa res. Dirigint-se a 
l´alcalde, el Sr. Arderiu, diu que, com vol fer respectar l´ajuntament ? Amb quins arguments farà 
complir els acords municipals, quan, els seus propis membres de l´equip municipal, se´ls rifen i 
els ignoren ? on queda la dignitat i seriositat del Consell Assessor Municipal de 
Drogodependències ? Amb quins arguments es podrà anar a buscar als professionals i empresaris 
perquè vinguin a invertir i promoure econòmicament la ciutat, quan tothom sap que, a l´Equip de 
Govern, uns fan una cosa i els altres una altra ? El Sr. Arderiu, dirigint-se a l´alcalde, li diu que 
aquest, amb la prudència que el caracteritza, mitjançant unes publicacions a la premsa, ha volgut 
convertir aquest tema en una reflexió política. No és un tema de reflexió política, és d´autoritat 
moral de tot l´ajuntament. El seu grup no demana res que l´afavoreixi en sí mateixa, li demana 
que actuï. 
 
Intervé l´alcalde, recomanant al Sr. Arderiu que faci una lectura acurada del Reglament Orgànic 
Municipal. Manifesta que la Presidència no té voluntat de ser molt formalista, en el torn de 
paraules. Però també agraeix a la resta dels grup municipals que respectin la delicadesa de la 
Presidència de donar, de forma gratuïta, la paraula a tothom. Manifesta que, el Sr. Arderiu, ha 
tingut la possibilitat, a través dels mitjans de comunicació d´exposar la seva posició, i demana 
que acabi en la seva intervenció. 
 
Intervé el Sr. Arderiu, demanant-li a l´alcalde que actuï, ara que hi és a temps. 
 
 
Intervé l´alcalde, dient que durant el mes d´agost es produeixen notícies que apareixen, i que, 
normalment, es treuen fora de context, o se´ls dóna més importància de la que ténen. Aquest 
ajuntament i l´Equip de Govern, es van trovar amb una situació, i l´ha hagut de governar. Van ser 
afortunats perquè s´haurien pogut produir situacions bastant complicades. No hi ha hagut cap 
tipus d´aldarull públic. I voldria que tothom diferenciés clarament que són Equip de Govern, 



però que tots, essent regidors, ténen la capacitat de poder opinar, i que, l´alcaldia, no pensa treure 
aquesta capacitat a cap dels regidors de l´Equip de Govern, ni de l´oposició. 
 
Havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el President aixeca la sessió, quan són 
les 22 h. i 10 min., de tot el qual com a Secretari certifico, i queda estès en els fulls del paper 
segellat de la Generalitat núm. 030013-A i correlativament fins el 030039-A.                  
 
EL SECRETARI L´ALCALDE        


