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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 21 
d’abril de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l’objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 5 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. Lluís Serracanta i Cortés 
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. José Empez s’incorpora a la sessió en el coneixement del punt 6.3.1 de 
l’ordre del dia. 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 21 hores i 15 minuts de la nit, i 
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre 
del dia següents: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació  
a  l’acta de la sessió corresponent al dia 17 de març de 1997, la còpia de la 
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, 
l’acta de la sessió del dia 17 de març de 1997, sense cap modificació. 
 
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
10, 11, 12, 13, i 14 CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 i 24 DE 
MARÇ  i 1 i 7 D’ABRIL DE 1997, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES MATEIXES S’HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS 
TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS 
ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 10, 11, 12, 13 i 
14, corresponents als dies 10, 17 i 24 de març, i 1 i 7 d’abril de 1997, 
respectivament pel repartiment que de les actes de les mateixes s’ha efectuat 
als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

 
Es posen a disposició dels 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 DE L’ALCALDE, DE DATA 5-3-97, 

SOBRE APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ DINS DE LES ACTUACIONS DEL JUDICI DE FALTES 
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NÚM. 572/96, QUE SE SEGUEIX DAVANT DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 
NÚM. 5 DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Vist l'ofici tramès pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa, dins de les 
actuacions del judici de faltes 572/96, que se segueix per denúncia de l’agent 
de la Policia Local María Teresa Hosta, sobre lesions i danys de circulació de 
data 10/12/96, a través del que se cita el legal representant d’aquest 
Ajuntament per tal que aporti diversa documentació relativa al vehicle B-0539-
IW.   
  
Atès que de resultes d’aquell accident, la funcionària implicada en l’accident va 
resultar amb lesions que van provocar la seva baixa per accident de treball, i per 
tant durant la mateixa l’Ajuntament li ha vingut satisfent les seves retribucions. 
 
Atès que el procés judicial se segueix per la possible comissió d’una falta de 
lesions imprudents de l’article 621 del Codi Penal de 1995, i en cas de condemna 
del productor de l’accident seria possible reclamar-li en via jurisdiccional penal  la 
responsabilitat civil dirigida a reparar els danys i perjudicis causats, segons 
s’estableix a l’art. 109 del Codi Penal, reparació que inclou la indemnització de 
perjudicis materials i morals, segons l’art. 110 del mateix cos legal. 
 
Atès que els perjudicis causats inclouen no solament els que s’haguessin causat a 
l’agraviat, sinó també els irrogats als seus familiars o a tercers, segons l’art. 113 
del Codi Penal. 
 
Atès que la interpretació jurisprudencial d’aquesta última disposició, que coincideix 
en essència amb l’antic art. 104 del Codi Penal de 1973, ha reconegut 
reiteradament la condició de tercer perjudicat de l’Estat, quan com a conseqüència 
de la comissió d’una infracció penal hagi d’abonar retribucions als agents de 
l’autoritat, i que els conceptes reclamables són tant les quanties satisfetes al 
funcionari i les cotitzacions a la seguretat social (entre moltes d’altres, STS 
28/11/74, RJ 1974/4905; 10/5/90, RJ 1990/3894; 2/11/88, RJ 1988/9358 i 
Sentència de l’Audiència Provincial de Badajoz de 25/6/96, Arz. 1996/1183). 
 
Atès que l’article 110 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix el dret dels 
perjudicats per un delicte o falta de mostrar-se part en la causa que se 
segueixi, i exercir les accions civils i penals que procedeixin. 
  
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. 
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Atès que l’article 51.1.j) de la Llei 8/1987 estableix que en cas d’urgència 
correspon a l’alcalde exercir les accions judicials i administratives. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic d’Administració General, lletrat dels Serveis 
Jurídics,  segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment atribuïdes, en 
especial l’article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, RESOLC:  
  
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, dins de les actuacions del judici de faltes número 572/96, que se 
segueix davant del Jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa, en concepte de 
perjudicat civil, i per tal de reclamar els danys i perjudicis causats per l’accident de 
circulació de data 10/12/96, de resultes del que va resultar lesionada una 
funcionària municipal. 
  
 2n.- DESIGNAR el senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, representant d'aquest Ajuntament en el procés judicial 
esmentat, i director de la defensa jurídica de l’Ajuntament. 
  
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple de la Corporació que 
se celebri.” 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 14-3-97, 

SOBRE SUBSTITUCIÓ  TRANSITÒRIA DE L’ALCALDE TITULAR PEL 
SR. RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA, DEL 19 AL 27 DE MARÇ DE 
1997, I PEL SR. JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE, DEL 28 AL 31 DE 
MARÇ DE 1997. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar 
temporalment per comeses oficials i vacances, durant els dies compresos entre el 
19 i el 31 de març de 1997, 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 transitòriament en la totalitat de les seves funcions 
i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual 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. 
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Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, 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 19 i el 27 de març de 1997, 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 28 i el 31 de març de 1997, ambdós 
inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el 
Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, atesa l'absència 
reglamentària del Primer i Segon Tinents d'Alcalde. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer i Tercer Tinents d'Alcalde, Srs. 
Ramon Fontdevila i Subirana i Josep Ramon Mora i Villamate.  
 
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 tingui lloc, 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’ALCALDE, DE DATA 19-3-97, 

PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT EL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ DE LA CAMBRA FRIGORÍFICA DE LA MORGUE DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Atès l'informe emès pel cap de la secció de Manteniments del Servei 
d'Urbanisme, Medi Ambient i  Via Pública, en el qual es qualifica d'emergent el 
procediment de contractació del Subministrament i instal.lació de la cambra 
frigorífica de la morgue del cementiri municipal, proposant-se la seva adjudicació a 
l'entitat mercantil VYC INDUSTRIAL, SA, per un preu d' 1.200.000 PTA. (inclòs 
l'IVA). 
 
Com a alcalde-president accidental, considerant les potestats atribuïdes 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 
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Catalunya, article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, i per decret de delegació de 
l'alcalde de data 14 de març de 1997, 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 RDL 781/86 de 18 
d'abril -Text Refós RL-, i article 73 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, en matèria 
de contractació per tramitació d'emergència, tenint en compte el greu perill que 
suposa aquesta situació, personalment i sota la meva responsabilitat, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar emergent el Subministrament i instal.lació de la cambra 
frigorífica de la morgue del cementiri municipal. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21, j) de la Llei 7/85 de 2 
d'abril, una despesa extraordinària d' 1.200.000 PTA. per fer front al 
Subministrament declarat emergent en el punt anterior, de conformitat amb l'art. 
267 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb 
l'article 117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós RL- i iniciar l'oportú 
expedient de modificació de crèdits a l'empara de l'article 73 de la Llei 13/1995, de 
18 de maig, de contractes de les administracions públiques, segons redacció 
donada per l'article 2 de la Llei 11/1996, de 27 de desembre, de mesures de 
disciplina pressupostària. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant 
presentació de factura acreditativa del subministrament, la qual haurà de ser 
conformada pel tècnic supervisor abans de ser aprovada degudament per l'òrgan 
municipal competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent el Subministrament i instal.lació de 
la cambra frigorífica de la morgue del cementiri municipal i adjudicar-lo a l'entitat 
mercantil VYC INDUSTRIAL, SA (A-08147357 c. Transversal, 179, 08225 
Terrassa), per un preu d' 1.200.000 PTA (inclòs l'IVA), 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 
RL- i 73 de la LCAP.  
 
El subministrament haurà de fer-se en el termini de 3 setmanes comptades des de 
l'endemà de la recepció de la notificació del present decret. 
 
QUART. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte 
administratiu del Subministrament i instal.lació de la cambra frigorífica de la 
morgue del cementiri municipal, fixant-se una garantia definitiva de 48.000 PTA. 
 
CINQUÈ. Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la 
Corporació en la primera sessió que celebri, de conformitat amb l'article 267.2 de 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril.” 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 25-3-97, 

PEL QUAL S’APROVA LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS 
D’APEL.LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE 
PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE MANRESA, QUE ESTIMA LA 
DEMANDA INTERPOSADA PEL SR. JUAN BORRAS CID.  
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Atesa la Sentència dictada en data 20 de març de 1997 pel Jutge-Magistrat del 
Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa, en relació a la demanda del judici 
declaratiu de menor quantia núm. 149/95 interposat per part del sr. JUAN 
BORRAS CID contra aquest Ajuntament i contra la Immobiliària Lafuente, S.A., en 
terceria de domini relativa als baixos de l'edifici situat al c/ Cintaires, núm. 9 de 
Manresa. 

 
Atès que la Sentència és perjudicial als interessos de l’Ajuntament, es considera 
convenient interposar recurs d’apel.lació, en virtut del que estableix l’article 702 de 
la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 
Atès que, segons l’article 51.1 j) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i administratives 
en cas d’urgència, i cal tenir en compte que el termini per interposar apel.lació es 
tan sols de cinc dies. 

 
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis Jurídics. 

 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 

 
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ de recurs d’apel.lació, que s’haurà de 
substanciar davant l’Audiència Provincial de Barcelona, contra la Sentència 
dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa, que estima la 
demanda interposada pel Sr. JUAN BORRAS CID i declara que la finca descrita 
als baixos de l’edifici situat al c/ Cintaires, núm. 9 de Manresa és de la seva 
propietat i deixa sense efecte l’embargament efectuat per aquest Ajuntament, en 
relació a la demanda del judici declaratiu de menor quantia núm. 149/95 interposat 
per part del sr. Borras Cid contra aquest Ajuntament i contra la Immobiliària 
Lafuente, S.A., en terceria de domini relativa a l’esmentada finca. 

 
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant de l’Ajuntament davant l’Audiència Provincial, i designar la lletrada en 
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, 
directora de la defensa jurídica en el recurs d’apel.lació referenciat. 

 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que celebri.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 2-4-97, PEL 

QUAL S’APROVA LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ 
CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 191 DE DATA 11 DE MARÇ DE 1997 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE 
RESOLIA ESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PEL SR. ANTONIO MOLINA LLOPIS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  



 8

 
“Vista la Sentència núm. 191 de data 11 de març de 1997 tramesa per la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que estima el recurs contenciós-administratiu núm. 
580/95 interposat per part del sr. ANTONIO MOLINA LLOPIS contra la 
resolució d’aquest Ajuntament de data 13-02-95, denegatòria de la sol.licitud de 
llicència de construcció d’un edifici unifamiliar al Camí de la Cova, núm. 13 de 
Manresa. 
 
Atès que, segons l’article 51.1 j) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya , és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, donant compte posteriorment al Ple de la 
Corporació, i cal tenir en compte que el termini per interposar recurs de 
cassació es tan sols de deu dies. 
 
Atès els arts. 93 i següents de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, que regulen la interposició del recurs de cassació contra les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia. 
 
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar 
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Administració General, Lletrat dels Serveis 
Jurídics, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ de recurs de cassació davant la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem, contra la Sentència núm. 191 de data 11 de març 
de 1997 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resolia estimar el 
recurs contenciós-administratiu núm. 580/95 interposat per part del sr. 
ANTONIO MOLINA LLOPIS contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 
13-02-95, denegatòria de la sol.licitud de llicència de construcció d’un edifici 
unifamiliar al Camí de la Cova, núm. 13 de Manresa. 
 
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, 
Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs de 
cassació esmentat anteriorment, i designar el lletrat en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el 
recurs de cassació referenciat. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que celebri.” 
 
2.8 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE DATA 2-4-97, TRAMÉS PEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
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CATALUNYA, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE 
L’ACORD DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, DEL DIA 17-3-97, 
REFERENT A L’APLICACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 
El Secretari dóna compte de l’escrit del departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, justificant la recepció de la certificació de l’acord del 
Ple d’aquest Ajuntament, referent a l’aplicació de la Reforma Educativa. 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 7-4-97, 

REFERENT A ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ MUNICIPAL 
DE GOVERN, ENTRE ELS DIES 1 DE GENER I 31 DE MARÇ DE 1997. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987 
es va delegar en favor de la Comissió Municipal de Govern les atribucions 
plenàries previstes als articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del Règim Local, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, consistents en l’exercici de “les accions 
administratives i judicials”, sempre que l’Ajuntament sigui part demandada o 
denunciada, i donant-ne compte posteriorment al ple corporatiu, delegació que 
s’ha mantingut per acord del dia  7 de juliol de 1995. 
 
L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment conferides, ha 
resolt donar compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la 
Comissió Municipal de Govern, en virtut de la delegació esmentada, entre els 
dies 1 de gener i 31 de març de 1997 ambdós inclosos, i que són els següents: 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 20 DE GENER: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació a la demanda en judici de cognició núm. 
410/96 interposada per REDDIS, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS contra 
aquest Ajuntament en reclamació de 517.012’-ptes més interessos pels danys 
ocasionats al forn de pa situat al c/ Jacint Verdaguer, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 4 de Manresa. 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació a la demanda en judici de cognició núm. 
414/96 interposada pel sr. JOSEP CALERO CASABELLA contra aquest 
Ajuntament en reclamació de 498.280’-ptes més interessos pels danys 
ocasionats per l’inundament del seu local situat al c/ Viladordis, núm. 138-A, 
conseqüència de les obres de prolongació i asfalt del c/ Sant Cristòfol, davant 
el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Manresa. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 3 DE FEBRER: 
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1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 3430/96-AR 
interposat per part de ROSA CODINACHS ESCALÉ i JORDI CODINACHS 
ESCALÉ contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 18-06-96, la qual 
declarava formalment caducada la llicència municipal per a l’activitat de venta de 
gas-oil en el local situat a la Ctra. de Vic, núm. 106, propietat dels demandants, 
davant la Secció Cinquena de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 24 DE FEBRER: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 2105/96 
interposat per part de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL contra la resolució d’aquest 
Ajuntament de data 04-10-96, per la que es va denegar la llicència d’activitats 
referent a l’aparcament situat al c/ Campanes, núm. 9-11 de Manresa, davant la 
Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 10 DE MARÇ: 
 
1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l’Ajuntament de Manresa davant de 
la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació interposat per 
MARIA TERESA PAZOS ALONSO contra la sentència núm. 700 de data 18 
d’octubre de 1996, que resolia estimar parcialment el recurs contenciós-
administratiu núm. 1256/94 interposat contra la resolució d’aquest Ajuntament 
de data 13-06-94, desestimant les al.legacions formulades contra el decret de 
data 14-04-94 ordenant la demolició d’una pèrgola. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 17 DE MARÇ: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància 
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 270/97 interposat 
per part del sr. PIO VALL-LLOSADA GONZÁLEZ contra la resolució d’aquest 
Ajuntament de data 10-12-96, la qual ordenava la incoació de l’expedient 
administratiu d’ordre d’execució per la caiguda d’un mur de contenció de terres 
envaint el camí del costat i impedint l’accés a una vivenda en la Torre Carreres-
Pujada Roja de Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 7-4-97, 

REFERENT A DELEGAR EN LA COMISSIÓ DE GOVERN, COM A 
ÒRGAN COL.LEGIAT, L’EXERCICI D’ATRIBUCIONS SOBRE  LES 
APROVACIONS DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL I DE GESTIÓ 
URBANÍSTICA NO ATRIBUÏDES EXPRESSAMENT AL PLE, AIXÍ COM 
LES DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ.  
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Vist que el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, de mesures liberalitzadores 
en matèria de sòl i de col·legis professionals modifica els preceptes que fan 
referència al règim d’atribucions de competències de l’Alcalde i del Ple pel que 
fa a l’aprovació d’instruments derivats de planejament i de gestió urbanística, 
modificant el contingut dels articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local, amb el següent contingut literal: 

“4. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local.- Uno. Se sustituye el párrafo m) del artículo 21.1 por el siguiente 
apartado: 

<<m) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del planeamiento general y de gestión urbanística no 
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los Proyectos de 
Urbanización>>. 
   Dos. En el artículo 21.1, el párrafo m) en su anterior redacción pasa a 
ser el párrafo n). 
   Tres. Se modifica el contenido del párrafo c) del artículo 22.2. que 
queda redactado de la siguiente forma:  

<<c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás 
instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación 
urbanística>>. 
   Cuatro. Se modifica el contenido del párrafo i) del artículo 47 .3, que 
queda redactado de la siguiente forma:  

<<i) la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes e instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística>>.”. 

 
Vist l’esquema competencial dels òrgans municipals per l’aprovació dels 
instruments de planejament i gestió urbanística en aplicació de les disposicions 
contingudes en el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, i en el del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i que és el següent: 
 
 Aprovació inicial Provisional Definitiva 
Pla General Ple municipal Ple municipal Generalitat 
Programa d’actuació urbanística Alcalde Ple municipal Generalitat 
Pla Parcial (sector urb. priorit) Alcalde Alcalde Ple municipal 
Pla parcial Alcalde Ple municipal Generalitat 
Pla Especial Alcalde Ple municipal Generalitat 
Estudi de detall Alcalde ------ Ple municipal 
Projecte d'urbanització Alcalde ------ Alcalde 
Instruments de gestió Alcalde  Ple municipal 
 
Considerant que, en el cas que ens ocupa, existeixen circumstàncies d’índole 
tècnica, social i jurídica que fan aconsellable, per tal d’un millor exercici de les 
atribucions assignades a l’Alcaldia en matèria urbanística, utilitzar la tècnica de 
la delegació que comporta la translació de l’exercici de competències 
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administratives d’aquesta Alcaldia a la Comissió municipal de govern, com a 
òrgan col·legiat. 
 
Considerant que les esmentades competències urbanístiques assignades a 
l’Alcalde són susceptibles de delegació a la Comissió de govern, com a òrgan 
col·legiat, en virtut del que disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, en concordança amb allò previst als articles 21 .3 i 23 .2, 
lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i els articles 51 .3 i 52 .2, lletra b),  de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic d'administració general, del dia 4 d’abril de 1997, 
proposant la delegació de l’exercici de les competències en els termes que han 
quedat exposats. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’article 21 .3 i 23 .2, lletra 
b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
demés concordants d’aplicació, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Delegar a la Comissió  de govern, com  a òrgan col·legiat, 

l’exercici de les competències o atribucions assignades a l’Alcalde, 
per l’article 21 .1, lletra m), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per l’article 
4 del Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, de mesures 
liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals (BOE  
núm. 139, de data 8-6-1996 i correcció d’errades publicada al BOE 
núm. 147, de data 18-6-1996), consistents en “les aprovacions dels 
instruments de planejament de desenvolupament del planejament 
general i de gestió urbanística no expressament atribuïdes al Ple, així 
com la dels projectes d’urbanització”, conforme s’especifica a 
continuació: 
1.- Aprovació dels instruments de planejament urbanístic següents: 

a)  Aprovació inicial de programes d'actuació urbanística, plans 
parcials, plans especials i estudis de detall. 

b)  Aprovació inicial i provisional dels plans parcials en sectors 
d’urbanització prioritària 

2.- Aprovació inicial dels instruments de gestió urbanística següents: 
a)  Determinació i delimitació de polígons i unitats d’actuació no 

específicament previstos en el planejament. 
b)  Alteració de l’àmbit de polígons i unitats d’actuació prèviament 

definits.  
c)  Determinació del sistema d’actuació aplicable al 

desenvolupament d’un polígon o unitat d'actuació en el suposat 
de que aquest no es trobi definit.  

d)  Aprovació inicial dels projectes d’Estatuts i Bases d’actuació per 
a la constitució de les Juntes de Compensació. 
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e)  Projectes de reparcel·lació, en totes les seves formes, tant 
ordinària, com voluntària, com simplement econòmica, com 
dirigida a la normalització de finques. 

f)  Bases per a la formulació i execució dels programes d'actuació 
urbanística  

3.- Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització 
4.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de 
planejament o de gestió urbanística que desenvolupi el planejament 
general, la competència del qual no es trobi atribuïda expressament al 
Ple de la Corporació. 

 
SEGON. Per a l’adopció de l’acord resolutori pertinent per part de la Comissió  

de govern, en les matèries delegades en la present resolució, serà 
necessari que els assumptes corresponents hagin estat prèviament 
dictaminats o informats per la Comissió  informativa d'Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública. 

 
TERCER. Com a conseqüència de la delegació d’atribucions en matèria 

d’urbanisme conferides a la Comissió  de govern pel present Decret, 
l’esquema competencial tindrà l’estructura següent:  

 
 Aprovació inicial Provisional Definitiva 
Pla General Ple municipal Ple municipal Generalitat 
Programa d’actuació 
urbanística 

Comissió de Govern Ple municipal Generalitat 

Pla Parcial  
(sector urb. priorit) 

Comissió de Govern Comissió de Govern Ple municipal 

Pla parcial Comissió de Govern Ple municipal Generalitat 
Pla Especial Comissió de Govern Ple municipal Generalitat 
Estudi de detall Comissió de Govern ------ Ple municipal 
Projecte d'urbanització Comissió de Govern ------ Comissió de 

Govern 
Instruments de gestió Comissió de Govern  Ple municipal 
 
QUART. Donar compte d’aquest Decret al Ple corporatiu en la primera sessió 

que porti a terme, d’acord amb l’article 44 .4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
CINQUÈ.Donar compte d’aquest Decret a la Comissió de Govern, per a seu 

coneixement i acceptació de la delegació conferida, conforme a allò 
disposat a l’article 114 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim jurídic de les Entitats Locals citat. 

 
SISÈ. Publicar aquest Decret en el Butlletí oficial de la província, en 

compliment i als efectes d’allò disposat a l’article 44 .2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals 
esmentat, en concordança amb l’article 13 .3 de la Llei 30/1992 
citada.” 

 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
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L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.1 i 3.2 de l’ordre del dia. 
 
3.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 18.964.350 PTA COFINANÇADES 

PELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA (FONS SOCIAL 
EUROPEU), PER A REALITZAR LES ACCIONS IOBE DURANT L’ANY 
1997. 

 
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 en data 8 de febrer de 1996 es va signar entre l'Ajuntament de Manresa i 
l'INEM un conveni de col.laboració pel qual, entre altres accions, l'Ajuntament de 
Manresa participa en el desenvolupament i execució de les accions IOBE dins de 
l'any 1997. 
 
Atès l'ofici amb registre de sortida d'aquest ajuntament núm. 1248 del dia 3 de 
febrer de 1997 signat pel Regidor-delegat d'Economia social remetent la 
documentació de sol.licitud de concessió de subvenció per a la realització de les 
accions IOBE per l'any 1997. 
 
Atesa la resolució de concessió de subvencions IOBE tramesa per l'Instituto 
Nacional de Empleo a aquest ajuntament amb registre d'entrada núm. 8026 del 
dia 19 de març de 1997, acordant atorgar una subvenció de 18.964.350.-PTA 
cofinançats pels Fons Estructurals de la Unió Europea (Fons Social Europeu), 
equivalent a 5.125,5 hores necessàries per a realitzar les accions IOBE durant 
l'any 1997. 
 
Atesa l'Ordre de 2 de març de 1994 publicada al BOE núm, 62 de data 14 de març 
de 1994, així com el reial decret 735/1995, de 5 de maig, pel que es regulen les 
agències de col.locació sense fins lucratius i els Serveis Integrats per a l'Ocupació, 
l'Ordre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de data 10 d'octubre de 1995 
que desenvolupa el títol II del reial decret esmentat, i la resolució de 13 de febrer 
de 1996. 
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; i l'article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
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 
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ACORD   
 
1.- ACCEPTAR la subvenció de 18.964.350.-PTA cofinançats pels Fons 
Estructurals de la Unió Europea (Fons Social Europeu), equivalent a 5.125,5 
hores necessàries per a realitzar les accions IOBE durant l'any 1997, d'acord a la 
resolució de concessió de subvencions IOBE del dia 14 de març de 1997 tramesa 
per l'Instituto Nacional de Empleo a aquest ajuntament amb registre d'entrada 
núm. 8026 de data de 19 de març de 1997.” 
 
3.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE 

TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’UN IMPORT DE 
14.600.000 PTA, DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL DURANT L’ANY 1997. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i 
promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i 
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultats 
d'accés al món del treball. 
 
