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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16 
de desembre de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 15 amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
      
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Lluís Serracanta 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 
 



 2

El Sr. Francesc Iglesias i Sala s’incorpora a la sessió en el coneixement del 
punt 6.1.2. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts de la tarda, 
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 18 de novembre de 1996, 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 18 de novembre de 1996, 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. 
46, 47, 48 i 49, CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 i 25 DE 
NOVEMBRE i 2 DE DESEMBRE DE 1996, 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. 46, 47, 48 I 49, 
corresponents als dies 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 1996, 
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 
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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’ALCALDIA, DE DATA 19-11-

96, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT EN EL 
PROCEDIMENT DE DILIGÈNCIES INDETERMINADES QUE SE 
SEGUEIX DAVANT DEL JUTJAT  D’INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE 
MANRESA, CONTRA LA SRA. ROSA BALLESTEROS GUERRERO. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 6 de novembre de 1996 es va presentar per a repartiment al 
decanat, escrit del recaptador executiu municipal, de data 31/10/96, en el qual 
es sol.licitava autorització d'entrada al domicili de la sra. ROSA BALLESTEROS 
GUERRERO, subjecte passiu en situació de constrenyiment segons resulta de 
certificacions de descobert que s'acompanyaven a aquell escrit, en el que 
també es feia constar que s'havien perseguit tots els béns que era possible 
travar sense necessitat de l'entrada en el domicili del deutor. 
 
Atès la Provisió dictada el dia 12 de novembre pel Jutjat d'Instrucció núm. 3 de 
Manresa, per la qual es resolia incoar diligències indeterminades i no donar lloc 
al que se sol.licitava, en tant no s'acredités pel sol.licitant les notificacions de les 
resolucions de la via del constrenyiment. 
 
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 realitzat d'acord amb el què preveu l'article 54.3 del RD 
781/1986, emès per la Cap dels Serveis Jurídics. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 
 
1.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquest Ajuntament en el procediment de 
Diligències Indeterminades que se segueix davant del Jutjat d'Instrucció núm. 3 
de Manresa, a causa de la sol.licitud d'autorització d'entrada al domicili de la 
sra. ROSA BALLESTEROS GUERRERO, deutora de la hisenda municipal, per 
tal de poder continuar amb la trava dels seus béns, segons disposa l'art. 115.4 
del Reglament General de Recaptació. 
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2.- NOMENAR el sr. MIQUEL VILALTA I FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el procediment referenciat, i designar el 
lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ I 
FUENTES, director de la defensa jurídica en l'esmentat procediment. 
 
3.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA , DE DATA 25-11-

96, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 17/1996, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre partides del Capítol 1 de Personal i entre partides del mateix grup de 
funció, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/1996, 
dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències  entre partides 
del Capítol 1 de Personal i entre partides dels mateix grup de funció, que no 
superan  l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a 
l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 1996, segons detall que figura en l’annex que 
es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament 
executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació 
en la primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de 
les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1996.” 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 2-12-

96, SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DESTINAT A LA 
CONCESSIÓ DE LA  MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT 
ESPORTIU ALS ESPORTISTES ALBA DE LAS HERAS I JONATAN 
CAÑADA. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
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“Atesa la instància presentada per l’entitat Club Gimnàs Gimbe en data 27-
11-96 en al qual sol.liciten que s’iniciï l’expedient oportú per tal de concedir la 
medalla de la ciutat al mèrit esportiu als esportistes Alba de las Heras i 
Jonatan Cañada degut a la brillant trajectòria esportiva com a tetracampions 
mundials d’aeròbic i que han fet que el nom de la nostra ciutat es conegui 
arreu de l’Estat i a Europa. 
 
Atès que el vigent Reglament d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament 
regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del 
qual se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió 
plenària. 
 
Atès el que s’estableix als articles 13, 16 i 17 del Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 
19 d’abril de 1994. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC: 
 
1r.- Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit esportiu als 
esportistes Alba de las Heras i Jonatan Cañada. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Josep Empez i Garcia, 
Regidor Delegat d’Esports, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat 
Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d’aquest Decret a l’Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 
El Sr. Empez i Garcia intervé expressant la seva satisfacció per haver estat 
nomenat instructor de l’expedient d’atorgament de la medalla al mèrit esportiu a 
Maria Alba de Las Heras i Jonatan Cañada que creu que han fet suficients 
mèrits dins del món de l’esport per merèixer aquesta concessió.  
 
El Sr. Oms i Pons constata que hi ha una modificació de crèdit que, és la 
número disset que es fa en aquest ajuntament i aquest és un nombre 
important. Només perquè es tingui en compte, vol destacar que hi ha algunes 
partides de les quals la consignació final per a aquest any, segons l’esborrany 
de pressupost, és una quantitat inferior. Caldria mirar-ho perquè, no s’hagin de 
fer excessives modificacions en el pressupost al llarg de l’any. Les partides són 
la 422.3.130 i la 422.5.222. No les ha repassat totes, però creu que en temes 
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de personal hi poden haver poques variacions i en els altres, pot haver la 
voluntat política per part de l’Equip de Govern de pujar-ho o baixar-ho. 
 