Atès l'ofici de l'Alcalde-President amb registre de sortida núm. 11341 de data 30 
d'octubre de 1996, remetent la documentació de la sol.licitud de participació per 
l'any 1997 al Pla de Formació Ocupacional del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació del dia 18 de novembre de 1996 
ratificant la sol.licitud feta per l'Alcalde-President, en relació a la convocatòria de 
sol.licitud de participació per l'any 1997, del Pla de Formació Ocupacional del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb registre de sortida 
núm. 11341 de data 30 d'octubre de 1996, en la que es sol.licita una subvenció de 
4.100.000.-pta per al curs de Reparació d'aparells elèctrics, una subvenció de 
2.800.000.-pta per al curs de Recepcionista i atenció al públic, una subvenció de 
3.600.000.-pta per al curs d'Auxiliars de gestió ambiental, una subvenció de 
4.100.000.-pta per al curs de Llauneria, una subvenció de 4.250.000.-pta per al 
curs de Patronatge industrial i una subvenció de 2.500.000.-pta per al curs de 
Papiroflexia. 
 
Atesa la resolució tramesa a aquest ajuntament pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya amb registre d'entrada núm. 9523 de data 3 de març de 
1997, en la que es resol autoritzar una subvenció de 14.600.000.- PTA destinades 
a la realització durant l'any 1997 dels cursos de formació ocupacional següents: 
Reparació d'aparells elèctrics (4.100.000.-PTA), Recepcionista i atenció al públic 
(2.800.000.-PTA), Auxiliars de gestió ambiental (3.600.000.-PTA) i Llauneria 
(4.100.000.-PTA). 
 
Atesa l'Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 23 de 
juliol de 1996, publicada en el DOG núm. 2237 de 31 de juliol de 1996, per la qual 
es modifica l'Ordre de 19 d'abril de 1995, publicada en el DOG núm. 2046 de 5 de 
maig de 1995, i es regula la presentació de sol.licituds per a l’any 1997 de les 
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accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la 
Direcció General d'Ocupació. 
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; i l'article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
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 
 
ACORD   
 
1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya d'un import de 14.600.000.- PTA destinades a la 
realització durant l'any 1997 dels cursos de formació ocupacional següents: 
Reparació d'aparells elèctrics (4.100.000.-PTA), Recepcionista i atenció al públic 
(2.800.000.-PTA), Auxiliars de gestió ambiental (3.600.000.-PTA) i Llauneria 
(4.100.000.-PTA), d'acord amb la resolució de data 21 de febrer de 1997 amb 
registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 9523 de data 3 de març de 1997.”   
 
El sr. Collado i Llort explica que aquests dos dictàmens són importants per a 
l’equip de govern, però sobretot ho és el primer, que fa referència a l’acord al 
què es va arribar amb la Direcció Provincial de l’INEM en relació a donar suport 
a totes les persones que es troben en una situació de desocupació i que tenen 
una recerca activa de treball. Al Pla de suport a la inserció professional i 
ocupacional, (SIPE), es preveu donar suport, també aquest any, a tot un 
conjunt de persones. Al dictamen es contemplen unes cinc-mil hores 
aproximadament, però són tot un seguit d’accions encaminades a tenir tota una 
sèrie d’entrevistes i acompanyaments en el que s’anomena Recerca Activa 
d’Ocupació. Aquest és un element importantíssim i prioritari per l’equip de 
govern pel que fa referència al suport que, des de l’Ajuntament, es pot donar a 
aquells que busquen una ocupació. Aquest any, encara que l’acord estigui 
signat el dinou de març, l’Ajuntament va fer front, des del dia 1 de gener a les 
despeses necessàries per dur a terme aquest servei perquè l’INEM havia 
manifestat que volia continuar donant suport a aquest tema, però que hi havia 
un problema a nivell de tot l’Estat que calia resoldre. Aquest servei es va donar 
a moltes persones durant l’any passat i aquest any, a través d’un pla conjunt 
entre l’Ajuntament i l’INEM, es seguirà donant suport a moltes persones que 
busquen ocupació. Cal dir també que, a partir del dia 2 o 3 de maig, es posarà 
en marxa, a la planta baixa de Casa Caritat, el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació que considera que serà una “pota” més del que són els serveis 
locals d’ocupació, que cada vegada donaran més suport a aquests col.lectius 
amb més dificultats que recerquen una sortida activa a la seva desocupació. 
Amb aquest primer dictamen es pretén donar suport a aquest element prioritari 
per l’equip de govern, acompanyant als col.lectius que tenen voluntat de 
recerca, informació i formació en la seva situació de desocupació que 
considera que és un element dels més importants respecte al què es pot donar 
suport des de les Administracions Locals. El segon dictamen fa referència a 



 17

l’aprovació de quatre cursos de formació atorgats per la Direcció General 
d’Ocupació de la Generalitat respecte a quatre temes molt determinats que 
donaran resposta a les necessitats que s’estan detectant als diferents 
col.lectius de persones desocupades.    
 
El sr. Oms i Pons  demana si seria possible disposar d’un informe en el que es 
fes referència a l’índex de rendibilitat dels cursets. És a dir, on s’especifiqués el 
nombre de persones que troben feina gràcies a l’assistència als cursets.     
 
El sr. Collado i Llort contesta que aquestes accions tenen una eficàcia 
determinada i s’ofereix a donar de manera immediata la informació que 
demana el sr. Oms com es fa cada any.     
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.1 i 3.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.3 RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN LES SUPERFÍCIES 

DE LES FINQUES 112.A.38 I 331.63 DE L’INVENTARI GENERAL 
CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de juliol de 
1995, va aprovar la comprovació de l'Inventari General consolidat de béns, drets i 
obligacions de l'Ajuntament de Manresa, amb motiu de la renovació de la 
corporació municipal i de conformitat amb els articles 206 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 100 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Atès que dins l'esmentat dictamen s'hi troben les finques següents: 
 
  - Zona esportiva "Les Cots", amb el número d'inventari 112.a.38. 
 
  - Terreny annex a l'equipament "Les Cots", amb el número d'inventari 

331.63. 
 
Donat que amb motiu de l'emissió d'un informe per part de l'arquitecte municipal, 
cap de secció de Planejament i Gestió, en data 13 de febrer de 1997, s'ha 
constatat l'existència d'un error material en la descripció de la superfície 
d'ambdues finques, motivat per una interpretació gràfica de la zona esportiva a 
partir de les determinacions del planejament i no a partir de les propietats 
adquirides, per la qual cosa resulta necessari procedir a la seva rectificació. 
 
De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
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Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Rectificar l'error material detectat en les superfícies de les finques 
112.a.38 i 331.63 de l'inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de 
l'Ajuntament de Manresa. 
 
SEGON. Actualitzar l'inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de 
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, d'acord amb el detall que figura a les 
fitxes adjuntes i segons la rectificació de l'error material a què fa referència el 
punt anterior d'aquest acord. 
 
TERCER. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que amb aquest dictamen es corregeix l’error 
material detectat respecte a la superfície del terreny d’equipament del camp de 
futbol de Les Cots. Part de la finca que es va comprar inicialment està qualificada, 
en part com a bé patrimonial, i en part com a bé de domini públic. S’han mesurat 
les finques i s’ha definit quina part d’elles era de domini públic i de bé patrimonial 
per tal d’esmenar les anteriors. Aquest és, per tant, un error material en la medició 
de les finques. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.    
 
3.4 SOL.LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA REDACCIÓ I 

APROVACIÓ DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL PER A L’”ÀMBIT DE 
LES COMARQUES CENTRALS”. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Bages (registre d’entrada núm. 
7176, d’11 de març de 1997), a través del que es proposa plantejar de forma 
conjunta entre tots els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, la 
petició  al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, del desenvolupament del Pla General Territorial de 
Catalunya, mitjançant la redacció i aprovació del Pla Territorial parcial de les 
comarques de la Catalunya interior (Bages, Anoia, Osona, Berguedà, Cerdanya 
i Solsonès). 
 
Atès que a través de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1995, de 16 de març, 
es va aprovar el Pla territorial General de Catalunya, que té per àmbit 
d’aplicació tot el territori de Catalunya, i en el seu article 2.2 fixa els diferents 
àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, corresponent a la comarca del 
Bages l’àmbit assenyalat amb la lletra f), anomenat “Àmbit de les Comarques 
Centrals”, i que comprèn, a més de la nostra comarca, les de l’Anoia, el 
Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès. 
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Atès que l’article 12.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 23/1983, de 21 de 
novembre, de Política Territorial,  estableix que els plans territorials parcials 
defineixen els objectius d’equilibri d’una part del territori de Catalunya i són el 
marc orientador de les accions que s’emprendran, i que l’apartat 4t. del mateix 
article disposa que només es formularan plans territorials parcials quan ho 
preveurà expressament el Pla Territorial General o quan el Consell Executiu ho 
determinarà. 
 
Atès que l’art. 14 de la mateixa Llei 23/1983 diu que l’acord de formulació de 
plans territorials parcials ha d’ésser adoptat pel Consell Executiu a proposta del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques o, si s’escau, a iniciativa 
de les entitats locals incloses en un dels àmbits definits pel Pla Territorial 
General, i que per poder exercir la iniciativa de les entitats locals, cal acord dels 
dos terços dels municipis afectats, i que aquests representin els dos terços de 
la població de l’àmbit. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis 
Jurídics, aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- SOL.LICITAR a la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, i en exercici de la iniciativa de les entitats 
locals, prevista a l’art. 14 de la Llei 23/1983, de Política Territorial, la redacció i 
aprovació del Pla Territorial Parcial per a l’àmbit de les Comarques Centrals, 
segons l’àmbit territorial definit a l’art. 2.2.f) de la Llei 1/1995, i com a 
desenvolupament del Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 
1/1995. 
 
2n.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest és un acord important consistent en 
sol.licitar al departament de Política Territorial, a través dels Consells 
Comarcals i de diferents ajuntaments que es demani al Consell Executiu de la 
Generalitat la confecció del Pla Territorial Parcial per a les comarques que al 
Pla Territorial General, s’anomenen Comarques Centrals. La finalitat del Pla 
Territorial General, que és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 
de març de l’any 1995, és la de potenciar el desenvolupament del territori 
equilibrant-lo i potenciant-lo i ordenar el seu creixement. Des del punt de vista 
de les Comarques Centrals de Catalunya i davant de la potència important de 
l’entorn barceloní, el que seria la regió metropolitana, es tracta de determinar 
accions per tal d’evitar els efectes d’aquest “xuclador” barceloní i potenciar les 
interrelacions entre les diferents poblacions de la Catalunya interior, per tal de 
reforçar, a través d’elles les diferents autonomies que es van formant a través 
dels sistemes a l’entorn de Vic, de Manresa i d’Igualada que són ciutats amb 
característiques pròpies que tenen unes altres amb un sistema de ciutats al seu 
voltant rodejades a la vegada de muntanyes i amb un creixement organitzat a 
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través de les xarxes fluvials que també organitza la xarxa de carreteres. El 
Bages es troba situat en un punt important que, a través de la potenciació de 
l’Eix del Llobregat, el Túnel del Cadí i el del Puymorens, pot donar una 
connexió, a través de tot el sector industrial, entremig de Toulouse i Barcelona 
o de la regió metropolitana, i, amb la confluència amb una altre dels eixos viaris 
importants de Catalunya com és l’Eix Transversal, que ha de donar lligam a la 
ciutat de Vic i Girona a través de la Segarra i de les terres de ponent. El Pla 
Territorial de les terres de la Catalunya Central hauria de pretendre potenciar 
els territoris i els sistemes urbans que estan formats en aquestes ciutats 
centrals. L’Ajuntament demana que s’iniciï el Pla Territorial Parcial i que es 
comencin els treballs amb la participació de l’Ajuntament de Manresa per definir 
el futur del seu propi territori. Al Pla General Territorial es defineix quin ha de 
ser el nombre d’habitatges que han de tenir aquests sistemes o plans 
territorials, quants metres quadrats de sostre industrial s’ha d’anar atorgant i 
quines potencialitats, industrials, comercials, d’equipaments o zones verdes hi 
ha d’haver en tots aquests sistemes,  amb la finalitat de reequilibrar el territori 
de Catalunya.    
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup votarà afirmativament el 
dictamen amb coherència amb la votació del Consell Comarcal respecte al 
mateix tema. Però li sembla que aquesta iniciativa li correspon al Consell 
Comarcal i ja la va prendre en el seu dia. L’Ajuntament de Manresa, en tot cas, 
hauria de demanar-ho al Consell Comarcal. D’altra banda, considera que voler-
se ocupar de qüestions que no són competència de l’Ajuntament o que ja han 
estat debatudes per altres institucions, amb els embolics que ja té l’Ajuntament 
amb el Pla General d’Ordenació Urbana, és fer perdre el temps tant a 
l’Ajuntament com als administrats. Malgrat això, per coherència política no li 
queda més remei que votar afirmativament tot i que li agradaria votar 
negativament. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que amb aquest dictamen l’Ajuntament 
s’adhereix a un acord que va prendre el Consell Comarcal per sensibilitat 
respecte al futur de les comarques centrals. Tots els ajuntaments s’adhereixen 
a l’acord de demanar a la Generalitat que redacti el pla respecte al que 
posteriorment hi haurà un debat al Consell Comarcal i als Ajuntaments afectats. 
En aquest moment no se sap exactament quina és la proposta que sortirà. 
Aquest serà un tema de debat posterior quan s’hagi de comparar el que pretén 
l’Ajuntament amb el contingut de la proposta. Aquest tema es va debatre 
suficientment al Consell Comarcal, i el seu grup votarà afirmativament el 
dictamen d’adhesió. 
 
L’Alcalde intervé dient que aquest és un tema important perquè desenvolupa 
la llei del Parlament de Catalunya i el Pla Territorial General de Catalunya. 
L’equip de govern considera que, més enllà d’adherir-se a la proposta del 
Consell Comarcal, l’Ajuntament ha d’intentar formular propostes conjuntes amb 
ell i amb altres ciutats de la Catalunya Central per tal de desenvolupar 
definitivament el Pla Territorial que no s’ha de desenvolupar exclusivament per 
part de la Generalitat de Catalunya, sinó amb la col.laboració de l’Ajuntament. 
S’ha pogut veure com s’ha anat desenvolupant el Pla Parcial de la Regió 1, i no 
tant sols de la Regió Metropolitana, considera que el seu desenvolupament ha 
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aportat informacions sobre quina és la dinàmica d’aquesta regió i, sobretot, 
veure quines conseqüències té per a la resta del territori. Si la Regió 1 té 
aproximadament el 65 per 100 del producte interior brut, és difícil, de vegades, 
plantejar una planificació de tota aquesta zona, sense tenir en compte la resta 
del país. Aquest és un element important, però considera que un pla d’aquestes 
característiques s’ha de fer amb la col.laboració dels Consells Comarcals i dels 
municipis i conjuntament tot el territori. Possiblement és una bona oportunitat. 
El Pla Territorial va fixar i va delimitar territorialment aquest país i va determinar 
finalment un àmbit de les comarques centrals que s’anomenava inicialment la 
Plana de l’Interior. Per primera vegada, dins de l’àmbit del que és la distribució 
territorial d’aquest país, es va marcar tot un territori i els municipis i consells 
comarcals han d’intentar dotar-lo de contingut sense anar a buscar capitalitats, 
sinó lideratges d’una zona de Catalunya que sovint ha estat massa oblidada 
per tot el país, i no es refereix a les institucions perquè existeix una excessiva 
concentració econòmica i de coneixement dins de l’àmbit d’aquest país que es 
diu Catalunya. Val la pena, doncs, que ho aprovem tots conjuntament més enllà 
de les possibles contradiccions que ha esmentat el representant del GMPP.   
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.    
 
3.5 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE LA 

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS COMUNITARIS, L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA I DIFERENTS ENTITATS DEL BARRI DE LA FONT DELS 
CAPELLANS, PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS SEUS 
CIUTADANS.  

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la proposta efectuada per la Direcció General de Serveis Comunitaris de 
la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per tal de 
formalitzar un conveni de col.laboració amb aquest Ajuntament amb l’objectiu 
de desenvolupar un pla de dinamització comunitària en el barri de la Font dels 
Capellans per treballar de manera més eficaç i eficient en la millora de la 
qualitat de vida dels seus ciutadans. 
 
Atès que per al desenvolupament d’aquest pla és necessari la participació 
d’ambdues administracions, Generalitat i Ajuntament, així com del conjunt 
d’entitats i associacions que conformen el teixit associatiu del barri, per tal de 
realitzar una actuació conjunta i coordinada amb una visió de globalitat i 
objectivitat. 
 
Atès que aquest Ajuntament com el conjunt d’entitats i associacions del barri de 
la Font dels Capellans estan interessats en la formalització d’aquest conveni. 
 
Atès el que s’estableix a la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i a la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que regulen les relacions interadministratives entre les diferents 
administracions públiques. 
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Atès que d'acord amb els articles 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ens locals 
poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d'altres 
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, en 
aquest últim cas sempre i quan l'objecte del conveni no es trobi comprès en l'àmbit 
de la legislació de contractació administrativa o del dret privat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre la Direcció Gral. 
de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, AV de la Font dels Capellans, Radio 
Club Peña Burbuja, Parròquia de la Sagrada Família, Associació de Diabètics 
de Manresa, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’Esplai La Font, Club 
Petanca La Font, Club de Futbol La Font, la Penya Ciclista Bonavista, la 
Delegació de la Federació Catalana de Petanca, el Centre de Medicina Natural 
i el Club Bàsquet La Font, per desenvolupar el Pla de Dinamització 1996-1999, 
en el territori del barri de la Font dels Capellans, per millorar la qualitat de vida 
dels seus ciutadans, promovent polítiques de desenvolupament comunitari per 
a la prevenció i lluita contra els processos d’exclusió social, i de conformitat 
amb el text que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.-  Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l’esmena de modificació presentada pel 
regidor-delegat de Serveis Socials al punt 3.5 de l’ordre del dia i que, transcrita, 
diu el següent: 
 
“Esmena de modificació que presenta el Regidor de Serveis Socials al 
dictamen que figura a l’ordre del dia del Ple de la Corporació que s’ha convocat 
per al dia 21 d’abril de 1997, amb el número de dictamen 3.5 relatiu a 
l’aprovació del conveni per al desenvolupament d’un Pla de Dinamització al 
barri de la Font dels Capellans. 
 
Aquesta esmena de modificació es presenta d’acord amb el que es disposa a 
l’article 53.e) del Reglament Orgànic Municipal. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 
acords: 
 
PRIMER.- Modificar el punt primer del dictamen esmentat en el sentit que: 
 
On diu: “Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre la Direcció Gral. de 
Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, AV de la Font dels Capellans, Radio Club 



 23

Peña Burbuja, Parròquia de la Sagrada Família, Associació de Diabètics de 
Manresa, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’Esplai La Font, Club 
Petanca La Font, Club de Futbol La Font, la Penya Ciclista Bonavista, la 
Delegació de la Federació Catalana de Petanca, el Centre de Medicina Natural 
i el Club Bàsquet La Font, per desenvolupar el Pla de Dinamització 1996-1999, 
en el territori del barri de la Font dels Capellans, per millorar la qualitat de vida 
dels seus ciutadans, promovent polítiques de desenvolupament comunitari per 
a la prevenció i lluita contra els processos d’exclusió social, i de conformitat 
amb el text que s’adjunta a l’expedient.” 
 
Ha de dir: “Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre la Direcció Gral. 
de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, AV de la Font dels Capellans, Radio 
Club Peña Burbuja, Parròquia de la Sagrada Família, Associació de Diabètics 
de Manresa, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’Esplai La Font, Club 
Petanca La Font, Club de Futbol La Font, la Penya Ciclista Bonavista, i la 
Delegació de la Federació Catalana de Petanca, per desenvolupar el Pla de 
Dinamització 1996-1999, en el territori del barri de la Font dels Capellans, per 
millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, promovent polítiques de 
desenvolupament comunitari per a la prevenció i lluita contra els processos 
d’exclusió social, i de conformitat amb el text que s’adjunta a l’expedient.” 
 
SEGON.-  MODIFICAR el text del conveni que s’adjunta al dictamen en els 
termes següents: 
 
- Excloure com a parts signants del conveni al Centre de Medicina Natural i al 
Club Bàsquet La Font. 
  
- Substituir el terme de “contracte de barri”, pel de “conveni de barri”. 
 
- A l’apartat “REUNITS”, la signatura per part de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Ajuntament de Manresa, quedarà redactat de la forma següent: 
  
 “D’una part, el senyor Josep M. Violant i Nicolau, Director General de Serveis 

Comunitaris i Conseller Delegat d’ADIGSA, actuant per autorització de 
signatura de l’Honorable Conseller de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, segons resolució de data      . 

  
 D’altra part, l’Il.lustríssim Senyor Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de 

l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.” 

  
- El punt 4.2, el primer paràgraf que parla de l’aportació del Departament de 
Benestar Social quedarà redactat de la forma següent: 
 

“ Per part del Departament de Benestar Social hi haurà una aportació 
màxima, a càrrec de les partides pressupostàries d’ADIGSA, per a l’any 
1997, de 6.250.000’-pessetes. Aquesta aportació resta subjecte al règim 
jurídic que regula les subvencions, i a les disponibilitats 
pressupostàries.” 
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- En el punt 4.3 establir que la durada del conveni serà fins el 31 de desembre 
de 1997, en lloc de 31 de desembre de 1999.” 
 
A continuació el Secretari dóna compte de l’esmena d’addició presentada pel 
regidor-delegat de Serveis Socials al punt 3.5 de l’ordre del dia i que, transcrita, 
diu el següent: 
 
“Esmena d’addició a l’esmena de modificació que presenta el Regidor de 
Serveis Socials al dictamen que figura a l’ordre del dia del Ple de la Corporació 
que s’ha convocat per al dia 21 d’abril de 1997, amb el número de dictamen 3.5 
relatiu a l’aprovació del conveni per al desenvolupament d’un Pla de 
Dinamització al barri de la Font dels Capellans. 
 
Aquesta esmena de modificació es presenta d’acord amb el que es disposa a 
l’article 53.e) del Reglament Orgànic Municipal. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s’adopti el següent 
acord: 
 
Afegir a l’apartat SEGON de l’esmena de modificació presentada en data 18-
04-97, que fa referència a la modificació del text del conveni, un altre punt, 
d’acord amb els termes següents: 
 
- El punt 3, en el paràgraf on parla de la composició de la Comissió Directora, 
quedarà redactat de la forma següent: 
 
On diu: “- La Comissió Directora del Pla de Dinamització, composada pel 
Director General de Serveis Comunitaris, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Manresa, el legal representant de l’Associació de Veïns de la Font dels 
Capellans, legal representant de l’Esplai La Font, el legal representant de la 
Penya Ciclista Bonavista, o persones en qui deleguin.” 
 
Ha de dir: “- La Comissió Directora del Pla de Dinamització, composada per un 
representant de Departament de Benestar Social nomenat per l’Hble. 
Conseller, un representant de l’Ajuntament de Manresa nomenat pel seu 
Alcalde-President, el legal representant de l’Associació de Veïns de la Font dels 
Capellans, legal representant de l’Esplai La Font, el legal representant de la 
Penya Ciclista Bonavista, o persones en qui deleguin.” 
 
El sr. Mora i Villamate explica que aquest dictamen té com a objectiu signar un 
conveni de col.laboració entre la Direcció General de Serveis Comunitaris del 
departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Manresa i diverses entitats del barri de la Font dels Capellans, encapçalades per 
la seva associació de veïns. Amb aquest conveni es pretén aconseguir la millora 
de la qualitat de vida del barri i la seva cohesió social i, al mateix temps, fomentar 
el teixit associatiu i la participació responsable de les entitats del barri, 
conjuntament amb les Administracions, en l’anàlisi, detecció i solució als 
problemes socials que té el barri. Suposa, per tant, d’una banda un intent de 
concertació entre les Administracions, i d’una altra, entre l’administració i el teixit 
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social amb la finalitat d’optimitzar els recursos existents, tant els propis de les 
institucions com aquells que són propis de la comunitat, posant aquests recursos 
al servei d’uns objectius comuns prèviament determinats i consensuats. El 
programa contempla tot un conjunt d’accions de les què algunes són a càrrec de 
la Generalitat, altres ho són de l’Ajuntament, altres es realitzen conjuntament amb 
les entitats del barri. Sense explicar-les molt extensament, la relació de les accions 
és la següent: una primera acció planteja com a objectiu la reducció de la quota 
d’analfabets al barri, especialment de les persones compreses entre els trenta i els 
seixanta-cinc anys. La segona acció pretén crear un espai diari de reunió per als 
infants i joves on puguin desenvolupar-se i participar en activitats lúdico-formatives 
que complementin les actuacions de l’actual esplai del barri. La tercera acció vol 
fomentar la captació de voluntaris per donar resposta als problemes de la gent 
gran que viu sola i que té necessitat de suport. La quarta, té com a objectiu la 
dinamització del col.lectiu de dones del barri per tal d’aconseguir que 
s’autoorganitzin en funció de les seves necessitats i interessos. Aquest objectiu 
comprèn vàries accions consistents en el desplegament del punt d’informació i 
atenció a la dona, en la creació d’una vocalia de dones dins de la pròpia 
Associació de Veïns i la posada en marxa de projectes específics en funció de les 
necessitats d’aquest col.lectiu. La cinquena acció consisteix en oferir un servei 
d’orientació i formació pedagògica; el que s’anoma Escola de pares i mares, amb 
a finalitat d’ajudar a un millor desenvolupament de les habilitats parentals en 
relació amb el seu rol educatiu amb els seus fills i filles. El col.lectiu destinatari és 
especialment el que comprèn aquelles persones que, des dels Serveis Socials, 
s’hagi detectat que tenen un dèficit més important en aquest aspecte. La sisena 
acció va orientada a donar suport a les persones diabètiques que hi ha al barri 
atès que existeix una associació de diabètics i es tracta de dissenyar una actuació 
conjunta entre aquesta associació i el CAP al què correspon el barri que és el de 
la Sagrada Família. També hi ha una acció que consistirà en un projecte 
d’educació i conscienciació del barri respecte al seu entorn per tal d’aconseguir 
que la gent doni importància a conservar i respectar el seu entorn. Existeix també 
tot un conjunt d’accions formatives encaminades al desenvolupament i promoció 
del voluntariat. I, finalment, hi ha un paquet d’accions que s’impulsa des de la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, que tenen com a objectiu global 
la promoció i diversificació de la pràctica esportiva al barri. Tot això és l’objecte del 
conveni, però, paral.lelament amb aquestes accions, hi ha un altre programa, que 
no està inclòs en aquest conveni, però que està connectat amb aquest programa, 
que és el que s’anomena “Posa’t a punt” que també impulsa la Generalitat de 
Catalunya i que té com a finalitat la inserció laboral a través del treball que realitza 
ADIGSA en el manteniment del barri. La valoració que fa l’Ajuntament respecte a 
aquest programa és positiva perquè considera que suposa l’inici d’un camí 
interessant de col.laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament i també d’aquestes 
dues Administracions amb el teixit social, col.laborant conjuntament en la detecció 
i anàlisi dels problemes i en la recerca dels recursos necessaris per a la seva 
solució. Aquest programa té un cert caràcter d’experiència pilot per a l’Ajuntament 
de Manresa. El seu funcionament i desenvolupament haurà d’indicar en el futur 
com es poden millorar aquests mecanismes de corresponsabilitat social que 
s’estan intentant posar en marxa. El camí que ha recorregut fins ara l’Ajuntament 
conjuntament amb la Generalitat i les entitats del barri, té aspectes molt positius. 
Però, no obstant això, considera que aquest camí recorregut també indica que en 
el futur caldrà millorar algunes coses com ara, i de manera especial, l’anàlisi per 
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establir les prioritats que cal abordar, en el sentit que considera que caldrà 
introduir una visió més global i de ciutat per evitar crear greuges comparatius amb 
altres barris. Finalment vol aclarir que les dues esmenes presentades obeeixen a 
que, per part de la Generalitat, a última hora, hi ha hagut modificacions que són 
bàsicament de tipus jurídic i administratiu: les dues entitats que es treuen del 
conveni no tenen personalitat jurídica pròpia per poder signar el conveni sinó que 
són seccions de la pròpia entitat. Quant al tema que l’àmbit temporal del conveni 
es limiti a l’any 1997, malgrat que el programa és fins a l’any 1999, és perquè no 
es pot signar un conveni d’un pressupost que encara no existeix, s’ha de cenyir a 
l’àmbit temporal del pressupost actual.   
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup encoratja l’equip de govern 
a continuar treballant en aquesta línia de les actuacions que es duran a terme a 
través d’aquest conveni, i el felicita. Aquest conveni era necessari per a  la 
dinamització social del barri i per les prevencions que hi poden haver respecte a 
les distorsions en qüestions laborals, socials o econòmiques. No vol fer-se més 
extensiu respecte a aquest tema però el seu grup agrairia que aquesta línia de 
treball i d’actuació que s’ha iniciat al barri de la Font dels Capellans, s’hauria 
d’estendre també als altres barris de la ciutat perquè també realitzin aquests tipus 
de programa. Ja se sap que no tots els barris tenen ADIGSA com a element 
dinamitzador, però s’hauria d’intentar realitzar aquest tipus de convenis en tots ells 
amb el departament de Benestar Social, Diputació o altres institucions.  
 
El sr. Rueda i Cruz intervé dient que el seu grup felicita a la Direcció General de 
Serveis Comunitaris i a l’Ajuntament per l’acord al que s’ha arribat amb aquest 
conveni. Considera que, en un moment com aquest en el que tothom diu que 
l’economia està tan malament, és molt important que dues Administracions puguin 
acordar la posada en marxa del desenvolupament d’un programa com aquest. 
També considera important que la Generalitat hagi tingut la iniciativa en un 
programa d’aquestes característiques. Es considera que els barris han de tenir 
una urbanització, un entorn i uns habitatges dignes, però cal tenir en compte que 
si, d’altra banda, no hi ha atenció a les persones, als col.lectius de gent gran, dels 
joves, de les dones, etc., només obtindrem un bon entorn. Aquest programa és 
molt bo perquè té en compte les mancances de les persones i per això considera 
que és una bona iniciativa. De vegades es diu que s’ha de donar participació a les 
entitats però, per altra banda, se’ls dóna un programa o un disseny fet. En aquest 
cas, han estat les pròpies entitats les qui han fet el disseny del programa d’acord 
amb les necessitats del barri, i això és molt important perquè, si són les entitats les 
qui diuen el que cal fer al barri, consideraran com a seves les actuacions i segur 
que funcionarà el que facin. Respecte al programa “Posa’t a punt”, el seu grup 
considera que és un encert perquè, en aquest moment en el que hi ha un alt nivell 
d’atur, i un bon nombre de persones amb més de quaranta anys que tenen 
dificultats per trobar un lloc de treball, és interessant que, amb recursos públics, es 
donin solucions a aquests col.lectius. L’Ajuntament hauria de tenir en compte, a 
l’hora d’elaborar els seus projectes i obres, que cal trobar solucions perquè les 
empreses contractades es vegin obligades, d’alguna manera, a contemplar el 
tema de la reinserció laboral d’aquests col.lectius. Aquest és un bon projecte que, 
segurament, tindrà dificultats, però el seu grup està convençut que, tant la 
Generalitat com l’Ajuntament, i les entitats signants seran capaços de tirar-ho 
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endavant. Aquests tipus de projectes s’han d’anar fent també als altres barris que 
necessitin desenvolupar-se. 
 
El sr. Mora i Villamate diu que, per enriquir les aportacions positives del sr. 
Javaloyes i del sr. Rueda, vol comentar que considera que estem en un escenari 
en el què el creixement dels recursos que les Administracions poden destinar als 
problemes socials, tenen limitacions objectives força evidents i això crea dificultats 
per donar les respostes necessàries a aquests problemes socials. En aquest 
context, cada vegada és més evident la necessitat d’aprufundir en la línia de 
treball que significa aquest programa basada en la col.laboració entre 
Administracions i en la concertació entre les Administracions i el teixit social, 
posant en el seu centre a les persones i els seus problemes. La participació és un 
element fonamental no tant per un deure d’aprofundiment democràtic, que també 
ho és, sinó, sobretot perquè la participació és un mecanisme d’eficiència en 
l’assignació dels recursos. Per tot això ratifica la valoració positiva del sr. 
Javaloyes i del sr. Rueda i  recull el seu comentari respecte al fet que en el futur 
caldrà millorar els mecanismes d’anàlisi de les entitats socials per poder definir 
més bé quin són els col.lectius que han de ser objecte d’aquesta intervenció 
conjunta, independentment del lloc on visquin i exclusivament en funció de les 
seves necessitats socials. 
 
Sotmès el dictamen a votació amb l’esmena de modificació i l’esmena d’addició a 
l’esmena de modificació incorporades, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, es declara acordat el següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre la Direcció Gral. 
de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, AV de la Font dels Capellans, Radio 
Club Peña Burbuja, Parròquia de la Sagrada Família, Associació de Diabètics 
de Manresa, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’Esplai La Font, Club 
Petanca La Font, Club de Futbol La Font, la Penya Ciclista Bonavista, i la 
Delegació de la Federació Catalana de Petanca, per desenvolupar el Pla de 
Dinamització 1996-1999, en el territori del barri de la Font dels Capellans, per 
millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, promovent polítiques de 
desenvolupament comunitari per a la prevenció i lluita contra els processos 
d’exclusió social, i de conformitat amb el text que s’adjunta a l’expedient.” 
 
SEGON.- MODIFICAR el text del conveni que s’adjunta al dictamen en els 
termes següents: 
 
- Excloure com a parts signants del conveni al Centre de Medicina Natural i al 
Club Bàsquet La Font. 
  
- Substituir el terme de “contracte de barri”, pel de “conveni de barri”. 
 
- A l’apartat “REUNITS”, la signatura per part de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Ajuntament de Manresa, quedarà redactat de la forma següent: 
  
 “D’una part, el senyor Josep M. Violant i Nicolau, Director General de Serveis 

Comunitaris i Conseller Delegat d’ADIGSA, actuant per autorització de 
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signatura de l’Honorable Conseller de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, segons resolució de data      . 

  
 D’altra part, l’Il.lustríssim Senyor Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de 

l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.” 

  
- El punt 4.2, el primer paràgraf que parla de l’aportació del Departament de 
Benestar Social quedarà redactat de la forma següent: 
 

“ Per part del Departament de Benestar Social hi haurà una aportació 
màxima, a càrrec de les partides pressupostàries d’ADIGSA, per a l’any 
1997, de 6.250.000’-pessetes. Aquesta aportació resta subjecte al règim 
jurídic que regula les subvencions, i a les disponibilitats 
pressupostàries.” 

 
- En el punt 4.3 establir que la durada del conveni serà fins el 31 de desembre 
de 1997, en lloc de 31 de desembre de 1999. 
        
- El punt 3, en el paràgraf on parla de la composició de la Comissió Directora, 
quedarà redactat de la forma següent: 
 
- La Comissió Directora del Pla de Dinamització, composada per un 
representant de Departament de Benestar Social nomenat per l’Hble. 
Conseller, un representant de l’Ajuntament de Manresa nomenat pel seu 
Alcalde-President, el legal representant de l’Associació de Veïns de la Font dels 
Capellans, legal representant de l’Esplai La Font, el legal representant de la 
Penya Ciclista Bonavista, o persones en qui deleguin.” 
 
TERCER.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts. 
 
3.6 ADHERIR EL MUNICIPI DE MANRESA A LA RESOLUCIÓ DEL 

CONSELL DELS REPRESENTANTS DELS GOVERNS DELS ESTATS 
MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA, PROCLAMANT L’ANY 1997 COM 
ANY EUROPEU CONTRA EL RACISME. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist els acords presos pel Consell dels representants dels Governs dels Estats 
membres de la Unió Europea del 23 de juliol de 1996, declarant el 1997 com 
Any Europeu contra el Racisme. 
 
Coincidint plenament amb els enunciats del Consell de la Unió Europea pels 
quals s’ha pres l’esmentat acord, com són entre d’altres: 
 
- El compromís de tots els estats membres, tal com figura en l’Acta Única 
Europea, de promoure conjuntament la democràcia, basant-se en els drets 
fonamentals reconeguts a les institucions i lleis dels Estats membres en el 
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Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals i en la Carta Social Europea. 
 
- La consideració que, tant el foment en tota la Comunitat d’un alt nivell de 
població i de protecció social, així com l’elevació del nivell i la qualitat de vida 
de tota la població dels estats membres, són objectius de la Comunitat per tal 
d’enfortir la cohesió econòmica i social. 
 
- La consideració que la generació de bosses de pobresa comporta l’exclusió 
econòmica, social i política de nuclis de persones dins la Unió Europea, donant 
lloc amb això a l’aparició de comportaments i actituds racistes i xenòfobes. 
 
- El subratllat l’amenaça que constitueixen el racisme, la xenofòbia i 
l’antisemitisme per al respecte als drets fonamentals i la cohesió econòmica i 
social de la comunitat. 
 
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següent 
 
ACORD 
 
Adherir el municipi de Manresa a la resolució del Consell dels Representants 
dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea, proclamant l’any 1997 
com Any Europeu contra la Racisme.” 
 
El sr. Collado i Llort explica que l’equip de govern voldria que aquest 
dictamen no passés simplement com una adhesió a l’any europeu contra el 
racisme i la intolerància, sinó que proposarien que, a més a més de l’adhesió, 
realitzessin una crida per reforçar la prevenció d’actituds racistes i xenòfobes 
que posen en perill la cohesió social. Considera que aquest no és un tema aliè 
a les nostres poblacions i cal anar reforçant cada vegada més tot el que fa 
referència a la millora de la cohesió social i estar permanentment actius en la 
prevenció d’aquelles actituds que poden sorgir derivades d’un racisme latent. 
Moltes vegades escoltem certs dirigents de la nostra Europa que criden a favor 
de polítiques que es podrien considerar xenòfobes o racistes. Per tot això, 
l’equip de govern vol no tan sols manifestar l’adhesió sinó impulsar tot una sèrie 
d’activitats sobre aspectes importants encaminades a reforçar aquesta 
prevenció d’actituds cada vegada més necessària. Des del Consell de 
Solidaritat s’estan duent a terme tot un seguit d’iniciatives tendents a reforçar la 
informació i la sensibilització dels escolars i dels joves. Fa pocs dies es va 
presentar tota una sèrie de materials educatius per tal de prevenir les actituds 
racistes dins de les escoles. També hi ha hagut recentment una trobada de tota 
la gent que està agrupada al voltant de l’”Amical de Mathausen” per tal de 
donar a conèixer a la nostra població els fets que van tenir lloc ja fa uns anys i 
lluitar perquè no es tornin a repetir; això també és lluitar contra el racisme. La 
Setmana de la Solidaritat que, des de fa uns anys organitza la nostra ciutat, a 
partir del Consell Municipal de Solidaritat, aquest any tindrà molta importància 
la lluita contra el racisme. Des de l’àrea de Serveis Socials i Polítiques 
d’Igualtat s’està fent una tasca d’integració dels col.lectius immigrants per 
prevenir l’exclusió social. En definitiva, l’equip de govern no vol tan sols fer una 
crida a l’adhesió al manifest que pretén que les nostres ciutats siguin 
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capdavanteres en l’esforç contra el racisme, sinó també promoure actituds i 
accions encaminades a fer efectiva aquesta crida. I demana a tots els presents 
que col.laborin en aquesta tasca per tal d’aconseguir una societat cada vegada 
més solidària i més activa en la lluita contra les actituds racistes que poden 
perjudicar a la democràcia que tant ens ha costat aconseguir. És bo no passar 
per alt aquesta adhesió sinó que s’ha de fer una adhesió activa en aquest 
aspecte cada vegada més important de defensa de les societats 
democràtiques, dels valors de la tolerància i de la interculturalitat. L’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han demanat a 
l’Ajuntament que treballi aquest aspecte, però, també hi ha un compromís de 
l’Ajuntament per fer front a aquest tema cada cop més present a la nostra 
societat. Per tot això demana un vot entusiasta dels grups presents per a 
aquesta crida. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament 
davant de la coherència amb la què ha exposat el tema el sr. Collado, i poc 
més es pot afegir si no és per dir que els comportaments o actituds xenòfobes 
són lamentables i que des de les institucions democràtiques s’ha de continuar 
treballant per l’educació, la tolerància i la cultura per aconseguir que aquest 
tipus d’actituds quedin excloses de tota conducta humana. I, tal i com ha 
comentat el sr. Collado, l’Ajuntament no s’ha de cenyir a adherir-se sinó que ha 
de dur a terme tot un seguit de treballs que vagin dirigits als nostres ciutadans 
en relació a aquest problema. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que aquest és un tema més d’adhesió i al seu 
grup li preocupa saber si en resultarà alguna cosa en aquesta ocasió respecte 
a un gravíssim problema de la civilització occidental. És una qüestió que pot fer 
trontollar la democràcia si no som valents i la valentia es demostra defensant la 
integració d’aquestes societats marginades que s’apropen a nosaltres per la 
gran riquesa que tenim si es compara amb la d’ells. Això comporta que siguem 
molt responsables en una qüestió tan important i perquè no hi hagi actituds 
xenofòbiques s’ha de fer complir la llei i lluitar perquè a Manresa no hi hagi 
marginacions. L’Associació Catalana de Municipis diu, en un dels apartats del 
seu escrit, que cal reforçar tot el conjunt d’actuacions en l’àmbit de les 
polítiques de benestar social per tal de millorar el nivell de vida dels nostres 
conciutadans i prevenir l’exclusió social. Es tracta d’establir un equilibri: s’ha 
d’integrar als conjunts immigrants, fent-los partícips de la nostra il.lusió per tirar 
endavant la societat, però també s’han de fer molts esforços per evitar que una 
part de la societat quedi marginada. Aquest és un tema molt seriós amb el què 
ens haurem d’enfrontar i que comportarà renúncies al nivell de vida al què 
estem acostumats. I tot això s’ha de començar a dir amb valentia i amb fermesa 
perquè, si hem d’assimilar contingents importants d’immigració, la nostra 
població s’ha de començar a mentalitzar i principalment aquells que estan a 
l’atur. Per tant aquesta és una tasca de pedagogia a dos nivells: afecta a una 
part de la població laboral que no pot fer unes feines que fan altres persones i, 
si hi ha unes feines que no cobreixen els nostres aturats, hi ha qui les cobreix. I 
s’ha de fer el possible perquè aquests llocs de treball es cobreixin i poder 
treure, d’aquesta manera, a un col.lectiu important. Aquesta reflexió serviria per 
omplir una sessió sencera del Ple. S’haurà de parlar amb profunditat d’aquest 
tema, però considera que, evidentment, no es tracta d’adherir-se a un any 
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contra el racisme, sinó que es tracta de dur a terme una tasca pedagògica a les 
escoles i a la població en general per prendre consciència des del propi 
Ajuntament, que, a més a més dels pressupostos, s’haurà de tenir en compte 
aquest contingent que tenim tant de persones de “casa nostra” com 
d’immigrants. I cal començar-se a mentalitzar perquè és una realitat que 
augmenta. Ahir li va explicar una persona que va anar de viatge a Bulgària que, 
en aquell país, el 25 per 100 de les morts de persones de més de 60 anys, són 
suïcidis. Això és esgarrifós i aquí haurem de lluitar perquè no se sap què 
passarà i ens hem de mentalitzar que s’ha de començar a fer un sacrifici tots 
plegats per fer front a aquests temes. Aquesta és una qüestió que el té molt 
preocupat i que s’haurà de debatre, algun dia, molt seriosament al Ple i 
respecte al què s’hauran de fer esforços pressupostaris. Tant l’Associació 
Catalana de Municipis com la Federació de Municipis, el Govern Central i la 
Generalitat, s’hauran de plantejar aquest tema però no només a través de 
manifestos sinó en relació als seus pressupostos, que és de la manera com 
realment es resolen els temes.     
 
El sr. Collado i Llort agraeix les paraules del sr. Javaloyes perquè considera 
que és important tenir una actitud positiva i activa davant d’aquests temes de 
defensa dels comportaments democràtics que ells intenten portar a la pràctica 
en les seves relacions personals envers la col.lectivitat. I, des de l’Ajuntament, 
a través de diferents polítiques que duen a terme des de Promoció Econòmica 
o des de l’àrea de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, s’està traçant aquest 
camí cada vegada més important i preocupant d’aquests col.lectius afectats pel 
racisme. Aquesta és una qüestió que s’ha de treballar dia a dia i, per part del 
Consell de Solidaritat, hi ha tota una sèrie de línies endegades que s’aniran 
portant a la pràctica i altres que ja s’han fet com ara el tema educatiu, que cada 
vegada serà més important, pel que fa a la sensibilització dels nostres joves. 
També s’anirà parlant més endavant de línies d’actuació concreta destinades al 
col.lectiu d’immigrants que es pretén que s’integrin en el altres col.lectius de la 
ciutat. Es tracta de no fer accions massa sectoritzades sinó el màxim 
d’integrades possible. Algun dia es pot fer un debat referent a les línies 
concretes que es treballen des de les diferents regidories. Aquest és un tema 
transversal, cada vegada més important i avui s’aprova aquesta adhesió i es fa 
una crida a la recerca activa de la nostra població i Administracions en relació a 
aquest tema tant preocupant.   
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’HOSPITAL 

GENERAL DE MANRESA, PER IMPORT DE 14.706.000 PTA, PER 
PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Durant l’exercici de 1996 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest 
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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En conseqüència d’això, el President de la Comissió de l’Àrea de Serveis 
Personals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial 
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i 
informats pel responsable del Servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT 
O INDUSTRIAL              CONCEPTE             PESSETES 
 
HOSPITAL GENERAL DE   Per prestació del Programa 
MANRESA    d’Atenció a la Dona, des de 
NIF. G-58917659           l’1 de març al 31 d’octubre  
     de 1996.                         13.072.000.- 
                                                                                      
HOSPITAL GENERAL DE  Per prestació del Programa 
MANRESA    d’atenció a la Dona, del mes  
NIF. G-58917659  de novembre de 1996           1.634.000.- 
                                                                                  _______________ 
 
                                               TOTAL PTES.                  14.706.000.-” 
 
El sr. Esclusa i Espinal explica que aquest dictamen té un inici històric que 
comença al primer trimestre de l’any 1996 quan es va signar un conveni entre el 
Servei Català de la Salut, l’ICS, l’Hospital General i l’Ajuntament de Manresa, 
mitjançant el qual es posava en funcionament el programa d’atenció a la dona, el 
PAD, i s’hi integrava el “PLÀNING”, que, fins a aquells moment, era de gestió 
municipal; el Rosa Sunyer. En un principi es creia que el Servei Català de la Salut 
podria fer front als pagaments pels serveis que prestava. Posteriorment, en una 
sessió del Ple, es van veure les dificultats de procediment administratiu que tenia 
la Generalitat per fer front als pagaments, i, en aquell moment l’Ajuntament va 
tornar a ser intermediari entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital General per 
assumir els pagaments. Amb aquest dictamen es pretén fer el primer pagament 
corresponent al primer de març fins al novembre de l’any 1996. L’Ajuntament, en 
aquest afer, fa de mitjancer entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital General. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
4.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
4.1.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
ELS AJUNTAMENTS DE NAVARCLES, NAVÀS, SANTPEDOR, SANT 
JOAN DE VILATORRADA I SANT VICENÇ DE CASTELLET, PER A LA 
PRESTACIÓ D’UN SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
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“Atesa la importància que té per als joves el fet de disposar d'un Servei 
d'Informació Juvenil en temes d'especial interès per a ells que contribueixi a 
millorar les seves condicions de vida. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona porta a terme una política de suport i 
cooperació envers els municipis, i ha tingut la iniciativa d'impulsar un conveni de 
col.laboració entre aquest Ajuntament, la Diputació i els ajuntaments de 
Navarcles, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet, 
per tal de garantir la prestació d'un Servei d'Informació Juvenil en l'àmbit municipal 
de les esmentades poblacions, mitjançant l'entitat prestadora de serveis, 
ASSOCIACIÓ CULTURAL BLOC. 
 