L’Alcalde manifesta que es tindran en compte les reflexions del Sr. Oms en 
l’aprovació del pressupost. 
 
 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LES 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL PATRONAT FLOR DE MAIG 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER UN IMPORT TOTAL DE 
450.000 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que en nom d’aquest Ajuntament l’Alcaldia-Presidència va adreçar a la 
Diputació de Barcelona en data 26 de setembre de 1996 tres sol.licituds de 
subvencions a Ens Locals i Associacions Ciutadanes sense Afany de Lucre, 
establertes d’acord amb el Decret 179/95 de 13 de juny i concedides pel 
Patronat “Flor de Maig” de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’Excm. President de la Diputació de Barcelona ha aprovat la 
concessió per part del Patronat Flor de Maig de dues subvencions a 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atès allò que estableixen l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 63 i 68 de la Llei 8/87, 
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre les 
competències dels municipis. 
 
Atès allò que disposen els articles 2 i 40 de la Llei 31/88, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sobre el règim general de les 
subvencions. 
 
L’Alcalde-President que subscriu té l’honor de presentar al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés al 
pressupost de l’exercici 1997 les subvencions concedides pel Patronat Flor 
de Maig de la Diputació de Barcelona que es relacionen. 
 
- Formació per a un associacionisme actiu....................300.000.- Pta. 
 
-Butlletí mensual d’informació i comunicació 
adreçat a totes les entitats de Manresa..........................150.000.- Pta. 
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SEGON.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per portar a terme l’acord en tots els seus punts.”  
 
El Sr. Collado i Llort explica que es tracta d’acceptar una subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona que pretén iniciar uns programes de col.laboració 
amb aquest ajuntament per potenciar l’associacionisme actiu, i la formació de 
persones que estan al davant de les associacions, perquè tinguin cada vegada 
més instruments per portar endavant les seves associacions i hi hagi una 
comunicació més fluida entre les diferents associacions de la nostra ciutat. Amb 
aquest programa s’inicia una col.laboració amb el departament 
d’associacionisme de la Diputació de Barcelona molt important de cara al futur 
dels municipis pel fet que  potencia les associacions i fomenta, entre la gent 
jove, l’esperit associatiu i la participació democràtica. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
3.2 PRENDRE CONEIXEMENT I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA 

PER L’ALCALDE-PRESIDENT, EL DIA 4-12-96, RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 14.521.653 PTA, 
CONCEDIDA PER LA JUNTA DE RESIDUS-DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT, AMB DESTINACIÓ A LA 
REALITZACIÓ DE L’OBRA CIVIL, CONTENIDORS I PROJECTE I 
DIRECCIÓ D’OBRA D’UNA DEIXALLERIA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que per l’alcaldia-presidència, en data 4 de desembre de 1996, s’ha 
dictat el decret que es transcriu literalment com segueix: 
 
“Vist l’escrit del Cap del Departament d’Actuació Administrativa de l’Àrea 
Municipal de la JUNTA DE RESIDUS, de data 18 de novembre de 1996, 
registrat d’entrada en data 21 de novembre de 1996 amb el número 27090, 
comunicant la Resolució del President de la Junta de Residus del día 14 de 
novembre de 1996, atorgant a l’Ajuntament de Manresa una subvenció de 
14.521.653 PTA, per a la realització de l’obra civil, contenidors i projecte i 
direcció d’obra d’una deixallería, que correspon al 50% de la valoració 
efectuada. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 7.4 de les bases de l’Ordre  de 12 de 
maig de 1995, es disposa de quinze díes naturals, a comptar des de la 
rebuda de l’anterior escrit, per comunicar a la Junta de Residus l’acceptació 
de la subvenció, que caldrà que sigui ratificada pel Ple de la Corporació. 
 
Atès que l’Ajuntament té competències per a la prestació del servei de 
recollida i tractament de residus, de conformitat amb allò que disposen els 
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articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 63.2, lletra l), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
Atès allò que estableixen els articles 2 i 40 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sobre règim general de les 
subvencions. 
 
Atès que s’ha sol.licitat cofinançament del 50% restant del pressupost del 
projecte, a través de la Unió Europea (FEDER) i el Consell Comarcal, i que 
és preveu la seva inclussió al Pressupost de l’exercici 1997. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les potestats que li atorguen els 
articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, 51 de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 10 del 
Reglament orgànic municipal. 
 
RESOL  

 
Primer.-  Acceptar la subvenció de 14.521.653 PTA, concedida per la Junta 
de Residus,  Departament de Medi Ambient, de la Generalitat. 
 