Atès que en virtut de l'esmentat conveni, la Diputació de Barcelona concedirà a 
cadascun dels ajuntaments col.laboradors una subvenció per a l'esmentat servei 
d'informació, corresponent a l'Ajuntament de Manresa la quantitat de 1.350.000'- 
ptes. 
 
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i als articles 
129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, pels quals es regulen les relacions 
administratives entre les diferents administracions. 
 
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, pels quals es regulen les competències i funcions 
d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les diputacions provincials envers 
els municipis. 
 
Per tot això, el Regidor-Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa, la 
Diputació de Barcelona, i els ajuntaments de Navarcles, Navàs, Santpedor, Sant 
Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet, per a la prestació d'un Servei 
d'Informació Juvenil en els àmbits municipals de les poblacions esmentades, 
mitjançant l'entitat prestadora de serveis, ASSOCIACIÓ CULTURAL BLOC, de 
conformitat amb el text que s'acompanya al dictamen. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
1.350.000'- ptes. (un milió tres-centes cinquanta mil pessetes) concedides per la 
Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa, per a la prestació d'un Servei 
d'Informació al Jove en el municipi de Manresa. 
 
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El sr. Casserras i Gasol explica que aquest és un conveni que signa la Diputació 
de Barcelona amb sis municipis del Bages a fi i efecte de prestar el Servei 
Municipal d’Informació Juvenil. L’entitat encarregada de prestar aquest servei és 
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BLOC i l’any passat es va obtenir una millora substancial en la seva dotació que 
va permetre que en el 1996, s’ampliés l’horari d’atenció a la gent jove que anava a 
demanar informació, i s’augmentés, de forma molt notable, el nombre de 
consultes. Per això demana el vot favorable per aquest conveni que permetrà 
seguir en la mateixa línia. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
4.2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 de l’ordre del dia. 
 
4.2.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l’article 12 del Reglament de 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 
cànon 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 les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 5 anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i 
a comptar des de la data d’inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada.” 
 
4.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri 
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
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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 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures 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." 
 
4.2.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les 
restes contingudes cap a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes 
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la 
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent 
Ordenança Fiscal.  
 
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 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a 
la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb 
efectes des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de 
restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 
33 del Reglament del Cementiri Municipal." 
 
4.2.4 PRORROGAR, PER UN PERÍODE DE CINC ANYS, DIVERSES 

CONCESSIONS TEMPORALS DE DRET FUNERARI SOBRE 
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari 
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables. 
 
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i 
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de 
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament 
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President, 
conferida per mitjà de Decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 

 
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de 
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria 
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a 
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.” 
 
El sr. Esclusa i Espinal demana el vot favorable als dictàmens per tractar-se de 
temes de tràmit. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
4.2.5 DEMANAR AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT LA MODIFICACIÓ DE 

LES DELIMITACIONS TERRITORIALS DE LES ÀREES BÀSIQUES DE 
SALUT DE MANRESA NÚM. 1 I 3, PER TAL DE FACILITAR A LA 
POBLACIÓ USUÀRIA L’ACCÉS AL CAP  MÉS PROPER. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la Llei 15/90, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, 
defineix l’Àrea Bàsica de Salut com una unitat territorial elemental on es presta 
l’atenció primària de salut d’accés directe de la població, i que constitueix l’eix 
vertebrador del sistema sanitari en l’àmbit de la qual desenvolupa les seves 
activitats l’Equip d’Atenció Primària. 
 
Atesa la manifestació feta per la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la 
Salut, en el sentit que en l’endegament de les ABS de Manresa, es va constatar 
que els límits previstos entre les àrees 1 i 3 eren molt millorables, ja que l’àrea 
3 arriba fins a l’Hospital de Sant Andreu, quan aquest centre és el CAP de 
l’àrea 1. 
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Atès que un cop efectuats els estudis pertinents de forma conjunta entre 
l’Ajuntament, l’ICS i el SCS, es va arribar a l’acord de proposar una modificació 
en el sentit d’utilitzar la Carretera de Vic com a límit natural entre les dues ABS 
esmentades, sent la del nord la núm. 3 i la del sud la núm. 1, per tal de facilitar 
a la població usuària l’accés al CAP més proper, tenint en compte el cens de 
població de la ciutat i la seva situació. 
 
Atès l’estudi efectuat en quant a modificació del nombre d’usuaris afectats, que 
es calcula en 4.041 persones segons dades del vigent padró municipal 
d’habitants, i que això implica una millora en la prestació de l’assistència 
sanitària pública primària. 
 
Atès que el que es disposa a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació 
Sanitària de Catalunya, en relació a les facultats del Servei Català de la Salut i 
dels Ajuntaments, en relació a la prestació de l’assistència sanitària pública.  
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
DEMANAR al Servei Català de la Salut la modificació de les delimitacions 
territorials de les Àrees Bàsiques de Salut de Manresa, núm. 1 i 3, en el sentit  
d’incloure dins l’ABS núm. 1, les seccions 2,3,4 i 6 del Districte 4 de la ciutat de 
Manresa, que actualment corresponen a l’ABS núm. 3, per tal de facilitar a la 
població usuària l’accés al CAP més proper, de conformitat amb el que 
estableix la legislació vigent en matèria d’ordenació sanitària a Catalunya,  i de 
conformitat amb l’estudi de població efectuat. 
 
2n. Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
El sr. Esclusa i Espinal explica que a finals de l’any 1994 la Regió Sanitària 
Centre del Servei Català de la Salut va proposar que es canviessin les 
delimitacions de les quatre àrees bàsiques de Manresa. Aquestes 
modificacions de fronteres són totalment lògiques vistes sobre el plànol. L’àrea 
de la plaça de Catalunya, Manresa-2, i la Sagrada Família, Manresa-4, tenen 
dues fronteres que passen pel carrer de Circumval.lació, Sant Andreu, Remei 
de Dalt i plaça Remei. El seu límit passava pel carrer de Sant Joan Baptista de 
la Salle, Flors de Maig i Llussà, i això provocava que a Manresa-3 de la 
carretera de Santpedor, hi havia una falca que es ficava a dins del barri antic a 
Manresa-1. La proposta d’avui pretén mantenir les fronteres del carrer de 
Circumval.lació, Sant Andreu, Remei i canviar la part interior que passaria a 
pertànyer a la que parteix del Pere III, onze de setembre, Bonavista i Bisbe 
Comes. Amb això passarien tot un seguit d’habitants d’una àrea bàsica a una 
altra. Manresa-1 actualment té 12.984 habitants d’acord amb el cens fet des de 
principis d’anys, i ara passaria a tenir 17.025 habitants. A Manresa-3 es donaria 
el cas contrari: passaria de 16.374 a 12.333 habitants. Tenint en compte que 
l’àrea bàsica de Manresa-1 estava a dins d’una altra àrea bàsica, i que 
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l’expansió de Manresa es fa cap a la carretera de Santpedor, considera de tot 
lògica aquesta proposta per la que demana el vot favorable.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.     
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 ACCEPTAR LA PRÒRROGA PER A L’ANY 1997 DEL CONVENI 

SUBSCRIT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES 
AMB EL MINUSVÀLID (ECOM), PER A L’ESTABLIMENT D’UN 
PROGRAMA PER A LA NORMALITZACIÓ I LA INTEGRACIÓ SOCIAL 
DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA DEL MUNICIPI DE 
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i la Federació 
d’Entitats Col.laboradores amb el Minusvàlid, varen signar l’any 1996 un 
conveni de col.laboració per tal d’establir un programa per a la normalització i la 
integració social de les persones amb disminució física del municipi de 
Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació de data 15-7-96. 
 
Atès que, segons el pacte novè de l’esmentat conveni, aquest podia ser 
prorrogat per acord exprés de les tres parts. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en Comissió de Govern del dia 13-3-97, va 
aprovar la pròrroga per a l’any 1997 de l’esmentat conveni així com l’aportació 
econòmica de 1.759.500,- ptes. a la Federació d’Entitats Col.laboradores amb 
el Minusvàlid per al desenvolupament del programa en el municipi de Manresa. 
Atès que l’Ajuntament de Manresa està interessat en continuar l’esmentada 
col.laboració. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Acceptar la pròrroga per a l’any 1997 del conveni subscrit entre 
aquest Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Federació d’Entitats 
Col.laboradores amb el Minusvàlid (ECOM), aprovat pel Ple de la Corporació 
de 15-7-96, per a l’establiment d’un programa de col.laboració per a la 
normalització  i la integració social de les persones amb disminució física del 
municipi de Manresa. 
 
SEGON.-  Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
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El sr. Mora i Villamate diu que per explicar aquest conveni caldria recordar 
quin era el contingut de l’anterior que va estar vigent fins a l’any 1996. El 
conveni anterior tenia com a finalitat bàsica realitzar un coneixement de la 
situació dels disminuïts físics de la ciutat de cara a planificar accions per 
aconseguir la seva integració social i laboral. Convé matisar que, aconseguir un 
coneixement de la seva situació, no vol dir coneixement estadístic, sociològic o 
quantitatiu respecte a aquest problema, sinó que es referia a conèixer 
personalment als afectats. Es tractava, per tant, d’entrar en contacte amb el 
major nombre possible de persones per conèixer com vivien, quins problemes 
tenien, quines demandes formulaven i, a partir d’aquí, intentar articular 
respostes a aquestes problemàtiques. Al llarg del funcionament d’aquest primer 
conveni, que va finalitzar el 31 de desembre de 1996, es va entrar en contacte 
amb 126 persones, dins de l’àmbit dels disminuïts físics i sensorials, i també 
sords. D’aquestes 126 persones, 85 estaven sense feina, i les 41 restants, 
treballaven de forma més o menys regular; algunes treballaven clarament en 
economia “submergida”. Un quaranta per cent de les persones que van 
conèixer, formulaven demandes relacionades amb la seva integració social i 
laboral, i això, juntament amb la invitació de la Diputació i la Federació 
d’entitats col.laboradores del minusvàlid (ECOM), els va animar a continuar en 
el programa que ara se sotmet a la consideració del Ple. En aquest cas, la 
finalitat del programa no és conèixer la situació d’aquestes persones, sinó 
entrar en el disseny de circuits personalitzats que facilitin la seva integració 
laboral. Per tant es tracta d’elaborar plans individuals i fer un acompanyament 
personalitzat en la recerca d’oportunitats d’inserció laboral i de formació 
ocupacional. Aquest seria l’objectiu bàsic d’aquesta segona fase del programa. 
També es pretén que el tècnic que realitzi aquest programa, doni suport a tot el 
dispositiu d’atenció primària en les qüestions específiques de disminuïts físics i, 
com a aspecte complementari d’aquest programa, s’intenta entrar en el 
coneixement de la població menor de 16 anys que pateix disminucions físiques 
per tenir un cert coneixement respecte a quines són les problemàtiques que en 
el futur s’aniran donant. La valoració que es fa des de l’Ajuntament respecte a 
aquesta col.laboració entre la Diputació, l’Ajuntament i la Federació ECOM, és 
molt positiva i espera que aquest conveni doni fruits positius de cara a la 
integració laboral d’aquest col.lectiu. 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
6.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
6.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE 

DETALL DEL CARRER ARQUITECTE MONTAGUT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per aquest Ajuntament, en data divuit de novembre de mil nou-cents 
noranta-sis, fou dictat Decret d’Alcalde, resolent el següent: 
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1r. Aprovar inicialment la modificació de l’Estudi de Detall del carrer 
Arquitecte Montagut presentada en aquest Ajuntament per l’Institut Català 
del Sòl, amb la finalitat d’esmenar contradiccions existents en el mateix 
document, així com flexibilitzar les seves determinacions, de conformitat 
amb el que disposa l’article 66, en relació a l’article 64, tots dos del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. Sotmetre a informació pública, durant un termini de vint dies comptats a 
partir de l’endemà al dia de la seva publicació, la modificació de l’Estudi de 
detall parcialment aprovat en l’apartat anterior, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província, de conformitat al 
que preveu l’article 64.1, lletres a) i b), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, redactat segons Decret legislatiu 16/1944, de 26 de juliol, d’adequació 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
Vist que practicada la corresponent exposició pública en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 51 del dia vint-i-vuit de febrer de 1997, no ha estat presentada cap 
mena d’al.legació. 
 
Atès que l’article 75.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou 
aprovada la refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística disposa que 
“les modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades per a 
la seva formació”. 
 
Atès que l’article 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que “els Estudis 
de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els articles 64 i 65 
d’aquesta Llei, llevat del que estableix l’article 70”. 
 
Atès que l’article 64.1, lletra d), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa 
que “l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació inicial, ha 
d’ésser acordada  per l’administració urbanística actuant que ha atorgat 
l’aprovació inicial, dins els tres mesos següents a la data de la publicació”. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics 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, Medi 
Ambient i Via pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1r. Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall del carrer Arquitecte 
Montagut, presentada en aquest Ajuntament per l’Institut Català del Sòl, amb la 
finalitat d’esmenar contradiccions existents en el mateix document, així com 
flexibilitzar les seves determinacions, de conformitat amb el que disposa l’article 
66, en relació a l’article 64, tots dos del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
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qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
2r. Trametre un exemplar de la modificació de l’Estudi de Detall aprovat 
definitivament en l’apartat anterior, així com una còpia de l’expedient administratiu 
tramitat, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa 
l’article 64.1, lletra e), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest estudi de detall fa referència a unes 
petites modificacions de la normativa d’una de les illes del carrer Francesc 
Macià. La denominació continua essent la inicial, és a dir, Arquitecte Montagut, 
però a aquest tram se li va donar el nom de Francesc Macià. L’estudi de detall 
modifica aspectes de la normativa respecte a com s’ha d’edificar una 
cantonada de les construccions que hi ha al carrer Francesc Macià i, 
bàsicament, fa referència a permetre la col.locació d’aparcaments als soterranis 
a l’interior de l’illa i a alguns aspectes que regulen els colonaments o parts altes 
dels edificis, sobretot pel que fa referència a alçàries obligatòries dels estudis 
de detall permetent, amb aquesta modificació, alçàries que vagin d’acord amb 
el pendent del terreny. És a dir, l’anterior estudi de detall, forçava a unes 
alçàries que provocaven l’aparició de plantes baixes de molta alçària al carrer 
Arquitecte Montagut. S’han adaptat aquests requeriments de l’estudi de detall 
al projecte d’edificació que, en aquests moments, ja s’estan realitzant, i 
l’Ajuntament està pendent de poder aprovar definitivament el Pla General per 
poder donar les llicències d’obres que afectaran a les edificacions de tot el 
carrer. Paral.lelament a les edificacions, la setmana passada es van iniciar 
novament les obres que havien estat aturades per la necessitat de reforçar el 
subsòl i espera que, en el termini de quatre mesos, estiguin acabades les obres 
d’urbanització amb les llicències d’edificació atorgades.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres 
presents: 6 GMS (-sr. Jordi Valls, sr. Joaquim Garcia, sr. Eduard Teixeiro, sra. 
Emma Vila, sr. Joan Canongia i sr. Jacint Carrió), 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 7 
GMCIU (-sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi 
López, sr. Lluís Serracanta, sr. Carles Anguela i sr. Josep Maria Clotet) i 3 
GMPP, i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i 
art. 112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara acordat el següent: 
 
1r. Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall del carrer Arquitecte 
Montagut, presentada en aquest Ajuntament per l’Institut Català del Sòl, amb la 
finalitat d’esmenar contradiccions existents en el mateix document, així com 
flexibilitzar les seves determinacions, de conformitat amb el que disposa l’article 
66, en relació a l’article 64, tots dos del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
2n. Trametre un exemplar de la modificació de l’Estudi de Detall aprovat 
definitivament en l’apartat anterior, així com una còpia de l’expedient administratiu 
tramitat, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa 
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l’article 64.1, lletra e), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya.” 
 
6.1.2 APROVAR L’ACTA DE CESSIÓ DELS TERRENYS PROPIETAT DE 

L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, SITUATS A L’ILLA COMPRESA ENTRE 
ELS CARRERS DIVINA PASTORA, SANT MAURICI I SANTA CLARA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista l’acta de cessió de les obres d’urbanització de l’illa compresa entre el carrer 
de la Divina Pastora, Sant Maurici i Santa Clara, del Polígon de la Balconada, 
presentada davant d’aquest Organisme per l’Institut Català del Sòl per a la seva 
signatura, en data 14 de novembre de mil nou-cents noranta-sis. 
 
Vist l’informe favorable des d’el punt de vista tècnic i d’execució de les obres, 
emès pel Cap de Secció d’obra pública, de data tres de febrer de mil nou-cents 
noranta-set. 
 
Atès que la cessió no és subjecta a cap mena de condició, càrrega o gravamen. 
 
Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l’acceptació de 
l’acta de cessió dels terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl destinats en part 
a vials, part de zones verdes i part d’equipaments, situats a l’illa compresa entre 
els carrers Divina Pastora, Sant Maurici i Santa Clara, segons el que disposa l’art. 
120 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i els articles 48 i següents 
del Reglament de Gestió. 
 
El President de la Comissió Municipal informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Via Pública, de conformitat amb el parer dels membres que composen 
l’esmentada Comissió ha de proposar al Ple Municipal, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r. Aprovació de l’acta de cessió dels terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl 
destinats en part a vials, part de zones verdes i part d’equipaments, situats a l’illa 
compresa entre els carrers Divina Pastora, Sant Maurici i Santa Clara, del Polígon 
de La Balconada. 
 
2n. Facultar a l’Alcalde per signar l’acta de cessió referenciada, així com en el seu 
cas, la seva elevació a escriptura pública i tots aquells documents que poguessin 
resultar necessaris per l’efectiva cessió.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen fa referència a uns terrenys 
propietat de l’Institut Català del Sòl situats a l’illa compresa entre els carrers de 
Santa Clara, Divina Pastora i Sant Maurici. L’Institut Català del Sòl cedeix terrenys 
d’equipaments i zones verdes d’aquest entorn adaptant-los a les noves 
qualificacions que s’han fet en la revisió del Pla General. A l’illa formada per la 
prolongació del carrer de Francesc Juanola, Divina Pastora i Santa Clara, d’acord 
amb el Pla General antic, encara vigent, hi havia la part d’equipaments que estava 
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situada al davant del convent de Santa Clara. A la revisió del Pla General, es va 
canviar l’equipament perquè era una illa que no permetia la ubicació d’un bon 
equipament i es va variar la qualificació. En aquests moments, l’illa d’equipaments 
és la que té una forma més o menys quadrada d’una superfície de 2.500 metres 
quadrats i és la que està situada al carrer de Francesc Juanola. Aquesta illa és la 
que està prevista per fer la cessió al departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya per tal que iniciïn els tràmits per construir la residència 
de disminuïts físics a la ciutat. La urbanització de tots aquests carrers i zones 
verdes està acabada i pendent únicament de l’enjardinament de la zona verda. Al 
punt quart del conveni s’observa que l’Institut Català del Sòl es compromet a dur a 
terme les obres corresponents a l’enjardinament de les zones, de conformitat amb 
el projecte d’enjardinament que està realitzant. Quan l’Institut vagi venent les 
parcel.les que té previstes a l’illa quadrada del davant del carrer de Sant Maurici, 
urbanitzarà la part que convingui. Tal i com està en aquest moment, ja es pot 
recepcionar l’obra. Són obres que ja estan previstes en el futur Pla General. Ja 
s’ha fet l’ampliació del carrer de Sant Maurici amb les voreres amples i 
possiblement molt aviat en aquesta zona ja es pugui construir, quan l’Institut 
Català del Sòl vengui el solars que té previst. És una nova zona de la ciutat en la 
què mancava urbanització. L’Ajuntament completarà la urbanització del terreny 
situat a sota l’Hospital i que va quedar malmès per l’enderrocament d’una 
edificació. Respecte a això ja hi ha un projecte aprovat. Amb la construcció de les 
àmplies voreres del carrer de la Divina Pastora i la construcció d’aquesta 
edificació, quedarà una zona completada amb una qualitat molt diferent de la que 
hi ha en aquests moments.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC AMB EL SR. 

JOAQUÍN-MARÍA GUARDIOLA GENÍS, EN REPRESENTACIÓ DE LA 
SOCIETAT “BILSBE,SA”, REFERENT A UNA MODIFICACIÓ DEL 
CONVENI  SUBSCRIT EL DIA 23 DE MARÇ DE 1995 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la minuta de conveni elaborada entre aquest Ajuntament i el senyor 
JOAQUÍN-MARIA GUARDIOLA GENIS actua en nom i representació i en la seva 
condició d’Administrador únic de la societat mercantil “BILSBE, SA”, referent a 
una modificació del conveni subscrit el dia 23 de març de l’any 1995, dirigit a 
l’ordenació i simplificació de la gestió urbanístiques del Pla especial comprensiu 
de la totalitat dels terrenys de l’illa delimitada pels carrers Trieta, Sant Cristòfol, 
Arquitecte Montagut i Gaudí, i part dels terrenys de l’illa delimitada pels carrers 
Trieta, Gaudí, Foneria i Pont de Vilomara. 
 
Vist que no són objecte d'aquest les facultats inherents a l’ordenació del 
territori, sinó simplificar la gestió d'una ordenació territorial prèviament definida 
per l'Ajuntament en el marc de l’elaboració dels treballs de revisió del Pla 
general, actualment en curs. 
 
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit de que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l'ordenament jurídic, 
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sense que es constati l’existència d'infraccions d'aquest en el conveni. 
 
Atès que el compliment d'aquestes condicions no comporta cap càrrega 
econòmica per l’Administració municipal. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que no existeix 
inconvenient legal amb la signatura del conveni. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el 
següent ACORD: 
 
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC que s’adjunta al present Dictamen 
amb el senyor JOAQUÍN-MARIA GUARDIOLA GENIS, en nom i representació i en la 
seva condició d’Administrador únic de la societat mercantil “BILSBE, SA”, 
referent a una modificació del conveni subscrit el dia 23 de març de l’any 1995, 
dirigit a l’ordenació i simplificació de la gestió urbanístiques del Pla especial 
comprensiu de la totalitat dels terrenys de l’illa delimitada pels carrers Trieta, 
Sant Cristòfol, Arquitecte Montagut i Gaudí, i part dels terrenys de l’illa 
delimitada pels carrers Trieta, Gaudí, Foneria i Pont de Vilomara, facultant al 
Senyor Alcalde per a la seva signatura, així com la de tots aquells documents 
que resultin necessaris pel perfeccionament i materialització dels termes del 
conveni.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen aprova un conveni urbanístic 
amb el sr. Joaquim Maria Guardiola Genís, que és el representant de la societat  
BILSBE, SA. que té el 70 per 100 de la unitat d’actuació del carrer de la Foneria; 
al davant del mercat de la Sagrada Família. En l’última revisió del Pla General, i es 
refereix al text refós que es va aprovar a través dels acords amb la Generalitat, es 
va demanar que, en aquesta unitat d’actuació, se suprimís o reduís el seu àmbit, 
traient els terrenys que podien ser propietat dels Ferrocarrils de Catalunya; era el 
traçat antic dels ferrocarrils, per tal de no tenir aprofitament urbanístic sobre 
aquests terrenys. La supressió de terrenys va produir, donat que, en la revisió del 
Pla es va mantenir el coeficient d’edificabilitat, i com que tenia un àmbit menor, el 
coeficient d’edificabilitat total quedava també reduït. En el període d’exposició 
pública es va presentar una al.legació de la societat BILSBE,SA. en la què 
proposava a l’Ajuntament la possibilitat de fer-se càrrec de la urbanització de la 
part que, en l’anterior Pla, estava vinculada o inclosa a la seva unitat d’actuació, 
però mantenint la mateixa edificabilitat total; els mateixos metres quadrats per 
construir, que se li havien atorgat. La proposta preveia deixar la unitat d’actuació 
tal com estava prevista i, com a propietari de la unitat, fer-se càrrec de la 
urbanització d’aquesta part del carrer. Això significava que s’havien de mantenir 
els mateixos metres d’edificació però augmentant el coeficient d’edificabilitat. És a 
dir, passar d’un coeficient d’1,49 en l’àmbit gran, a un altre d’1,55 en l’àmbit petit. 
Aquí també hi havia una modificació de les densitats dels habitatges que 
passaven a ser de 150 per hectàrea. Amb aquestes condicions que són 
beneficioses per a Manresa perquè, mantenint el mateix sostre, s’obtenen uns 
beneficis quant a la urbanització dels carrers, es sotmet el conveni a la 
consideració del Ple. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
6.2.1 CREAR LA COMISSIÓ MIXTA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

(COMISSIÓ 21) 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que constitueix una decidida voluntat d’aquest Ajuntament la intervenció en 
les qüestions mediambientals i de desenvolupament sostenible, en el marc del 
nucli competencial propi i coherentment a la subscripció de la Carta d’Aalborg i 
l’adhesió a la seva campanya per part d’aquest mateix Ajuntament. 
 
Atès que la participació ciutadana en l’elaboració i aplicació efectiva d’estratègies 
de desenvolupament sostenible ha estat sempre un requisit bàsic recollit fins i tot 
en el principi desè de la Declaració de Rio sobre el medi ambient i 
desenvolupament de l’any 1992. 
 
Atès que una de les formes legalment possibles per vertebrar aquesta participació 
dels ciutadans en l’efectiva obtenció d’un dret general, com és el dret a un medi 
ambient adequat, és mitjançant la creació d’una Comissió Mixta de Medi Ambient i 
Sostenibilitat (Comissió 21), quina creació es proposa amb el caràcter de nucli 
incipient de participació ciutadana ampliable a mesura que les seves tasques 
siguin progressivament definides. 
 
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible 
amb fonament a l’autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles 4.1 a) 
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1 de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local, en la creació del qual s’ha de tenir el compte, entre 
d’altres, el principi de la participació ciutadana, segons estableix l’article 47 de la 
Llei 8/1987. 
 
Atès que la normativa aplicable recull expressament la possibilitat de creació 
d’aquests òrgans, denominant-los omissions, consells o òrgans de participació 
sectorials, en concret als articles 46.2 i 59.1 de la Llei 8/1987, 45 del Reglament 
Orgànic Municipal, 19.1 i 19.2 del Reglament Municipal de Participació ciutadana i 
130 del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 
Atès que, segons l’art. 60 de la Llei 8/1987, les funcions d’aquests òrgans seran 
en síntesi, formular propostes, emetre informes i les altres de naturalesa anàloga, i 
que la seva creació haurà de formalitzar-se per acord del Ple de la corporació, 
segons disposa l’article 59.1 del mateix cos legal. 
 
Atès que el funcionament d’aquests òrgans haurà d’acomodar-se al que disposa 
l’article 22.2 i següents de la Llei 30/1992, relatiu als òrgans col.legials de 
l’Administració en què participin organitzacions representatives d’interessos 
socials. 
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals que s’adjunta al present 
Dictamen. 
 
El regidor delegat de Medi Ambient, amb el parer favorables de la Comissió 
informativa d’Urbanisme, medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de la 
Corporació s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r. Crear la Comissió Mixta de Medi Ambient i Sostenibilitat (Comissió 21) com a 
òrgan de participació sectorial en la gestió municipal, amb la comesa d’estudiar, 
avaluar, informar i emetre propostes, així com totes aquelles qüestions que el 
president de la Comissió sotmeti a la seva consideració, en l’àmbit competencial 
de protecció del medi, a l’emparament del que s’estableix als articles 19 i 20 del 
Reglament de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, i que, sens perjudici 
de demanar intervencions concretes i puntuals d’entitats, associacions o persones 
en funció de la matèria a tractar, estarà constituïda de la forma que segueix: 
 
President:................ Regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Magí Mas Font 
 
Sots president:......... Regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Joaquim Garcia Comas 
 
Vocals:  
 
Un representant de cadascuna de les entitats següents: 
                                       
                                      Cambra oficial de Comerç i Indústria de Manresa 
                                      Centre Excursionista de la Comarca del Bages 
                                      Centre Excursionista Montserrat 
                                      Col.lectiu Ecologista l’Alzina 
                                      Col.legi Oficial d’Enginyers de Catalunya 
                                      Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 
                                      Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles iPerits 
                                      Agrícoles de Catalunya 
                                      Federació d’Associacions de Veïns de Manresa 
                                      Federació d’Empresaris de la Catalunya Central 
                                      Institució Catalana d’Història Natural 
                                      Unió de Botiguers 
                                      Unió de Pagesos 
Tècnics municipals:.......................Cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient 
                                                   i Via Pública 
                                                  Cap del Negociat de Medi Ambient 
                                          Cap del Subservei d’Obres i Manteniments 
                                          Cap del Negociat d’activitats   
Secretari:.....................................El Secretari de la Corporació o funcionari 
                                                  amb la titulació de Tècnic d’administració 
                                                  general en qui delegui  
 
2n. Facultar a l’Alcalde-President per la signatura de tota la documentació 
necessària per la complimentació de l’expedient.” 
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El sr. Mas i Font explica que aquest dictamen s’emmarca dins de l’estratègia 
definida al Pla Director d’Objectius, al seu apartat de medi ambient, a l’objectiu 
primer, acció tercera, on es defineix la possibilitat que hi hagi una comissió de 
participació per avaluar i discutir totes les temàtiques mediambientals i també dins 
d’una estratègia definida en el cinquè programa de la Unió Europea, a la Cimera 
de la Terra de Rio i remarcada per la Carta d’Aalborg a la què l’Ajuntament es va 
adherir. Aquesta estratègia diu que, perquè aquests canvis ambientals siguin 
realment efectius i per fer camí cap a un desenvolupament sostenible, és a dir, 
aquelles activitats humanes que aprofitin, d’una manera raonable els recursos que 
hi ha a la terra, cal la màxima participació ciutadana. Aquesta comissió té, per 
tant, la finalitat d’emmarcar-se en a l’estratègia de l’auditoria ambiental on, 
després de la recollida de dades i la diagnosi, ens portarà a un pla d’acció 
ambiental per poder elaborar l’agenda 21 local per tenir un punt adequat per a 
aquest desenvolupament sostenible al planeta. Aquesta comissió de participació 
ciutadana haurà d’avaluar aquest pla d’acció ambiental i definir els indicadors o 
vectors ambientals que ajudaran a consolidar l’agenda 21 local. L’àmbit de 
participació de la comissió, es podria dividir en dos blocs d’interès molt importants: 
un és el de la comissió permanent o de caràcter fix integrada per les entitats que 
s’especifiquen al dictamen, amb la finalitat i la voluntat d’anar creixent, és a dir, 
aquest és un punt de partida. S’ha pensat en aquestes entitats perquè la 
composició tingui el màxim contrast d’interessos possible o de punts de vista 
diferenciats sobre les temàtiques ambientals i amb la voluntat d’incorporar-hi totes 
aquelles entitats que ho manifestin d’una forma expressa. En el primer punt de 
l’acord també es deixa clar que hi pot haver altres entitats que es vegin implicades 
o relacionades. Per la temàtica puntual que es tracti a la comissió, per exemple, el 
programa d’estratègia a seguir per gestionar els residus, és lògic que hi hagi 
representada la concessionària del servei de neteja per tal que aporti el seu punt 
de vista sobre la viabilitat de l’execució del programa que es proposi, però no té 
objecte que aquesta entitat estigui representada de manera fixa. Per tant, hi ha 
aquests dos grups, un de permanent i un altre que pot anar fluctuant, segons les 
temàtiques. Amb la intenció d’anar avançant cap a l’estratègia que ja ha definit, i 
donar realment una bona participació a la ciutat, demana el vot afirmatiu al 
dictamen. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que l’opinió del seu grup respecte a la 
creació d’aquesta comissió és, en principi, favorable, com ja van manifestar a la 
comissió informativa d’Urbanisme. També han manifestat però en més d’una 
ocasió que, en les comissions, quan més membres hi ha, més inoperatives són. 
Evidentment, sempre serà més inoperant una comissió formada per cinquanta 
persones que representen cinquanta col.lectius que una altra formada per deu 
membres. El seu grup troba a faltar dins de la comissió la Universitat Politècnica 
de Catalunya, no com a formadors d’altres col.lectius sinó com a investigadors 
d’aquests temes. Aquesta vessant d’investigadors converteix a la UPC en 
membre amb la veu més objectiva respecte a aquests temes. Al seu grup li 
agradaria que la UPC pogués formar part de la comissió ja d’entrada, però si, 
d’acord amb el que ha explicat el sr. Mas, més endavant s’hi pogués integrar, ja li 
sembla bé tenint en compte que considera important que aquest membre en formi 
part pel seu caràcter d’investigador. Cal afegir també que, tenint en compte que la 
Comissió Mixta de Seguiment de l’Ordenança del Control de la Contaminació 
Acústica serà dissolta i integrada dins d’aquesta de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
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en aquesta nova comissió trobaria a faltar el Gremi d’Hosteleria pel que fa 
referència al tema dels sorolls, perquè la UBIC o la Federació d’Empresaris de la 
Catalunya Central podran dir alguna cosa respecte a aquest tema, però considera 
que el qui més coneixement tindrà quant al problema dels sorolls respecte al què 
Manresa està sensibilitzat, és el Gremi d’Hosteleria. Caldria, doncs que, com a 
mínim fos convocat puntualment per a tractar temes específics, perquè són els qui 
provoquen indirectament els sorolls. El seu grup votarà afirmativament el 
dictamen.     
   
El sr. Iglesias i Sala intervé dient que a la comissió informativa d’Urbanisme en la 
què es va plantejar aquest tema, va fer grans esforços per convèncer al sr. Magí 
Mas respecte a algunes qüestions, i, sembla ser que a qui va convèncer va ser al 
sr. Javaloyes que celebra que coincideixi amb ell respecte a aquelles valoracions 
sobretot pel que fa als temes tècnics sobre els que, moltes vegades, les 
institucions i diferents àmbits polítics han aspirat per la Politècnica de Manresa 
amb carreres mediambientals en un tema on la tecnologia i les experiències 
d’impactes ambientals cada cop tenen un paper més important i on és més difícil 
consensuar interessos de sectors productius amb els usuaris, alguns d’ells fins i 
tot socioeconòmics i com a exemple tenim la sentència d’un industrial d’Osona. 
Aquesta comissió és molt àmplia en aquests sectors possiblement d’interessos 
contraposats i escassa d’opinions tècniques des d’una òptica d’investigació i 
recerca que considera que, tenint la Universitat Politècnica a Manresa, seria 
necessària. Malgrat tot, la valoració de la creació de la comissió està per sobre de 
la no acceptació, per part del regidor, de la proposta que li va fer el seu grup 
d’incloure els pèrits agrònoms o enginyers tècnics agrònoms i els tècnics que la 
Universitat Politècnica designés i això no els farà variar el vot, que serà afirmatiu, 
però considera que hi ha una excessiva representació, difícil de consensuar temes 
tan sensibles com el del medi ambient i, en canvi, s’ha deixat de banda els qui 
podrien donar llum des d’una òptica tecnològica, tècnica i de recerca que és de 
gran valor.  
 
El sr. Mas i Font agraeix les paraules del representant del GMPP i del GMCIU. 
Tal com ha dit el sr. Iglesias, la comissió ha de tirar endavant i, com es va debatre 
en el seu moment a la comissió d’Urbanisme, on es posa la ratlla del nucli inicial. 
Vol que quedi clar un concepte que ha deixat a la part expositiva: neix com a nucli 
inicial amb la voluntat d’anar creixent amb totes aquelles entitats que demanin 
expressament de formar part d’aquesta comissió de mediambient. Les entitats 
que es relacionen poden arribar a la cinquantena perquè n’hi ha moltíssimes amb 
interessos creuats dins del camp mediambientals tant des d’un punt de vista 
negociador com des d’un punt de vista d’interès molt particularitzat i es 
compromet a adreçar una carta a la UPC i a les altres entitats per obrir la 
possibilitat que formin part de la comissió i ells decidiran si, en el seu moment, s’hi 
volen integrar, però repeteix que hi ha un nucli fluctuant d’entitats que, segons els 
temes relacionats, s’incorporaran o no a les diferents comissions que hi hagi, i 
amb això intenta respondre al sr. Javaloyes. A l’ordre del dia de la propera 
comissió mixta sobre el control de la contaminació acústica, un dels punts inclosos 
proposa un debat sobre la integració de la comissió anomenada de sorolls a la de 
medi ambient i no de dissolució com ha dit el sr. Javaloyes sinó per donar-li un 
rang de més categoria a la comissió. A dins d’ella també s’hi ha d’incloure el tema 
dels sorolls, i, per tant, per l’equip de govern, la comissió mixta de medi ambient i 
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sostenibilitat té un pes importantíssim i vol que s’integri en ella aquesta comissió 
de sorolls i, quan s’hagi de parlar del tema dels sorolls, òbviament es convidarà a 
tots els membres que actualment formen part de la comissió de sorolls, alguns 
dels quals ja s’han integrat a la nova comissió. Agraeix el vot afirmatiu.    
 
L’Alcalde intervé dient que cal deixar clar que l’Escola Universitària Politècnica 
s’ha d’integrar en una comissió d’aquestes característiques, tal com ha manifestat 
el sr. Mas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, es 
declara acordat el següent: 
 
1r. Crear la Comissió Mixta de Medi Ambient i Sostenibilitat (Comissió 21) com a 
òrgan de participació sectorial en la gestió municipal, amb la comesa d’estudiar, 
avaluar, informar i emetre propostes, així com totes aquelles qüestions que el 
president de la Comissió sotmeti a la seva consideració, en l’àmbit competencial 
de protecció del medi, a l’emparament del que s’estableix als articles 19 i 20 del 
Reglament de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, i que, sens perjudici 
de demanar intervencions concretes i puntuals d’entitats, associacions o persones 
en funció de la matèria a tractar, estarà constituïda de la forma que segueix: 
 
President:................ Regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Magí Mas Font 
 
Sots president:......... Regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Joaquim Garcia Comas 
 
Vocals:  
 
Un representant de cadascuna de les entitats següents: 
                                       
                                      Cambra oficial de Comerç i Indústria de Manresa 
                                      Centre Excursionista de la Comarca del Bages 
                                      Centre Excursionista Montserrat 
                                      Col.lectiu Ecologista l’Alzina 
                                      Col.legi Oficial d’Enginyers de Catalunya 
                                      Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 
                                      Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles iPerits 
                                      Agrícoles de Catalunya 
                                      Federació d’Associacions de Veïns de Manresa 
                                      Federació d’Empresaris de la Catalunya Central 
                                      Institució Catalana d’Història Natural 
                                      Unió de Botiguers 
                                      Unió de Pagesos 
Tècnics municipals:.......................Cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient 
                                                   i Via Pública 
                                                  Cap del Negociat de Medi Ambient 
                                          Cap del Subservei d’Obres i Manteniments 
                                          Cap del Negociat d’activitats   
Secretari:.....................................El Secretari de la Corporació o funcionari 
                                                  amb la titulació de Tècnic d’administració 
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                                                  general en qui delegui  
 
2n. Facultar a l’Alcalde-President per la signatura de tota la documentació 
necessària per la complimentació de l’expedient. 
 
6.3 REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
6.3.1 DECLARAR LA NO ADMISSIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES 

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I 
SEMAFÒRIQUES, I ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS 
ESMENTAT A FAVOR DE LA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESARIS, 
FORMADA PER LES ENTITATS SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA I DRAGADOS I 
CONSTRUCCIONES, SA. 

 
En el coneixement d’aquest punt, s’incorpora a la sessió el sr. José Empez. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18 de novembre 
de 1996, aprovà l’expedient de contractació del contracte de serveis consistent 
en el manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semafòriques de la ciutat de Manresa. 
 
Donat que fora del període d’exposició del plec de clàusules es van recepcionar 
tres reclamacions presentades per: 
 

• Instància de referència registre d’entrada número 5212/20.02.1997, 
presentada pel senyor Pedro Antonio Manchado i Alcalá, en 
representació del senyor Josep Pujol i Bohigas (DNI 39.326.057 J). 

  
• Instància de referència registre d’entrada número 5297/22.02.1997, 

presentada pel senyor Josep Domingo i Boadas, en qualitat de gerent de 
l’entitat mercantil BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS, SL (CIF ESB - 17/063108). 

  
• Instància de referència registre d’entrada número 5298/22.02.1997, 

presentada pel senyor Ramon Ferrer Puigdollers, en nom i representació 
de l’entitat mercantil FERRER Y ASOCIADOS CONSEJEROS DE 
GESTIÓN, SL (CIF B-604457983). 

 
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentaren 4. 
 
Vistos els informes emesos pel cap del Subservei d’Obres i Manteniments  i pel 
cap de Secció de Manteniments i pel TMG de Contractació i Patrimoni. 
 
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, formulada en data 11 d’abril de 
1997 
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De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, com a regidor-delegat de Via 
Pública, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Declarar la no admissió de les al·legacions formulades al plec de 
clàusules administratives reguladores del contracte de serveis consistent en el 
manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques 
de la ciutat de Manresa, per part de les persones que s’indiquen a continuació: 
 

• Instància de referència registre d’entrada número 5212/20.02.1997, 
presentada pel senyor Pedro Antonio Manchado i Alcalá, en 
representació del senyor Josep Pujol i Bohigas (DNI 39.326.057 J). 

  
• Instància de referència registre d’entrada número 5297/22.02.1997, 

presentada pel senyor Josep Domingo i Boadas, en qualitat de gerent de 
l’entitat mercantil BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS, SL (CIF ESB - 17/063108). 

  
• Instància de referència registre d’entrada número 5298/22.02.1997, 

presentada pel senyor Ramon Ferrer Puigdollers, en nom i representació 
de l’entitat mercantil FERRER Y ASOCIADOS CONSEJEROS DE 
GESTIÓN, SL (CIF B-604457983). 

 
Motivació: la presentació d’aquestes al·legacions va ser extemporània, ja que el 
termini  d’informació pública dels plecs de clàusules és de 15 dies hàbils, comptats 
a partir de l’endemà de l’última publicació de l’anunci en el  Butlletí Oficial de la 
Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
270 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En conseqüència, i donat que l’últim anunci publicat en aquests dos diaris va ser 
en el del Butlletí Oficial de la Província número 24, del dia 28 de gener de 1997, el 
termini d’informació pública va estar comprès entre els dies 29 de gener i 14 de 
febrer de 1997. 
 
SEGON. Adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat 
de Manresa, a favor de l’oferta variant número 5 de la Unió Temporal 
d’Empresaris formada per les entitats mercantils SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (NIF A28002335, Polígon industrial de 
la Zona Franca, sector B carrer B Barcelona) i DRAGADOS I 
CONSTRUCCIONES, SA (NIF A28O13654, Via Laietana, 33 Barcelona), per 
un preu de: 
 

Control de funcionament: 33.314.038 PTA. 
Manteniment preventiu:  20.700.310 PTA  
Total:     54.014.348 PTA inclòs l’IVA, 
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en relació al Concurs Públic convocat a l’efecte per anunci publicat en el DOGC 
núm. 2317 de 27 de gener de 1997 i en el BOP núm. 24 de 28 de gener de 
1997 i d’acord amb l’expedient de contractació aprovat pel Ple de la Corporació 
del dia 18 de novembre de 1996. 
 
TERCER. Requerir a la Unió temporal d’empresaris adjudicatària, formada per 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA i 
DRAGADOS I CONSTRUCCIONES, SA, perquè en el termini de 15 dies hàbils, 
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva de 2.244.256 PTA a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu a la unitat de Contractació i 
Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 13/1995, 
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
QUART. Requerir a les entitats mercantils indicades en el punt anterior perquè 
en el termini de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 
notificació d’aquest acord formalitzin la unió temporal mitjançant escriptura 
pública i presentin l’original d’aquest document a les oficines de la Unitat de 
Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Tornar la garantia provisional d’1.122.128 PTA a l’adjudicatària  
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (NIF 
A28002335)  i DRAGADOS I CONSTRUCCIONES, SA (NIF A28O13654) en 
unió temporal  d’empresaris, prèvia la constitució de la garantia definitiva i als 
licitadors ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (NIF A46138921) i ETRA NORTE, S.A. 
(NIF A48472211) (UTE), INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS Y 
SANEAMIENTO, S.A. (NIF A28010478) i  ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. 
(NIF B58779018) i ELSAMEX, S.A. (NIF  A28504728) (UTE). 
 
SISÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
SETÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Canongia i Gerona felicita els tècnics municipals que han dut a terme 
l’acurat treball d’anàlisi de les propostes rebudes per al concurs del 
manteniment de l’enllumenat i la xarxa semafòrica de la ciutat. En primer lloc 
cal dir que, amb aquest dictamen, es refusen tres al.legacions presentades a 
aquest plec de clàusules pels srs. Pedro Antonio Manchado i Alcalà, sr. Josep 
Domingo Boades i sr. Ramon Ferrer Puigdollers, totes tres formulades fora de 
termini, tot i que van ser analitzades per veure si hi havia algun punt de raó. 
Bàsicament feien referència a la categoria que havien de tenir les empreses 
que actuen a la ciutat de Manresa. Considera que els requisits establerts per 
l’Ajuntament són els mínims que s’han de demanar per una ciutat amb les 
característiques de la nostra, amb gairebé 65.000 habitants, amb una superfície 
que té força hectàrees urbanitzades i més de 7.000 punts de llum. Es van 
presentar quatre ofertes de les què tres eren fruit d’una unió temporal 
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d’empreses; la primera d’elles era SICE amb Dragados i Construcciones, una 
altra era ETRANORTE amb Electrònic Tràfic i Electromecànica Soler amb 
ELSAMEX i una empresa que es presentava sola que és Instalaciones y 
Montajes Eléctricos y Saneamiento, S.A. De les al.legacions de les quatre 
empreses estudiades una d’elles: Electromecànica Soler i ELSAMEX va ser 
desestimada en una primera lectura donat que no tenia suficient nivell de 
competitivitat comparat amb les altres tres agrupacions temporals d’empreses 
tot i que havia superat les proves de requeriments. Del conjunt d’ofertes cal dir 
que, en qualsevol cas, totes aquestes empreses han fet diferents variables 
sobre l’oferta bàsica. SICE va presentar una oferta bàsica i cinc variables, 
ETRANORTE una oferta bàsica, i dues variables i Instalaciones, Saneamientos 
i Montajes, una oferta bàsica i una variable. Després de l’estudi global de totes 
elles, la unió temporal d’empreses de SICE i Dragados i Construcciones, és la 
que resulta més favorable als interessos de la ciutat. Malgrat això, cal 
puntualitzar el següent: SICE ha presentat sis ofertes diferents que resulten ser 
les més avantatjoses per a la ciutat, però l’Ajuntament tria aquella que, 
teòricament, no és la més avantatjosa econòmicament, sinó que resulta ser la 
més cara de les que l’empresa ha presentat. Aquest fet es produeix perquè en 
el tema de les concessions és molt difícil fer una anàlisi a priori de les millores 
que presenten les empreses que liciten. En aquest cas, les ofertes de SICE que 
milloren l’oferta bàsica estaven força penalitzades en relació a la primera 
perquè l’Ajuntament no havia sabut preveure la qualitat de les millores que 
presentarien aquestes empreses. L’Ajuntament ha triat l’oferta número cinc de 
SICE bàsicament perquè permet fer en dos anys una inversió de 70.000.000 de 
pessetes en la millora de l’enllumenat públic de la ciutat; i això són força diners 
si tenim present que es podrien arribar a dedicar uns 60.000.000 de pessetes al 
canvi d’enllumenat entre mercuri i sodi i s’estaria parlant de 4.000 punts de llum 
aproximadament; i, donat que el canvi mig de punt de llum està al voltant de les 
15.000 pessetes, perquè n’hi ha des de 8.000 i 25.000. Cal tenir en compte 
també que s’haurà de destinar un mínim de 10.000.000 de pessetes a la millora 
d’instal.lacions. La destinació de 60.000.000 de pessetes en dos anys a canvi 
de llum de mercuri podria suposar un estalvi d’un 19 per 100 de la factura de la 
llum de la ciutat, si els preus es mantinguessin com els actuals. Aquesta és una 
aposta decidida i important que cal tirar endavant i l’oferta de la unió temporal 
d’empreses de SICE-Dragados i Construcciones, no es pot refusar perquè, 
encara que no sigui la més barata de les sis que han presentat, tècnicament és 
la millor.    
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
7.- ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
7.1 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 784.368.595 

PTA, AMB BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, SA. I APROVAR 
EL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC CORRESPONENT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“En data 27 de setembre de 1994 l’Ajuntament de Manresa signà la 
contractació d’una nova operació de préstec de 836.402.371 ptes., amb el 



 54

Banco de Crédito Local de España, SA, amb la finalitat de refinançar el deute a 
l’1 d’abril de 1994 amb la mateixa entitat de crèdit per capitals pendents 
d’amortitzar de 20 préstecs concertats amb anterioritat al tipus d’interès anyal 
fix del 10% i últim venciment a pagar el 31/3/2006. L’operació fou autoritzada 
per la Direcció General de Política Financera per Resolució de 12 de setembre 
de 1994. 
 