Segon.- Consignar com a ingrés dins del Pressupost de l’exercici 1997 
l’esmentada subvenció, que quedarà afectada a la finalitat esmentada. 
 
Tercer.- Sotmetre aquesta Resolució a aprovació i ratificació del proper Ple 
de la Corporació. 
  
Ho mana i ho signa l’alcalde-president senyor Jordi Valls i Riera, el dia 
quatre de desembre de mil nou-cents noranta-sis, la qual cosa, com a 
secretari general, certifico; i queda estès en el full del paper segellat de la 
Generalitat núm. 655289-A.” 
 
Com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentat aquest Ple, de la resolucio dictada per l’alcalde-
president al dia 4 de desembre de 1996, relativa a la aceptació de la 
subvenció de 14.521.653 pessetes, concedida per la Junta de Residus, 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat i consignar com a ingrés 
dins del Pressupost de l’exercici 1997 l’esmentada subvenció, que quedarà 
afectada a la finalitat esmentada; i ratificar-la.” 
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El Sr. Mas i Font explica que es tracta de l’acceptació de la subvenció per a la 
construcció d’una deixalleria  municipal que atorga la Junta de Residus de 
Catalunya, adscrita al departament de Medi Ambient. Aquesta era una de les 
construccions que hi havia pendent per a aquest any dins  del pressupost 
d’enguany. A l’alçada de l’any en que arriba aquesta subvenció, i tenint en 
compte que la possible ubicació de la deixalleria també està emmarcada en un 
espai que resta pendent de qualificació en el nou Pla General, és impossible 
executar-ho en aquest any i, per tant, s’adscriurà durant l’exercici de l’any 
1997, que és el que diu l’acord que es sotmet a votació. 
 
El Sr. Oms i Pons recorda que la ubicació de la deixalleria va ser motiu de 
debat en un altre Ple quan el seu grup va sol.licitar que es modifiqués la 
mateixa que, en un principi, s’havia previst al Polígon de Bufalvent, cap a la 
part de baix, i ells proposaven que es busqués un lloc més adient que no 
estigués a la vista de la carretera de circumval.lació i pregunta si hi ha alguna 
qüestió al respecte. 
 
El Sr. Mas i Font contesta que s’ha canviat l’emplaçament i es podria situar 
als voltants de l’ITV on el Pla General ja preveu una qualificació de serveis 
mediambientals i es disposa de terrenys municipals i, per tant, no tant a la 
vista de la carretera. 
  
Sotmès el dictamen a  votació, s’aprova  per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
3.3 ACCEPTAR LA INCORPORACIÓ AL CONSELL MUNICIPAL DE 

COMERÇ I TURISME DE MANRESA, DE L’ESCOLA JOVIAT DE 
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Vist que el sr. Jordi Vilaseca i Bruguera va presentar en data 7 de novembre 
de 1996 una instància en que sol.licitava que l'Escola JOVIAT, a la qual 
representa, entrés a formar part del Consell Municipal de Turisme. 
 
Atès que aquest Ajuntament, en data 20 de novembre de 1995, aprovà la 
constitució del Consell Municipal de Turisme. 
 
Atès que aquest Ajuntament, en data 19 de febrer de 1996, aprovà la 
incorporació al Consell Municipal de Turisme de les activitats que estava 
portant a terme la Comissió de Comerç de Manresa, de forma que passava a 
denominar-se Consell Municipal de Comerç i Turisme. 
 
Atès que el Consell Municipal de Comerç i Turisme és un òrgan de participació 
en els àmbits competencials de comerç i turisme, concebut com a consell 
municipal sectorial a l'ampara dels articles 19 i 20 del Reglament de 
Participació Ciutadana. 
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Atès que l'escola JOVIAT de Manresa imparteix estudis d'Hosteleria i Turisme i 
participa habitualment en esdeveniments socials en aquest àmbit. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent:  
  
ACORD 
 
Acceptar la incorporació al Consell Municipal de Comerç i Turisme de Manresa 
de l'escola JOVIAT de Manresa.” 
 
La Sra. Vila i Esteban explica que s’accepta la sol.licitud de l’escola Joviat per 
a incorporar-se com a membre del Consell Municipal de Comerç i Turisme, 
donat que la formació en matèria turística és un dels factors fonamentals en els 
plans d’actuació en política turística municipal i que l’escola Joviat, tant per la 
seva titulació en hoteleria, com en tècnics en empreses turístiques, té i ha de 
tenir una forta incidència en els projectes turístics a desenvolupar ara i en el 
futur. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup es congratula perquè quan es va tirar 
endavant el Patronat del Consell, van manifestar que trobaven a faltar l’escola 
Joviat, i, per tant, feliciten a l’Equip de Govern per haver-la incorporat en el 
mateix. 
 