Les alteracions del mercat de capitals i l’evolució de l’economia internacional 
han suposat una baixa dels tipus d’interès sensiblement inferiors en aquests 
moments al 10% contractat, fet que ha suposat una renegociació del préstec 
concertat amb el propi Banco de Crédito Local de España, SA, tenint en 
compte la condició sisena del contracte signat i que estipula el pagament d’una 
xifra indemnitzatòria en cas de reemborsament anticipat del préstec. 
 
Davant d’aquesta situació, es creu que seria oportú i convenient concertar una 
nova operació de refinançament de l’anterior préstec amb el propi Banco de 
Crédito Local de España, SA,  a un tipus d’interès de Mibor a 90 dies + 0’2, 
essent el Mibor el reflexat a la pantalla Mibor de Reuters a les 11 hores de 
l’últim dia del trimestre anterior, amb arrodoniment a 1/20 d’un 1 per 100, amb 
una previsió en data 25/3/97 d’un tipus del 6’05%, i amb el pagament d’una 
comissió d’amortització anticipada del préstec d’un import de 83.400.000 
pessetes.  
 
L’operació que es proposa, està prevista als articles 1 i 2 de l’Ordre del 
Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995 i, per tant, cal 
donar-ne compte amb anterioritat a la seva formalització, a la Direcció General 
de Política Financera, però sense precisar d’autorització prèvia. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Concertar una operació de préstec d’import 784.368.595 ptes., amb Banco 
de Crédito Local de España, SA, amb les característiques que s’esmenten: 
 
Import del préstec .........................   .......................784.368.595 ptes.
 
Finalitat  ...................................... 

 
Cancel.lar el capital pendent 
d’amortització del préstec número 
390395199 atorgat en data 27/9/94 
amb el propi Banco de Crédito Local 
de España,SA, per la xifra de 
836.402.371 ptes., i quin import 
pendent d’amortitzar al 1/4/97 és de 
784.368.595 ptes. 

 
Període de carència  ...................... 

 
1 any i 9 mesos comptats a partir de la 
data d’efecte del refinançament: 
31/12/1998 

 
Termini d’amortització  .................. 

 
7 anys i 3 mesos comptats a partir de 
la data d’acabament del període de 
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carència 
 
Periodicitat d’amortització  ............. 

 
Trimestral, la primera el 31/3/99 

 
Quotes d’amortització  ................... 

 
29 d’iguals i consecutives. 

 
Tipus d’interès  ............................ 

 
Mibor a 90 dies + 0’2, essent el Mibor 
el reflexat a la pantalla Mibor de 
Reuters a les 11 hores de l’últim dia 
del trimestre anterior amb 
arrodoniment a 1/20 d’un 1 per 100. 

 
Comissió d’obertura  .....................   ...............................................0
 
Amortització anticipada  ................ 
 

 
Sense penalització, avisant al Banc 
abans dels 30 dies naturals previs a 
l’últim dia del proper període trimestral 
d’interès. 

 
Pagament comissió d’amortització 
anticipada del préstec que refinancia 

 
a) 30.000.000 ptes. al moment de la 
formalització de la nova operació amb 
data valor 31/3/97. 
b) 53.400.000 ptes. el dia 1/1/98, més 
els interessos devengats i calculats al 
Mibor semestral reflexat a la pantalla 
Reuters a les 11 hores del dia de la 
formalització del con-tracte, sense cap 
diferencial addicional, des del dia 
31/3/97 fins el 1/1/1998. 

 
2n.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s’inclou com 
a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
3r.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de tramesa 
dels models CL1S, CL2, CL3A, CL3R, CL4 i model d’acreditació prevista a 
l’article 1.4 apartat b), tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de 
l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995, sobre 
desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer, en matèria de tutela 
financera d’ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data 3 d’abril de 1997. 
 
4t.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del contracte de préstec citat als acords anteriors.” 
 
El sr. Teixeiro i Macipe explica que els antecedents comprensius d’aquest 
dictamen són els següents: 1r. quadre de crèdits: el quadre de préstecs de 
l’Ajuntament de Manresa presenta en síntesi l’estructura següent: 5 préstecs petits 
de caràcter protegit per un total de 36 milions de pessetes a interessos, 
òbviament, molt correctes, degut a aquest caràcter de protecció, que van del 4 al 
5 per 100. Dos préstecs instrumentats per a la Fira, amb dues caixes d’estalvis, i 
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que no es van indexar al MIBOR sinó a l’MH que, com tothom sap, és menys 
sensible a l’evolució dels tipus d’interès, per un import de 117 milions de pessetes. 
Un préstec de 836,4 milions de pessetes amb el Banco de Crédito Local a un 
interès fix del 10 per 100 i que, des del juliol del 1996 fins al març de 1997, teniem 
un decrement en el tipus del 0,25 per 100, és a dir al 9,75 per 100. La resta de 
préstecs són indexats al MIBOR més un diferencial. Com a segon antecedent, les 
característiques del préstec amb el BCL són les següents: al setembre de 1994, 
l’Ajuntament de Manresa va refinançar 20 préstecs que tenia concertats amb el 
Banco de Crédito Local mitjançant un nou préstec, per un import de 836 milions 
de pessetes amb la mateixa entitat i amb les condicions particulars més 
significatives següents: 836,4 milions a un interès nominal del 10 per 100, 
comissió d’obertura del 0,50 per 100 a un a termini de 12 anys, amb una carència 
de 2 i una periodicitat trimestral en l’amortització, una clàusula de reemborsament 
anticipat comprensiva en la clàusula sisena del contracte del préstec en forma de 
clàusula de penalització en el que es penalitzava amb els interessos que 
“devengaria” un deute públic en pessetes amb venciments iguals o inferiors a 
l’estructura de venciments. Aquest deute públic s’actualitzaria a un tipus de 
descompte deduït dos punts. S’entén per rendibilitat en la inversió en deute públic 
aquella que es publica al butlletí editat per la central d’anotacions al Banc 
d’Espanya. Aquesta clàusula sisena, per a aquells que no són immersos en el 
llenguatge financer, que és una mica carregós, implica que, si l’Ajuntament torna 
el préstec, aquesta condició comporta una penalització de 114 milions de 
pessetes. El tercer antecedent fa referència a l’evolució dels tipus d’interès: 
aquesta evolució, ja des de l’any passat, aconsella financerament la renegociació 
del préstec que té l’Ajuntament a interès fix amb el Banco de Crédito Local. La 
present disposició pretén explicar el perquè de la renegociació i amb quines 
condicions s’ha instrumentalitzat. La justificació financera és la següent: a 31 de 
març de 1997, el capital pendent era de 784 milions de pessetes. Els interessos 
reals d’aquest préstec al 10 per 100 durant els 9 anys que resten per a la seva 
cancel.lació pujaria 414 milions de pessetes. Aquests interessos actualitzats a una 
taxa de mercat MIBOR més 0,20 són equivalents a 356 milions de pessetes. 
Queda clar, doncs, que els interessos que ha de pagar  l’Ajuntament per aquest 
préstec, són 414 milions de pessetes que, actualitzats financerament a l’origen, 
que és com s’ha de fer per entendre si una operació té equilibri financer o no, 
equivaldrien a 356 milions de pessetes aproximadament. El Banco de Crédito 
Local, entitat complexa i amb la què les negociacions solen ser bastant dures, 
encara que també és veritat que té una àmplia experiència en el sector públic, ha 
ofert a l’Ajuntament diverses fórmules amb la perversió que sol existir a les entitats 
financeres; fins i tot, en algunes d’elles obviant la comissió de penalització o 
reduint-lo a la meitat, la qual cosa ha provocat que alguns ajuntaments es deixin 
portar pel “farol” atractiu que suposa la no penalització i adopten fórmules en les 
quals no s’inclou aquesta clàusula però resulta ser un plantejament més negatiu 
financerament. El càlcul de la clàusula de penalització comporta el càlcul dels 
interessos dels préstec al 10 per 100 que són els 414 milions de pessetes, la 
rendibilitat del deute públic són 279 milions de pessetes, i el diferencial entre els 
dos són els 135 milions de pessetes, que, actualitzats, serien els 114 milions de 
pessetes. Com ja ha comentat, després de diverses negociacions, s’ha 
aconseguit pactar una clàusula de penalització que, enlloc de ser de 114 milions 
de pessetes, que seria el que correspondria aproximadament en la data de la 
negociació, perquè oscil.lava en funció del tipus al que està el deute públic, és de 
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83,4 milions i això representa un estalvi de 31 milions de pessetes. El Banco de 
Crédito Local va presentar diverses alternatives o fórmules de les que 9 d’elles, a 
través de diverses negociacions, entre el 8 i el 10 per 100, entre el 7 i el 0, pagant 
la clàusula de penalització, no pagant-la, o pagant una part o la meitat d’ella. 
Totes les alternatives requereixen una anàlisi individual i és fàcil d’entendre 
perquè la qüestió consisteix en calcular, d’acord amb la fórmula de cada cas, els 
interessos que se’n “devenguen”, actualitzar-los al tipus i comparar els valors 
actuals, i la fórmula que més convindrà serà aquella que tingui els valors inferiors. 
En aquest cas, la fórmula que tenia el valor actual  més reduït era la que s’havia 
d’instrumentar en un any de carència, 8 anys d’amortització i pagant la 
indemnització dels 83,4 milions de pessetes. Això suposava un valor actual de 
302,7 milions de pessetes. L’alternativa que ocupava el segon lloc, un cop 
sotmesa a l’anàlisi que ha explicat, és la que s’instrumentava en 7 trimestres de 
carència, 7 anys d’amortització, la indemnització de 83,4 subdividida en dues 
parts: 30 milions a pagar en el moment de la formalització i els 53,4 milions 
restants de la clàusula de penalització a pagar l’1 de gener de 1998. Es va intentar 
negociar que no cobressin els interessos d’aquest endarreriment dels 53,4 
milions, però no es va aconseguir; els van cobrar però sí que es va aconseguir 
que fossin al MIBOR i no al diferencial, amb la qual cosa es va estalviar un 0,20. 
La valoració financera d’aquesta segona fórmula suposa un valor actual de 310,8 
milions de pessetes; indubtablement, és una mica superior a la que ocupa el 
primer lloc amb 302,7 milions. Les possibilitats pressupostàries els obliga a triar la 
que ocupa el segon lloc i que no està massa allunyada de la primera. Els 
avantatges numèrics i financers que té l’operació són els següents: en primer lloc i 
, al marge dels 31 milions que ha comentat, hi ha un estalvi de 45,1 milions de 
pessetes d’interès al valor actual amb la renegociació, donat que, com deia abans, 
són els 356 milions de pessetes davant dels 310,8 que suposa l’acceptació de la 
segona fórmula. En segon lloc la cancel.lació del préstec es farà al mateix període 
del préstec original, és a dir, no es juga amb el tema del refinançament dels 
refinançaments amb el que s’entraria en les cadenes de certa perversió que 
l’economia comporta quan es negocia aquests temes. I, en tercer lloc, no es 
condiciona el pressupost 1997 degut al pagament de la clàusula de penalització 
en funció del pressupost que s’havia desenvolupat. També s’ha estudiat la 
possibilitat de concertar l’operació amb altres entitats a través del que s’anomena 
un préstec sindicat, però això suposava el pagament total i rigorós de la clàusula 
de penalització, amb el que, des d’un punt de vista financer, invalidava aquesta 
opció. Per tot el que ha explicat, es proposa al Ple concertar amb el Banco de 
Crédito Local l’operació que, concretament, es tradueix en el següent: l’import de 
784,4 milions de pessetes, carència d’1 any i 9 mesos, termini d’amortització de 7 
anys i 3 mesos, tipus d’interès referenciat al MIBOR a 90 dies més un 0,20 per 
100 de diferencial, comissió d’obertura 0, amortització anticipada sense 
penalització, encara que això no té excessiu mèrit perquè és relativament fàcil 
aconseguir, quan les condicions són variables, i quan els préstecs s’instrumenten 
a interès fix, hi sol haver comissió de penalització. I, per últim, el pagament de la 
clàusula de penalització és de 30 milions en el moment de la formalització i 53,4 
milions el dia 1 de gener de 1998, més els interessos que “devengaran” d’acord 
amb el MIBOR en el moment de la formalització de l’operació i amb les tècniques 
que s’utilitzen a les entitats financeres del MIBOR que marca la pantalla FRRF de 
l’agència de Reuters. 
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El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no pot criticar la major o 
menor habilitat del senyor Teixeiro en la gestió de la negociació d’aquest préstec. 
Per aquest motiu s’abstindrà en la votació del dictamen. Però sí que voldria deixar 
clar en primer lloc que el seu grup considera que el presumpte estalvi no és tal 
perquè existeix la clàusula d’amortització anticipada del préstec. No entén com fa 
els números el senyor Teixeiro ni ell mateix és molt hàbil a l’hora de fer-los, però 
considera que el fet de pagar el 10 per 100 del principal com a clàusula 
d’amortització anticipada del préstec, és molt car i el presumpte benefici que 
s’obté amb la disminució dels interessos es perd amb la clàusula d’amortització 
anticipada. Però aquest fet no tindria més importància si no fos pel que es veu que 
hi ha amagat al darrera d’aquest préstec: no es comença a pagar el capital fins al 
mes abans de les properes eleccions municipals, amb la qual cosa el pressupost 
de l’any 1997 no queda afectat, al de l’any 1998 només li afecta en allò que fa 
referència al pagament de la clàusula d’amortització anticipada, però serà el 
govern que resulti escollit a les eleccions municipals de 1999 el qui haurà de 
començar a tornar el capital. I no vol entrar en la història del que s’ha fet o no s’ha 
fet, sinó que només vol deixar constància que, amb aquest sistema, només 
s’allarga el problema. El seu grup podria acceptar aquest dictamen si es preveiés 
l’amortització immediata del capital a partir d’aquest moment, però, amb el fet 
d’ajornar-ho fins el moment en què hi hagi el proper govern, comencen a entendre 
el perquè de les quanties tan elevades d’algunes de les clàusules d’amortització 
anticipada.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que s’haurien d’alegrar que l’evolució de 
l’economia del nostre país hagi fet possible que, en un període curt, s’hagi passat 
de pagar un tretze i un catorze a poder pagar un cinc o cinc i mig. Això és bo per a 
l’economia de l’Ajuntament que li permetrà estalviar-se molts diners en concepte 
d’interessos i sanejarà de manera important les arques  municipals. El seu grup 
considera que aquesta negociació s’havia de fer donat la forma espectacular en 
què ha baixat el preu del diner i, com ja ha dit abans, se n’han d’alegrar tots 
perquè representa un estalvi important. El seu vot serà afirmatiu donat que es 
tracta d’un refinançament i el seu resultat és favorable a les arques municipals.  
 
El sr. Teixeiro i Macipe contesta al sr. Arderiu que la clàusula de penalització no 
és al 10 per 100 sinó que es calculen els interessos que “devengaria” el préstec al 
10 per 100 i es calculen els interessos d’un deute públic a un tipus que està 
“deflactat” en dos punts. El muntant del càlcul d’interès són els 414 milions de 
pessetes que ha esmentat abans. La rendibilitat del deute públic al 7 per 100, dos 
punts menys, és de 279 milions de pessetes. La diferència entre els 414 i els 279 
milions és de 135 milions de pessetes i s’ha d’actualitzar aquesta diferència al 5 
per 100 perquè s’han de treure dos punts, i el resultat és de 114 milions de 
pessetes. Quan es parla de finances s’entén sempre el que s’anomena el cost 
d’oportunitat. Als muntants que ha esmentat estan incloses les clàusules de 
penalització; és a dir, són els interessos que devenga el préstec en els següents 
períodes de temps més les diferents clàusules d’indemnització. El sr. Arderiu, 
respecte a aquests temes,  no està mai d’acord amb cap plantejament. El GMCIU 
ha entès el raonament positiu del plantejament, en canvi el sr. Arderiu, per pròpia 
definició, no hi està d’acord. Però, mentre ho entengui el ciutadà mitjà, a ell ja li 
està bé. Anima als qui l’escolten perquè contractin fins al mateix moment de les 
eleccions perquè s’atreviria a dir, encara que no es considera cap “guru” en 
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finances que, quan arribin les eleccions estarem al 3,5 per 100 d’interessos; és a 
dir, que tots els manresans, amb les seves entitats, concertin els seus préstecs i 
els seus crèdits a interès variable a MIBOR més el diferencial menor possible. 
Això és el que li sembla que s’ha de poder llegir des de la presentació d’aquest 
dictamen que financerament no té el mínim dubte perquè s’estalvien 45,1 milions 
de pessetes, i el càlcul numèric està intervingut sense cap mena de dubte. D’altra 
banda, la clàusula de penalització era a 114 milions de pessetes i ara seria més, 
però van tenir certa habilitat per pactar-la a 83,4 quan es van iniciar les 
negociacions i s’ha mantingut.  
 
El sr. Arderiu i Freixa diu que ell sol estar per sota del ciutadà mitjà i ho veu 
bastant clar: si hi ha un préstec de 836 milions de pessetes i es pacta una clàusula 
d’amortització anticipada de 83.400.000 pessetes, això suposa un 10 per 100. Si 
es paga el 10 per 100 com a clàusula d’amortització anticipada i després es pacta 
un interès d’aproximadament el 6 per 100, és a dir, el MIBOR més el 0,20 per 100, 
que està molt ben pactat, i això no ho discuteix, com tampoc discuteix la 
necessitat de buscar interessos més baixos, però si se suma a aquests interessos 
la clàusula d’amortització anticipada, també negociada a la baixa, però que, en 
definitiva, s’ha de pagar, el seu grup es planteja seriosament el cost d’oportunitat 
d’aquest refinançament perquè,  d’aquesta manera, l’estalvi ja no és tan gran. 
D’altra banda també li crida l’atenció al seu grup el fet que no es comenci a tornar 
el capital fins a les properes eleccions, amb la qual cosa s’està condicionant, no 
només els dos pressupostos que resten fins a les properes eleccions, sinó també 
els posteriors. Al sr. Teixeiro, que està per sobre del nivell del ciutadà mitjà de 
Manresa, se li pot haver escapat però, als qui són per sota, els crida l’atenció i els 
crea un cert sentiment de sospita el cost de l’oportunitat d’aquest crèdit, l’estalvi 
del qual no és tan sensible com sembla si es té en compte les diverses clàusules 
d’amortització anticipada que es contemplen. 
 
El sr. Teixeiro i Macipe insisteix en que no s’ha pactat; la clàusula de penalització 
ve derivada de la clàusula sisena, apartat B del contracte de préstec. No es tracta 
que s’hagi pactat 83,4 milions, perquè és evident que ell hauria pactat zero 
pessetes, però no ho ha aconseguit, i han hagut de ser 83,4 milions. Si no 
s’hagués pactat res, serien 114 o 117 milions enlloc dels 83,4.  
 
L’Alcalde intervé dient que, en qualsevol cas, en aquest refinançament, es passa 
del 10 al 6 per 100 en un exercici i això és fàcil d’entendre més enllà de la 
discussió del ciutadà mitjà. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, amb el 
quòrum que determina l’art. 47.3.g) de la Llei 7/1985 i l’art. 112.3.i) de la Llei 
8/1987, es declara acordat el següent: 
 
1r.- Concertar una operació de préstec d’import 784.368.595 ptes., amb Banco 
de Crédito Local de España, SA, amb les característiques que s’esmenten: 
 
Import del préstec .........................   .......................784.368.595 ptes.
 
Finalitat  ...................................... 

 
Cancel.lar el capital pendent 
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d’amortització del préstec número 
390395199 atorgat en data 27/9/94 
amb el propi Banco de Crédito Local 
de España,SA, per la xifra de 
836.402.371 ptes., i quin import 
pendent d’amortitzar al 1/4/97 és de 
784.368.595 ptes. 

 
Període de carència  ...................... 

 
1 any i 9 mesos comptats a partir de la 
data d’efecte del refinançament: 
31/12/1998 

 
Termini d’amortització  .................. 

 
7 anys i 3 mesos comptats a partir de 
la data d’acabament del període de 
carència 

 
Periodicitat d’amortització  ............. 

 
Trimestral, la primera el 31/3/99 

 
Quotes d’amortització  ................... 

 
29 d’iguals i consecutives. 

 
Tipus d’interès  ............................ 

 
Mibor a 90 dies + 0’2, essent el Mibor 
el reflexat a la pantalla Mibor de 
Reuters a les 11 hores de l’últim dia 
del trimestre anterior amb 
arrodoniment a 1/20 d’un 1 per 100. 

 
Comissió d’obertura  .....................   ...............................................0
 
Amortització anticipada  ................ 
 

 
Sense penalització, avisant al Banc 
abans dels 30 dies naturals previs a 
l’últim dia del proper període trimestral 
d’interès. 

 
Pagament comissió d’amortització 
anticipada del préstec que refinancia 

 
a) 30.000.000 ptes. al moment de la 
formalització de la nova operació amb 
data valor 31/3/97. 
b) 53.400.000 ptes. el dia 1/1/98, més 
els interessos devengats i calculats al 
Mibor semestral reflexat a la pantalla 
Reuters a les 11 hores del dia de la 
formalització del con-tracte, sense cap 
diferencial addicional, des del dia 
31/3/97 fins el 1/1/1998. 

 
2n.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s’inclou com 
a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
3r.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de tramesa 
dels models CL1S, CL2, CL3A, CL3R, CL4 i model d’acreditació prevista a 
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l’article 1.4 apartat b), tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de 
l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995, sobre 
desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer, en matèria de tutela 
financera d’ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data 3 d’abril de 1997. 
 
4t.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del contracte de préstec citat als acords anteriors. 
 
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA 
 
7.1.1 REQUERIR A L’ADJUDICATARI SR. DIEGO SÁNCHEZ PULIDO, 

PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 8.854 
PTA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 
CONSTRUCCIÓ I ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT 
AL PASSEIG DE PERE III (QUIOSC DEL MIG), PER APLICACIÓ DE 
L’IPC DE L’ÚLTIM ANY. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 15 de març de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa de construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat 
al Passeig de Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig) per un període de 10 
anys, a favor del senyor Diego Sánchez Pulido. 
 
Atès que a la clàusula 25a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, 
un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat 
l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos 
anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre 
febrer de 1996 i febrer de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'5%. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa proposa al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Requerir l'adjudicatari sr. Diego Sánchez Pulido (DNI 39 314 848, C. Carrió, 4-6, 
5è 2a, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent 
al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 8.854 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document 
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
El sr. Teixeiro i Macipe explica que es tracta d’un dictamen de tràmit. D’acord 
amb el plec de clàusules, la garantia definitiva en el contracte de la concessió 
administrativa del quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III núm. 21, Quiosc 
del Mig, es revisarà per anualitats, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l’IPC, que, en aquest cas, és del 2,5 per 100. Es tracta, per tant, de 
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requerir al sr. Sánchez, perquè constitueixi la garantia complementària de 8.854 
pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
8.- PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA 

SUBSTITUCIÓ DE LA REIXA DE LA SORTIDA D’EMERGÈNCIA DEL 
CASAL D’AVIS DEL CARRER DE CIRCUMVAL.LACIÓ. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que la sortida d’emergència del casal d’avis del carrer Circumval.lació hi ha 
una reixa tancada amb un pany. 
 
Degut al evident perill de seguretat que això podria comportar en el cas d’un 
accident. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
PROPOSA 
 
Substituir l’esmentada reixa i posar-hi una porta que es pugui obrir per dins en el 
cas d’haver d’utilitzar aquesta sortida d’emergència.” 
 
A continuació, el Secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada 
pels grups municipals GMS, ERC i IC-AUP-EV respecte a aquesta proposició, 
que, transcrita, diu el següent: 
 
“Davant la proposta presentada pel grup de CiU al Ple ordinari d'avui en la qual es 
proposa la substitució d'una porta reixada al carrer de Circumval.lació. 
 
Els grups municipals de GMS, ERC i IC-AUP-EV proposen al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
Traslladar aquesta proposta a la propera Comissió Informativa d'Urbanisme." 
 
El sr. Oms i Pons explica que hi ha una sortida d’emergències a la part del 
darrera del casal d’avis que està tancada amb un cadenat. Si hi hagués un 
accident no es podria obrir, encara que hi hagi claus, en un moment conflictiu, 
moltes vegades, no es troba la clau. El seu grup considera que es pot trobar una 
solució per poder obrir-la des de dins sense poder-ho fer des de la part de fora. 
Quant a l’esmena presentada a aquesta proposició, el seu grup no té cap 
inconvenient en que aquest tema es traslladi a la comissió informativa, però sí que 
volen que tothom estigui d’acord en que aquest és un problema que cal 
solucionar. Per això consideren que l’esmena no és oportuna. 
 
El sr. Mas i Font intervé dient que la proposta del GMCIU obre un ventall de 
possibilitats tècniques que considera que no s’han de discutir al Ple perquè no és 
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el lloc idoni. Per això contestarà concisament. La reixa no és una sortida 
d’emergències sinó l’accés a un parc públic que ha d’estar tancat amb la 
possibilitat d’obrir-la quan calgui. La sortida d’emergències real aboca a un parc 
públic a uns cinquanta o seixanta metres de recorregut d’aquesta reixa, amb una 
porta practicable i, per tant, correctament ubicada. El GMCIU planteja un nou punt 
de vista consistent en adequar la reixa per tal que sigui la sortida d’emergències. 
Aquesta opció planteja com a interrogants quines són les modificacions que cal fer 
i qui les ha de pagar. Per tot això considera que aquest tema s’hauria de debatre 
en profunditat i consideració en el si de la propera comissió d’Urbanisme.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament la 
proposició del GMCIU perquè entenen clarament que la seva intenció és 
solucionar un problema que, encara que no qualificaria com a greu, és seriós i cal 
buscar el remei. Pels comentaris del sr. Mas, interpreta que l’equip de govern està 
d’acord en que aquest és un problema i que s’ha de resoldre. No ha de ser al Saló 
de Plens on s’ha de dir si la reixa ha d’obrir per la part del davant o del darrera o si 
els barrots s’han de fer cinc centímetres més avall, o si s’ha d’instal.lar una sirena, 
i difícilment es discutirà a la comissió informativa perquè són qüestions purament 
tècniques com no sigui que es plantegin diverses opcions respecte a aquest 
problema. En aquest cas, els polítics podran triar aquella que sembla la millor però 
basant-se en els informes tècnics que seran els que aconsellaran el que cal fer i 
quan costarà; i costi el que costi, s’haurà de fer igualment perquè, no hi pot haver 
un casal d’avis amb una sortida d’emergències com la que hi ha; i no entén com 
encara està obert. La seva interpretació és que s’intenta posar traves a aquesta 
proposició, fent passar aquest tema per la comissió informativa, per poder-lo 
presentar al proper Ple com un punt de l’ordre del dia i que no surti per enlloc la 
paraula CIU. Demana a l’equip de govern que, si veu clar que existeix aquest 
problema, tingui la bondat d’aprovar aquesta proposició, i que, a partir d’aquí, es 
continuï estudiant el tema i ja es veurà qui paga; miraran que pagui la Generalitat. 
No li sembla tan seriós aquest tema perquè hagi de ser sotmès a la comissió 
informativa i demana a l’equip de govern que reconsideri la seva postura respecte 
a aquest tema perquè és un afer petit des de la perspectiva pura i simple de 
l’operativitat, però que, en canvi, pot ser un problema seriós i greu per les 
conseqüències que pot comporta.  
 
El sr. Oms i Pons diu que no sap si el sr. Mas ho ha anat a mirar, però és un parc 
públic i no hi ha cap camí per accedir a la muntanya. Hi ha avis que van lleugers 
però hi ha altres que no, i enfilar-se per aquell marge és una mica complicat. No 
cal discutir-ho més, però li sembla que el sr. Mas se n’adona que aquest és un 
problema que s’ha de resoldre i espera que ho faci, encara que no li agradi el fet 
que ho proposi el GMCIU i intenti buscar una sortida; això no li preocupa sinó que 
només li interessa que es resolgui el problema. 
 
El sr. Mas i Font diu que li sembla que les posicions estan clares però li preocupa 
el fet que el representant del GMPP hagi volgut fer alarma social d’aquesta 
qüestió. Hi havia un accés a un parc públic que s’havia de restringir. Es va enviar 
una dotació tècnica per dur a terme aquesta adequació, els quals van determinar 
que aquella era la millor solució. Per això, atesa la distància que hi ha amb la 
sortida real d’emergències i no les finestres com s’ha dit, que desemboca a aquest 
parc públic i que és una de les sortides possibles, els tècnics determinen que està 
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ben col.locada la tanca. La proposició del GMCIU parla d’un evident perill de 
seguretat i ell, davant d’aquesta situació, no vol donar per bo aquest evident perill 
de seguretat, sinó que vol que hi hagi un debat rigorós a la comissió d’Urbanisme i 
un dictamen tècnic que determini quina és la situació real. Aquest és l’únic sentit 
de l’esmena de l’equip de govern.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que no vol allargar innecessàriament i absurdament 
aquest tema que considera, en el fons, bastant absurd tenint en compte els 
termes ens els que s’ha debatut. No ha volgut fer alarma social ni considera que 
l’hagi provocada perquè aquesta no és la seva intenció ni ho serà mai, sobretot 
allà on no existeix cap motiu però, ni ell ni el sr. Mas, poden obviar la realitat i fer 
passar aquest tema per una comissió informativa perquè és un tema molt 
complex. Ha defensat la proposició perquè creu que és encertada i, d’això a 
considerar que provoca alarma social, hi ha un pas de gegant. Potser ha estat el 
sr. Mas el qui, indirectament,  ha provocat alarma social amb la manera en què ha 
tractat aquest problema.  
 
El sr. Oms i Pons diu que al seu grup no li importa perdre les mocions; aquest no 
és el problema. Presenten al Ple una qüestió que consideren important i creu que 
és aquí on els grups de l’oposició han de plantejar els problemes que necessiten 
ser resolts, i, si es perd, no és el seu problema; en tot cas el problema és de 
l’equip de govern perquè considera que no és oportú. Per això el seu grup 
continuarà portant les proposicions que consideri oportú al Ple pel bé de la ciutat, i 
l’equip de govern farà el que cregui més convenient. 
 
L’Alcalde intervé dient que les comissions informatives d’Urbanisme no són 
òrgans tècnics sinó que són també òrgans polítics. No s’han de menysvalorar;  
des d’aquest punt de vista, també es poden fer aportacions de tot tipus.                 
 
A continuació manifesta l’Alcalde que es passarà a votar primer l’esmena i 
després la proposta. 
 
El Sr. Iglesias i Sala manifesta la seva opinió en el sentit que primer procedirà 
votar la proposta i després l’esmena. 
 
El Secretari explica que, d’acord amb el reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, sempre que es presenta una esmena 
tant a una proposició, com en aquest cas, com a un dictamen, es discuteix i es 
vota primer l’esmena. 
 
L’Alcalde diu que té la confiança en el Secretari i, precisament per evitar un debat 
com el que es va produir a l’últim Ple per intentar que no hi haguessin esmenes “in 
voce”, s’intenta que les esmenes es presentin sempre per escrit encara que siguin 
presentades per tots els grups polítics.  
 
Sotmesa a votació l’esmena de substitució, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV ) i 12 vots negatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP ). 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la Presidència declara que la 
proposició presentada pel GMCIU decau i, per tant, no se sotmet a votació. 
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8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT 

L’ENTREGA DE L’ESTUDI DE VIABILITAT REFERENT AL MERCAT DE 
PUIGMERCADAL. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que l'equip de govern ha apujat un 30% les tarifes d'explotació del mercat de 
Puigmercadal sense tenir un pla de viabilitat per tal d'aconseguir el rendiment 
adequat d'aquest equipament municipal. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
PROPOSA 
 
Que se'ns entregui l'estudi de viabilitat que s'ha fet per justificar aquest increment 
del 30%, en el cas que no s'hagi fet, proposem que es faci.” 
 
El sr. Oms i Pons explica que en l’últim Ple es va aprovar un augment de les 
tarifes d’explotació del mercat de Puigmercadal. El seu grup va dir que, per tal 
de posicionar-se respecte a aquest increment, necessitaven un pla de viabilitat 
a fi i efecte de saber si, amb aquesta inversió, n’hi havia prou. No és per veure 
si s’ha d’obrir o tancar el mercat sinó per la necessitat d’efectuar les millores 
que calgui prèvia planificació i amb la previsió de les inversions que es 
consideri convenient. Per això el seu grup demana que se li entregui aquest 
estudi i, en cas que no estigui fet, que s’elabori perquè considera que l’equip de 
govern també necessita aquesta eina per dinamitzar el mercat i procurar que 
sigui emblemàtic. Aquest és l’esperit de la seva proposició. 
 
El sr. Esclusa i Espinal intervé dient que, un cop exposada la proposició per 
part del sr. Oms, ha quedat una mica més clar el tema. L’equip de govern 
considera que aquesta proposició té un inconvenient perquè barreja dos 
conceptes: un és el pla de viabilitat i l’altre és l’augment de tarifes del mercat de 
Puigmercadal. L’augment del 30 per 100 que es va aprovar a l’últim Ple amb 
els corresponents informes favorables, corresponen als preus bàsics de 
funcionament del mercat. I cal recordar també que, des de l’any 1992, aquest 
règim tarifari no havia estat modificat, malgrat que el reglament que regula el 
funcionament del mercat preveu que cada any s’actualitzaran. Aquest règim 
tarifari contempla i actualitza estrictament les despeses mínimes i 
indispensables per al funcionament del mercat, responent a una memòria 
econòmico-financera que ja es va exposar a l’últim Ple. Sense entrar molt en el 
tema, i per tal de fer memòria, el que es va aprovar al Ple respecte a les 
despeses del mercat contemplava les despeses mínimes, que seria el que 
costa pujar la persiana cada matí, dient-ho d’una forma col·loquial. És a dir, es 
contemplen les despeses bàsiques que cobreixen el sou del director, de 
l’encarregat, del personal de neteja, Seguretat Social, maquinària, 
instal.lacions, energia elèctrica, aigua, comunicacions, etc. el pressupost de les 
quals és de 25.166.269 pessetes. I, d’acord amb el que estableix el reglament 
de funcionament del mercat, a aquestes despeses se li apliquen tot un seguit 
de coeficients per tal de determinar quina és la taxa que haurà de liquidar 
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cadascun dels professionals que tenen relació directa o indirecta amb el 
mercat. Per això considera que la sol.licitud del GMCIU respecte al pla de 
viabilitat no té sentit atendre-la en aquest cas donat que la viabilitat del mercat 
de Puigmercadal no ha estat mai qüestionada, pels professionals,  paradistes o 
Ajuntament. L’Ajuntament està estudiant quines són les actuacions que cal fer 
per tal d’aconseguir les millores i inversions necessàries al mercat per  afrontar 
alguns dels seus dèficits. El GMCIU coneix perfectament aquests problemes 
donat que alguns dels dèficits s’arrosseguen des de l’inici del funcionament del 
mercat i altres han anat sorgint al llarg dels anys en què aquest grup 
governava. Les actuacions que es duguin a terme s’hauran de consensuar amb 
els paradistes tant pel que fa a les condicions econòmiques com a l’ordre de 
prioritat de les mateixes. Per tot això, el vot de l’equip de govern respecte a 
aquesta proposició, serà negatiu. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que de la proposició del GMCIU es 
desprèn que l’estudi de viabilitat ha de servir per justificar el funcionament de 
les concessions administratives i els moviments econòmics. El seu grup 
considera que no hi ha d’haver cap problema perquè s’accedeixi a la petició del 
GMCIU perquè, per incrementar el règim tarifari en un trenta per cent, s’ha 
hagut de fer algun càlcul previ, perquè en cas contrari semblaria que s’actua a 
“pals de cec” i és evident que no és així. Per això el seu grup donarà suport a la 
proposició i, en el cas que l’increment aprovat el mes passat no fos 
conseqüència d’un pla de viabilitat, demana que, en les inversions que es 
realitzin en el futur, s’elabori aquest estudi i en el període més breu possible per 
saber si realment aquest increment és l’adequat. 
 
El sr. Oms i Pons diu que deu estar per sota del ciutadà mitjà perquè el sr. 
Esclusa no l’entén. Un pla de viabilitat no pretén demostrar si és viable o no el 
mercat, sinó que ha de servir perquè funcioni i per saber en quin punt som. 
Dubta que l’anterior titular de la concessió perdés un trenta per cent cada any 
perquè, si fos així, s’hauria arruïnat. Per això s’imagina que l’equip de govern 
va fer un estudi a “mà alçada” i va decidir aplicar un trenta per cent i al seu grup 
li sembla que cal ser més rigorosos i fer un estudi de viabilitat, saber 
exactament on van destinats els ingressos, com funciona, i què s’aconsegueix, 
perquè es pot donar el cas que, havent aplicat aquest trenta per cent, s’estigui 
al mateix lloc, i espera que no sigui així perquè això demostraria que l’equip de 
govern, gastant més diners, fa el mateix. L’estudi de viabilitat que demana el 
seu grup hauria de demostrar que aquests diners serveixen per a alguna cosa i 
lamenta no haver-se explicat amb prou fluïdesa perquè s’entengui bé la seva 
proposició. 
 
El sr. Esclusa i Espinal contesta al sr. Oms que la seva broma respecte al 
sistema de l’equip de govern per augmentar les taxes no és la seva manera de 
treballar. No sap si aquest era el sistema de l’anterior equip de govern però li 
pot assegurar que les despeses han estat rigorosament estudiades i si analitza 
la documentació que acompanyava el dictamen que es va aprovar a l’anterior 
Ple, veurà que tot està ben argumentat, que no s’inventen res i que no juguen 
perquè aquest és un tema molt seriós. Cal dir també que, si a l’anterior 
concessionari se li hagués augmentat un trenta per cent cada any, multiplicat 
per quatre, s’hauria aplicat un 120 per 100. I no vol recordar els deutes amb 
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Hisenda, Seguretat Social i altres qüestions que s’han arrossegat de l’anterior 
concessió. Un cop recuperada la concessió, la tenim neta i, a partir d’ara, es 
pot treballar “colze a colze” amb els paradistes i professionals del mercat per 
tirar-lo endavant i intentar recuperar el préstec de 13 milions que van haver 
d’abandonar per la manca d’acord entre l’anterior equip de govern, l’anterior 
concessionari i els paradistes per desenvolupar tot un seguit d’inversions. 
Considera que cal treballar conjuntament per salvar el mercat i millorar la seva 
categoria i qualitat. 
 
El sr. Oms i Pons diu que s’ha permès fer una mica de broma perquè li ha 
semblat que el sr. Esclusa també en feia. Els càlculs que l’equip de govern va 
presentar a l’últim Ple eren un full amb una sèrie d’anotacions que si ell 
presentés en un consell d’administració no li acceptarien i li dirien que se’n 
tornés i que, si no en sap, que n’aprengui. I parla d’un consell d’administració 
normal i no res de l’altre món. Vol recordar al sr. Esclusa que la concessió no 
va ser atorgada pel seu equip de govern que es veia obligat per ella a que 
l’Ajuntament la rescatés. Ara, sortosament, ha pogut ser rescatada i el seu 
equip només demana que es faci una cosa seriosa que també pot ajudar a 
l’equip de govern. Està segur que s’elaborarà l’estudi de viabilitat perquè és 
necessari, però a l’equip de govern no li agrada que el seu grup ho proposi i 
haver d’accedir a la seva petició comprometent-se a entregar-lo en un temps 
determinat. El seu grup vol que el mercat funcioni i l’equip de govern no s’ha 
d’amoïnar; quan tingui l’estudi fet, que els hi doni i ells ja estaran satisfets.         
 
L’Alcalde intervé dient que el nivell de rigorositat i seriositat que ha plantejat el 
sr. Oms  ja se l’hauria d’haver plantejat ell fa vuit anys, perquè, si l’equip de 
govern ha tingut la cura o la capacitat de negociar amb la concessionària i, al 
cap d’un any i mig, han recuperat la concessió, possiblement també haurien 
pogut fer el mateix ells en el seu moment. La voluntat porta als dos grups pel 
mateix camí, però hi ha conceptes que cal deixar clars, i, en aquest cas, una 
cosa és la viabilitat i una altra són les millores. El mercat és absolutament 
viable i funciona bé. Des de l’any 1991 no s’havien incrementat les taxes i 
aquesta societat, per diverses circumstàncies, possiblement no perdia un trenta 
per cent però tenia deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i això era 
perquè, com a mínim, no “feia les paus”. Cal col.laborar amb els paradistes i, 
en tot cas, el que convé és un pla de millores i d’inversió i no un pla de 
viabilitat; aquests són dos conceptes completament diferents. La barreja de 
conceptes pot esdevenir, de vegades, perillosa i, en política, la confusió és una 
arma i el sr. Oms la sap utilitzar molt bé. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ) i 12 vots afirmatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP).  
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LES 

TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 
 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 
14/1997, donant la raó parcialment a vàries famílies que havien recorregut contra 
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l'estructura tarifària del servei de subministrament d'aigua potable per a la 
població. 
 
El problema de fons consisteixen què les concessionàries del servei apliquen 
diversos tipus de barems o tarifes segons el consum absolut d'aigua, sense tenir 
en compte el número de components de cada unitat familiar, el que suposa una 
clara discriminació per a les famílies nombroses tota vegada que han de pagar 
una tarifa més alta per un consum major que només respon al major nombre 
d'usuaris. En definitiva, el Tribunal Superior de Justícia va instar a les 
administracions a adoptar mesures per tal d'evitar aquest tractament 
discriminatori. 
 
Des del nostre Grup Municipal, hem intentat sempre promoure tot tipus de 
mesures i iniciatives per tal de promoure i protegir les famílies nombroses, en 
coherència amb els nostres postulats programàtics, i és per això que, en ús de la 
facultat prevista en els articles 91.4 i 97.3 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2586/86 de 28 de novembre, presenta davant el Ple de l'Ajuntament la següent 
proposta per tal de donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia 14/97, en relació amb la regulació de les tarifes corresponents al servei 
públic de subministrament d'aigua potable a la població. 
 
El Grup Municipal de CiU  
 
PROPOSA 
 
a) L'estudi i anàlisi dels actuals criteris de determinació de les bases tarifàries del 
servei de subministrament d'aigua. 
 
b) La determinació de les possibles incoherències en l'aplicació de les diferents 
tarifes, al no tenir en compte la composició numèrica de cada unitat familiar, 
suposant un tractament discriminatori per a les famílies nombroses. 
 
c) La fixació per part dels serveis tècnics municipals de les mesures necessàries a 
adoptar per tal de corregir el possible tractament discriminatori abans esmentat. 
 
d) L'aprovació de noves tarifes per al subministrament d'aigua potable que tinguin 
en compte el nombre de persones que formen cada família, per tal d'evitar tota 
discriminació de les mateixes.” 
 
A continuació, el Secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pel 
GMS, GMERC i GMIC-A-EV respecte a aquesta proposició, que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la Sentència 
14/1997, donant la raó parcialment a vàries famílies que havien recorregut contra 
l'estructura tarifària del servei de subministrament d'aigua potable per a la 
població, contra la Societat d'Aigües de Barcelona i la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
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Atès que l'esmentada Sentència en el seu apartat setè estima que es pot donar 
discriminació en el tercer bloc de tarifa, si bé considera que l'aplicació d'un segon 
bloc és normal, donat que el primer bloc que engloba els consums inferiors a 18 
m3/ trimestre té la consideració de preu bonificat en estar per sota del preu mig 
resultant dels costos del servei. 
 
En el cas concret de Manresa l'esmentada Sentència no seria d'aplicació ja que 
únicament existeixen dos blocs de tarifes, no obstant això resulta important 
analitzar la incidència que dins l'àmbit d'Aigües de Manresa pot tenir el problema 
plantejat, si més no, tenir-lo en compte en el marc conceptual que s'adopti al 
revisar la tarifa actualment vigent. L'anàlisi passaria per identificar a través del 
Padró Municipal d'Habitants aquells usuaris que superen els 4 habitants per 
habitatge, i analitzar els seus consums reals. 
 
Per tot això, els grups municipals GMS, ERC i IC-AUP-EV proposen al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD  
 
Demanar al Consell d'Administració de la Societat Aigües de Manresa que 
identifiqui aquells usuaris que conformen una família nombrosa, per tal de 
determinar la seva incidència tarifària en el subministrament d'aigua i si s'escau, 
proposar la corresponent modificació de les tarifes a la Junta General d'Aigües de 
Manresa, així com al Ple de la Corporació.” 
 
El sr. Oms i Pons explica que el seu grup considera que cal portar a terme unes 
mesures que, encara que no són tan importants com es mereixerien les famílies 
nombroses. Donada la disminució de la natalitat que està experimentant 
Catalunya i que representa una de les més importants d’Europa, creu que cal 
prendre mesures. És conscient que, des de l’Ajuntament se’n poden prendre molt 
poques i no gaire importants per a l’economia familiar, però cal fer l’esforç de ser 
sensibles per demostrar, com a mínim, aquesta voluntat d’aconseguir que els 
matrimonis que decideixen tenir tres fills, tinguin un reconeixement per part de les 
Administracions. El seu grup accepta l’esmena de l’equip de govern i considera 
que, donat que les famílies nombroses de Manresa no superen les 330, no 
representarà una pèrdua excessiva d’ingressos per a la Societat Aigües de 
Manresa i, en canvi, sí que demostra la sensibilitat de la Corporació respecte a 
aquest tema. 
 
El sr. Collado i Llort intervé dient que la proposició esmenta una sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dóna la raó parcialment a vàries 
famílies que havien recorregut contra l’estructura tarifària del servei de 
subministrament d’aigua potable per a la població. A l’apartat setè de la sentència 
s’estima que es pot donar discriminació en el tercer bloc de tarifa, i, en el cas 
concret de Manresa, aquesta sentència no seria d’aplicació perquè tan sols hi ha 
dos blocs de tarifes, però, malgrat això, l’equip de govern considera important que 
s’analitzi la incidència que, dins l’àmbit d’Aigües de Manresa, pot tenir aquest 
problema, o, si més no, tenir-lo en compte en el marc de revisió de tarifes que 
actualment es puguin aprovar. Per això els grups que composen el govern 
municipal, proposen demanar al consell d’administració d’Aigües de Manresa, que 
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estudiï i identifiqui aquells usuaris que conformen una família nombrosa perquè és 
important determinar la seva incidència tarifària en el subministrament d’aigua i, si 
s’escau, proposar la corresponent modificació a la junta general d’Aigües de 
Manresa.  
 
Sotmesa l’esmena de substitució a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents i, per tant, es declara acordat el següent: 
 
Demanar al Consell d'Administració de la Societat Aigües de Manresa que 
identifiqui aquells usuaris que conformen una família nombrosa, per tal de 
determinar la seva incidència tarifària en el subministrament d'aigua i si s'escau, 
proposar la corresponent modificació de les tarifes a la Junta General d'Aigües de 
Manresa, així com al Ple de la Corporació. 
 
8.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOL.LICITANT QUE 

S’INICIÏN SESSIONS DE FORMACIÓ DE LLENGUATGE DE SIGNES, 
ADREÇADES AL PERSONAL AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“XAVIER JAVALOYES i VILALTA, del Grup Municipal Partit Popular de 
l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa l’art. 103.1. de la Llei 
Municipal de Catalunya i art. 53. c) del ROM presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
Atès que el 13/11/1991 el Parlament de Catalunya va aprovar unànimement la 
Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Atès que l’art.13 del capítol IV d’aquesta Llei diu que es promourà la supressió 
de les barreres en la comunicació i l’establiment dels mecanismes i alternatives 
tècniques que facin accessibles els sistemes de comunicació i senyalització a 
tota la població, per garantir així el dret a la informació, la comunicació, la 
cultura, l’ensenyament i l’oci;  i que s’instarà a les diverses administracions 
públiques catalanes a dotar-se i impulsar la formació de personal professional 
intèrpret de signes mímics i guies de sords-cecs, a fi de facilitar tot tipus de 
comunicació directa al disminuït auditiu. 
 
Atès que aquesta reglamentació permet als disminuïts poder ser tractats com 
altres persones sense discapacitació, a més a més que els hi dóna més 
independències per a desenvolupar la seva vida amb normalitat. 
 
Atès que l’esperit de tota bona administració pública és de donar un bon servei 
a tots els ciutadans, i pel que s’hauria de tenir present la necessitat d’apropar 
l’administració cap a aquells col.lectius amb més dificultat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa no disposa  de cap medi personal ni tècnic 
per facilitar al col.lectius de sords i muts la comunicació amb l’Administració 
Local, i entenent que l’Ajuntament té l’oportunitat de posar-se al capdavant del 
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procés de destrucció de barreres entre el col.lectiu de discapacitats i la resta 
dels ciutadans, presentem la següent:  
 
PROPOSICIÓ 
 
- Que l’Ajuntament de Manresa iniciï les sessions de formació de llenguatge de 
signes adreçades al personal amb contacte directe amb el públic, mitjançant un 
acord amb la Federació de Sords de Catalunya i altres associacions d’aquest 
tipus a nivell local o comarcal, el qual permetrà que, progressivament es vagi 
introduint aquesta possibilitat en tos els serveis municipals d’atenció al públic. 
 
- Que es seleccioni els serveis en els que aquesta prestació sigui més 
prioritària. 
 
- Que l’Ajuntament de Manresa donarà trasllat d’aquest acord als col.lectius 
locals i comarcals que treballen en aquest camp.” 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta explica que, amb aquesta proposició, el seu grup 
pretén que s’intenti alleujar el problema d’un col.lectiu que té una disminució 
física que dificulta poder-se comunicar amb les altres persones. El 13 de 
novembre de 1991, el Parlament de Catalunya va aprovar unànimement la Llei 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
L’article 13 del capítol 4t. d’aquesta llei estableix que es promourà la supressió 
de les barreres amb la comunicació i l’establiment dels mecanismes i 
alternatives tècniques que facin accessibles els sistemes de comunicació i 
senyalització a tota la població per garantir així el dret a la informació, la 
comunicació, la cultura, l’ensenyament i l’oci i que s’instarà a diverses 
Administracions públiques catalanes a impulsar la formació de personal 
professional intèrpret de signes mímics i guies dels sords-cecs a fi i efecte de 
facilitar tot tipus de comunicació directa al disminuït auditiu. Amb independència 
que la llei reguli aquesta qüestió, el seu grup considera que l’Administració té 
l’obligació d’apropar el màxim possible aquests serveis al ciutadà. Seria molt 
difícil solucionar el problema d’accés que tenen els minusvàlids als edificis de 
l’Ajuntament però no ho seria tant buscar sortides per facilitar la comunicació 
amb les persones que tenen problemes auditius, i aquest servei no existeix 
actualment a l’Ajuntament.  
 
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que l’Ajuntament ha estat sempre 
sensible als problemes dels discapacitats. Avui, en aquest mateix Ple, s’ha 
acceptar la pròrroga per a l’any 1997 del conveni subscrit per aquest 
Ajuntament amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’entitats 
col.laboradores amb el minusvàlid i aquesta qüestió no l’ha iniciada l’equip de 
govern sinó que ja existia; i ho diu perquè podria interpretar-se, del que vindrà 
després, que l’equip de govern no és sensible a aquest tema i no hi ha res més 
lluny de la realitat. Ensenyar un llenguatge no és gens fàcil. Perquè una 
persona es pugui expressar amb desimboltura en qualsevol idioma necessita 
força pràctica i hàbit d’utilització perquè sinó és molt difícil. El de les mans, és 
un llenguatge com qualsevol altre, i la manca de pràctica farà que, aquell que 
l’ha après, l’oblidi fàcilment. D’acord amb les consultes realitzades amb les 
persones que atenen el públic des de fa 25 anys, durant aquest període no s’ha 



 72

deixat d’atendre a cap ciutadà perquè hi hagi un problema de comunicació. En 
el cas de les persones disminuïdes, s’utilitza el llenguatge escrit, i quan es 
tracta d’immigrants es busquen altres fórmules per solucionar el problema. La 
proposta honora al GMPP però és difícil posar-ho a la pràctica perquè 
difícilment s’aconseguirà que el personal de l’Ajuntament tingui fluïdesa amb 
aquest idioma perquè depèn molt de la pràctica i, afortunadament, hi ha pocs 
discapacitats i el seu tracte amb l’Administració no és diari sinó molt esporàdic. 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona ofereix un servei d’assessorament als 
ajuntaments per tal que s’hi acullin quan realitzin actes en els que es prevegui 
la presència de persones disminuïdes. La Diputació pot posar a disposició dels 
Ajuntaments persones capacitades per interpretar el llenguatge dels signes i 
donar a conèixer a aquests ciutadans alguns dels serveis que ofereix 
l’Administració. Una altra possibilitat seria que, en el futur, l’Ajuntament tingués 
una persona amb aquesta disminució, que conegués aquest llenguatge i que, 
en un moment puntual, resolgués un problema de comunicació. A l’Ajuntament 
hi ha una persona amb aquesta disminució però no utilitza aquest llenguatge i 
no hi ha cap problema de comunicació amb ell. Considera que, ensenyar 
aquest idioma a una part del personal que atén al públic, no és la millor solució 
davant d’aquest fet.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup considera que no costaria gaire 
tenir una persona a l’Ajuntament que sabés aquest idioma, independentment 
que tingui o no aquesta minusvalidesa. L’associació de sordmuts de Manresa 
fa classes sobre el llenguatge dels signes i, per tant, no seria difícil ensenyar-lo 
a una persona. Per tot això, el seu grup donarà suport a la proposta del GMPP. 
         
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que entén les explicacions del sr. Canongia però 
no les comparteix. El fet que hi hagi poques persones amb aquesta disminució 
que es dirigeixin a l’Ajuntament, no és excusa per no assumir aquest tema. 
Abans de presentar la proposició, va pregunta a algunes persones de 
l’Ajuntament com es soluciona el problema de la comunicació quan ve una 
persona amb aquesta discapacitat, i li van contestat que, quan es tracta d’una 
persona jove, no hi ha problema perquè s’entenen per escrit, però, quan són 
més grans o quan no es possible entendre’s per escrit, els adrecen al 
departament de Serveis Socials. Al departament de Serveis Socials li van 
contestar el mateix; és a dir, que s’entenen mitjançant l’escriptura o, quan no és 
possible d’aquesta manera, avisen a una persona que coneix el llenguatge dels 
signes i que treballa a la brigada de Manteniment de la casa. Considera que 
aquesta no és la millor solució per cada cop que sorgeixi un problema de 
comunicació amb un ciutadà, perquè, d’acord amb l’esperit de la Llei de 
promoció de l’accessibilitat i el trencament de les barreres arquitectòniques, 
caldria disposar d’una persona que sabés aquest llenguatge i que estigués 
sempre disponible. Ha de suposar que si ve un anglès a l’Ajuntament, el 
funcionari que l’hagi d’atendre, se’n sortirà sense haver hagut d’estar dos anys 
a Anglaterra. El mateix passarà si ve un francès i, fins i tot, s’atreviria a dir que 
la situació seria la mateixa per altres idiomes no tan corrents. Considera que, si 
hi ha a la ciutat un col.lectiu amb aquest problema, l’han d’intentar resoldre. 
Potser el seu grup es va entusiasmar pensant que la idea agradaria a 
l’Ajuntament. Potser es van agosarar amb els propòsits dels acords i haurien 
hagut de demanar que fos només una persona amb atenció al públic que 
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solucionés aquest problema. Potser haurien hagut de proposar que es 
contractés una persona amb aquest problema que sabria fer les tasques 
administratives i, a més a més, sabria atendre al públic que té aquesta 
disminució. Malgrat tot, el seu grup va considerar que valia la pena ser atrevits 
perquè no hi ha cap Administració que estigui oferint aquest servei, per ser 
coherents amb la signatura del conveni amb la Diputació i la federació ECOM i 
perquè a tots els interessa que la comunicació sigui fluida. Si l’equip de govern 
creu que aquest problema no es mereix la mínima atenció indispensable o si 
els sembla bé fer esperar els ciutadans mentre arriba la persona de la brigada 
que també té aquesta disminució, a ell ja no li queda res més a dir. 
 
El sr. Canongia i Gerona  diu que no pot acceptar de cap manera el fet que el 
sr. Javaloyes hagi girat, molt hàbilment, les seves paraules. Afortunadament hi 
ha molt poca gent que està en aquesta situació i les seves necessitats respecte 
a l’Administració, són molt poques i això no vol dir que no siguin importants. I 
insisteix en que, en els últims 25 anys, a l’Ajuntament sempre s’han solucionat 
els problemes de comunicació que són els fonamentals. A tots els agradaria 
poder disposar d’un servei d’atenció al públic brillant i que, a més a més, 
pogués atendre aquesta necessitat i qualsevol altra que es presentés, però, és 
obvi que no es pot arribar a tot arreu. Per això, torna a repetir: de què li servirà 
a l’Ajuntament ensenyar el llenguatge dels signes a una persona que, durant 
364 dies, no el farà servir perquè es trobarà amb un sol cas a l’any?. Difícilment 
aquesta persona assolirà un nivell de comunicació suficient per poder-se 
expressar correctament perquè qualsevol idioma o llenguatge necessita de la 
pràctica. L’Ajuntament té prou mecanismes per millorar la comunicació i per 
solucionar els problemes que sorgeixin amb els ciutadans, incloses les 
persones que tenen la minusvalidesa de la sordesa. Tot és millorable i es 
podria arribar a plantejar, si es cregués convenient, la possibilitat de disposar 
d’una persona que realitzi tasques administratives i que sàpiga expressar-se en 
aquest llenguatge, però, en aquest moment, quan hi ha una necessitat 
relacionada amb aquesta qüestió, es demana la col.laboració de la persona 
adscrita a la brigada de manteniment, tot i que no és la millor solució. 
Considera que el tema principal de discussió és si hi ha problemes de 
comunicació entre els ciutadans i l’Ajuntament; i, afortunadament, aquests 
problemes es solucionen amb certa facilitat gràcies a la bona voluntat dels 
treballadors de l’Ajuntament i els ciutadans. L’Ajuntament garanteix el mínim 
necessari per resoldre aquestes situacions, i és conscient que podria millorar-
se, però li sembla absurd ensenyar un llenguatge a unes quantes persones de 
l’Ajuntament sabent que el practicaran dues vegades l’any, i que difícilment 
dominaran amb prou desimboltura com per poder comunicar-se amb la gent.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que no sap quantes persones amb aquesta 
discapacitat ve al cap de l’any a l’Ajuntament, però, s’imagina el sr. Canongia 
quantes en podrien arribar a venir si sabessin que disposem d’aquest servei ?. 
 
El sr. Oms i Pons  proposa que quan s’hagi de cobrir una plaça a l’Ajuntament, 
es tingui en compte aquest col.lectiu per incorporar una persona. 
 
L’Alcalde intervé dient que aquesta és la proposta que feia el sr. Canongia. Si 
sembla bé a tots els presents, que quedi constància d’aquesta proposta, i, 
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independentment d’ella, cal passar a la votació de la proposició i deixar de 
discutir el tema, no per la seva importància sinó perquè les posicions han 
quedat prou clares. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ) i 12 vots afirmatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP ). 
 
8.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOL.LICITANT LA 

CREACIÓ D’UN ÒRGAN RESPONSABLE DEL SEGUIMENT DE LES 
SITUACIONS DERIVADES DE LES DECLARACIONS DE 
COMPATIBILITAT. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“XAVIER JAVALOYES I VILALTA, Portaveu del Grup Municipal Partit Popular 
de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa l’art. 103.1 de la Llei 
Municipal de Catalunya i art. 53.c) del ROM presenta la següent 
 
PROPOSICIÓ 
 
Atès que en data de 4 juny de 1992 es va procedir a realitzar un estudi del 
règim d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals. 
 
Atès que l’estudi referenciat va ésser ordenat pel Sr. Alcalde en el seu moment. 
 
Atès que és responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa, tant declarar la 
incompatibilitat com la compatibilitat, com la de vetllar perquè aquesta 
s’exerceixi d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
Atès que l’art. 333.g) del decret 214/90, Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, estableix: “ Correspon al ple de la Corporació o òrgan màxim de 
l’entitat local: g) Acordar, quan es consideri necessari, la creació d’un òrgan 
responsable del seguiment de les situacions derivades de l’aplicació d’aquest 
capítol”. 
  
És per això que presentem la següent proposició: 
 
- Crear un òrgan responsable del seguiment de les situacions derivades de les 
declaracions de compatibilitat. 
 
- La composició i funcionament del mateix hauria d’ésser reglamentat 
prèviament.” 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta explica que el seguiment d’aquest tema s’hauria 
d’emmarcar dins de les tasques de la comissió deontològica que, si no recorda 
malament, ja es va crear mitjançant acord de Ple. Considera que seria 
convenient extreure de la comissió deontològica el tema de les compatibilitats 
del personal de l’Ajuntament i tractar-lo separadament per un altre òrgan. El 
seu grup pretén, amb aquesta proposició, clarificar el tema respecte a si poden 
o no els funcionaris desenvolupar una segona activitat privada o pública per 
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intentar, d’aquesta manera, que no hi hagi dubte respecte a la transparència 
envers els ciutadans de Manresa. És per això que el seu grup demana que es 
creï aquesta comissió malgrat que es pugui tractar el tema dins de la comissió 
deontològica que tampoc s’ha reunit cap vegada. 
 
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que els membres del GMPP s’han 
trobat en que han presentat una proposició d’una cosa que ja existeix i que està 
vigent i ara intenten buscar la manera de solucionar-ho. Una de les funcions 
bàsiques de la comissió deontològica creada pel Ple de l’Ajuntament és fer el 
seguiment del règim d’incompatibilitats del funcionaris d’aquesta casa. Que no 
intentin emmascarar els membres del GMPP l’equivocació que han tingut. La 
comissió deontològica, de la que el GMPP en forma part, com també la resta 
dels grups municipals i sindicals de l’Ajuntament, ha tractat un dels temes 
d’incompatibilitats que va ser presentat en un moment determinat. Per tant li 
sembla que no té sentit presentar aquesta proposició perquè la comissió ja 
existeix i funciona. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació 
d’aquesta proposició.     
 
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV), 3 vots afirmatius ( GMPP ) i 9 abstencions ( GMCIU ). 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
El sr. Collado i Llort explica que s’han presentat dos assumptes sobrevinguts. El 
primer és un dictamen que fa referència a una revisió de preus i l’altre és una 
moció conjunta de tots els grups del Ple. Per això defensa la urgència dels dos 
dictàmens.  
 
Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració 
d’urgència dels 2 assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat 
dels 25 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del 
RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
9.1 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL DEL CONTRACTE 

DE L’OBRA MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR 
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I, TRAM NORD, A FAVOR DE 
L’ENTITAT MERCANTIL OCP CONSTRUCCIONES, S.A. 

 
“Atesa la sol·licitud de revisió de preus formulada per l’entitat mercantil OCP 
CONSTRUCCIONES, SA, en la seva condició d’adjudicatària, de l’obra 
MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE I, TRAM NORD. 
 
Atesa la certificació de revisió de preus del 80% de la totalitat de l’obra 
executada, conformada per l’adjudicatari. 
 
Atesa la clàusula de revisió de preus i les fórmules polinòmiques previstes en el 
plec de clàusules del contracte. 
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De conformitat amb el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, Decret 461/1971, d’11 
de març i Decret 1757/1974, de 31 de maig, en concordança amb les 
previsions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Considerats l’informe tècnic i l’informe jurídic que s’adjunten al present, el 
regidor-delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la revisió de preus provisional del contracte de l’obra  
MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE I, TRAM NORD, a favor de l’entitat mercantil OCP 
CONSTRUCCIONES, SA  (A28004885, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona), per 
un import que ascendeix a 1.655.446 PTA (inclòs l’IVA) d’acord amb la 
certificació expedida per la direcció facultativa i conformada per l’adjudicatari.  
 
SEGON. Requerir a OCP CONSTRUCCIONES, SA perquè constitueixi una 
garantia  equivalent al 4% de l’import de la certificació de revisió de preus 
aprovada en el punt anterior, en el termini de 15 dies comptats a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
TERCER. Facultar al sr. alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen fa referència a una revisió 
de preus de l’obra d’urbanització del projecte de la segona fase dels Dolors, 
que s’adequa als coeficients previstos al Butlletí Oficial de l’Estat i demana el 
vot favorable donat que es tracta d’una qüestió de tràmit.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
present. 
 
9.2 INCOAR EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER TAL DE DONAR EL NOM 

DE JOAN ORTIZ ORTIZ A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DE 
LA  BALCONADA. 

 
El Secretari dóna compte de la moció que, transcrita, diu el següent: 
 
“Moció presentada pels representants del Grup Municipal Socialista, Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Municipal d’Iniciativa per 
Catalunya-l’Assemblea d’Unitat Popular-Els Verds, Grup Municipal de 
Convergència i Unió i el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de 
Manresa, a l’empara del que s’estableix a l’article 53.d del Reglament Orgànic 
Municipal, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió 
de 4 d’abril de 1986. 
 
Antecedents: 



 77

 
Atès que el sr. Joan Ortiz Ortiz ha estat una persona significada a la nostra 
ciutat per la lluita en defensa de la llibertat sindical dels treballadors. 
 
Atès que dins la seva trajectòria en aquest sentit, el seu sentit emprenedor i 
tenaç el va portar a reorganitzar el sindicat CNT de Manresa, passant 
posteriorment a ser Secretari Local de CGT. 
 
D’altra banda, la seva gran implicació dins la vida ciutadana, el va portar a ser 
també und els fundadors de l’Associació de Veïns de la Balconada, sent-ne un 
gran impulsor de totes les seves actuacions. 
 
Per aquest motiu, l’Associació de Veïns de la Balconada de la ciutat, ha 
organitzat un acte de reconeixement al sr. Joan Ortiz Ortiz, amb tot un seguit 
d’actes, entre els que s’hi inclou la inauguració de la pista poliesportiva de la 
Balconada, a la que proposen donar-li el seu nom, en reconeixement a la gran 
tasca que va portar a terme durant la seva vida. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquest Ajuntament considera la iniciativa de 
l’Associació de Veïns de la Balconada, com un gran encert, i creu convenient 
sumar-se a la mateixa, considerant la gran personalitat del sr. Joan Ortiz Ortiz, 
proposant iniciar l’expedient oportú, a l’empara del Reglament d’Honors i 
Distincions, per tal de donar el nom de Joan Ortiz Ortiz a la pista poliesportiva 
del barri. 
 
TEXT DE LA MOCIÓ: 
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat. 
 
Segon.- Incoar expedient adminsitratiu per tal de donar el nom de JOAN ORTIZ 
I ORTIZ a la pista poliesportiva del Barri de la Balconada, com a reconeixement 
a tota la tasca i dedicació que va tenir en la vida i dinamització del barri.” 
 
El sr. Collado i Llort explica que aquest moció recull la proposta de 
l’Associació de Veïns del barri de la Balconada i considera que és important fer 
un reconeixement a aquelles persones que al llarg de la seva vida han dedicat 
esforços al treball pels altres, i, en aquest cas al sr. Joan Ortiz, que va morir fa 
un any i que va dedicar la seva vida a treballar en sindicats; va reorganitzar el 
sindicat de la CNT a Manresa, i, posteriorment, va ser membre de la CGT, i 
també va tenir una vida molt intensa dins del barri de la Balconada amb la 
creació i organització de l’Associació de Veïns d’aquest barri. Tenint en compte 
la proposta de l’Associació de Veïns de la Balconada i entenent que és 
raonable i important reconèixer a la gent que fa esforços en aquest sentit, es 
proposa al Ple aquesta moció que, en concret, proposa incoar expedient 
administratiu per tal de donar el nom de Joan Ortiz i Ortiz a la pista 
poliesportiva de la Balconada.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que considera que els qui han conegut al sr. 
Joan Ortiz i Ortiz, veuran el símbol d’un obrer lluitador, una persona que va 
donar totes les seves hores lliures a pensar en els altres i un exemple 
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d’aquestes persones que han treballat en l’anonimat però amb una gran 
tenacitat i voluntat de tirar endavant i de millorar la seva societat. Per això el 
seu grup està content que el barri de la Balconada hagi decidit donar a la pista 
poliesportiva el nom d’una persona que ha demostrat àmpliament la seva 
humanitat i capacitat de dedicar-se als altres. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT ALS COLOMS DE LA PLAÇA 

DE SANT DOMÈNEC. 
 
“Atès que s’estan finalitzant les obres a la plaça Sant Domènec i que es podrien 
reproduir els problemes amb els coloms, que poden malmetre la plaça. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
PREGUNTA 
 
Quines mesures es prenen per evitar que hi torni a haver una població tant 
nombrosa de coloms a la plaça de Sant Domènec ?” 
 
El sr. Esclusa i Espinal contesta que, malgrat la poca experiència que tenen 
en aquest tema, estan convençuts que, per evitar una població nombrosa de 
coloms com la que hi havia hagut a la plaça de St. Domènec, cal  continuar fent 
el control numèric dels coloms per evitar una gran concentració dels mateixos i 
conscienciant a tots els ciutadans i ciutadanes que deixin de donar, sota el 
prisma d’un civisme que considera mal entès, grans quantitats de menjar a la 
plaça de St. Domènec. Amb l’aplicació d’aquestes dues mesures aquesta plaça 
estarà ben guardada de coloms.  
 
A continuació el sr. Arderiu i Freixa formula un prec oral en el sentit que, per qui 
correspongui, es repari la paret de la sala de sessions que hi ha al  fons, a la 
dreta i que està en molt mal estat. 
 
L’Alcalde contesta que el problema d’aquesta paret, malgrat que sembli que és 
interior, és d’origen extern perquè és conseqüència d’una canal trencada que ja 
va ser reparada fa un mes aproximadament i ara s’haurà d’estudiar la 
possibilitat d’arranjar els interiors. Es produeix l’element de la causa-efecte: la 
degradació interior de la paret ha estat l’efecte que caldrà reparar un cop 
solucionada la causa que era la canal trencada. Aquesta reparació interior serà 
possiblement la més senzilla de solucionar.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 0 h i 40 min del dia 22-04-97, de tot el qual, com a Secretari certifico, i 
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.  
................ i correlativament fins el  ............... 
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EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                   L’ALCALDE 
 
 