Sotmès el dictamen a  votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
3.4 ADMETRE A TRÀMIT LA INICIATIVA D’OFICI PER A LA 

REDACCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A NEVADES. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que,  transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el que disposen els articles 1 i 2 del decret 142/1990, de 28 de maig, de 
regulació del procediment per a l’elaboració, aprovació i homologació dels 
plans d’emergència municipal. 
 
Tenint en compte l’article 2 de la norma referida en el punt anterior, on 
s’estableix que el pla es tramita pel procediment establert per les ordenances 
i els reglaments municipals, i l’aprova l’ajuntament en ple. 
 
Considerant els articles 61 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, on 
s’estableix el procediment per l’elaboració i modificació de les ordenances. 
 
Com alcalde-president de l’ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 



 11

 
Primer.- Admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 61 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la iniciativa d’ofici per a la 
redacció del Pla d’actuació municipal per nevades. 
 
Segon.- Designar els membres que han d’integrar la comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte del Pla a què es refereix el 
punt anterior. A tal efecte, els membres de l’esmentada Comissió són els 
següents: 
 
President: Carles Esclusa i Espinal, tinent d’alcalde-delegat de 

seguretat ciutadana. 
 
Sots-president: Joan Canongia i Gerona, tinent d’alcalde-delegat de via 

pública. 
 
Vocals: Xavier Jovés i Garcia, tècnic de protecció civil. 
 Alfonso Sánchez i Sánchez, cap de la policia local. 
 Josep Arola i Sierra, cap de zona de bombers. 
 
Secretària: Montserrat Morros i Martínez, cap de negociat de la 

unitat jurídico administrativa de la Policia local. 
 
El règim jurídic al qual es subjectarà aquesta Comissió és el que preveu per 
als òrgans col.legiats el Capítol II del Títol II de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
¡Error! Marcador no definido. 
El Sr. Esclusa i Espinal explica que es tracta d’admetre a tràmit la designació 
dels membres que han d’integrar una comissió d’estudi per redactar el PAM o 
Pla d’Actuació Municipal, que en aquest cas és per a nevades. La comissió 
estaria formada pel president, que és ell mateix, com a delegat de Seguretat 
Ciutadana, el Sr. Joan Canongia com a Regidor Delegat de Via Pública, i, com 
a tècnics, els Srs. Xavier Jovés, Alfons Sánchez, com a cap de la Policia Local, 
i Josep Arola que és el cap de zona de Bombers. La secretaria correspondria al 
cap de negociat de la Unitat Jurídico-Administrativa de la Policia Local. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que al seu grup li sembla bé aquesta 
iniciativa malgrat que el risc de nevades és relatiu, però demanen que aquesta 
comissió sigui oberta perquè l’oposició pugui aportar el seu gra de sorra si 
s’escau. 
 
El Sr. Oms i Pons pregunta si el Pla d’Emergències Municipal que ja es va 
elaborar no contemplava el risc de nevades. Li sembla recordar que, fins i tot, hi 
havia un apartat que preveia la maquinària que calia. 
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El Sr. Esclusa i Espinal contesta al Sr. Arderiu que no hi ha cap inconvenient 
en la seva participació, que quan més aportacions hi hagi, millor i que seran 
informats en el moment de la redacció i abans de portar-ho al Ple per tal que 
puguin aportar tot el que considerin convenient. Respecte a la pregunta del Sr. 
Oms, contesta que el Pla d’Emergències Municipal és de l’any 89 o 90 però la 
situació ha canviat i s’han de fer els Plans d’Actuacions Municipals que 
parcel.len més qualsevol actuació. Properament es sotmetrà al Ple el dels 
incendis. És una posada al dia del pla general d’actuació de Manresa, és una 
repetició però més especificada per la problemàtica que sorgeixi en cada 
moment. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA 

SUBVENCIÓ D’1.500.000 PTA CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, AMB DESTINACIÓ A LA REDACCIÓ DEL PLA 
DIRECTOR DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 2 d’octubre  de 1996 es va presentar una instància a la 
Diputació de Barcelona sol.licitant una subvenció per a la redacció del Pla 
Director del Museu Comarcal de Manresa, de titularitat municipal,  amb 
l’objectiu de definir el programa de desplegament i implementació del museu 
com a institució cultural en l’àmbit del patrimoni històric i artístic. 
 
Atès que per Decret de Presidència de data 21 d’octubre d’enguany, la 
Diputació de Barcelona va acordar concedir una subvenció a aquest 
Ajuntament de 1.500.000,- ptes per a la redacció de l’esmentat Pla Director del 
Museu. 
 
És pel que, el Regidor-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 1.500.000,- ptes. (un milió cinc-centes mil pessetes), concedides 
per la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla Director del Museu 
Comarcal de Manresa. 
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SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària." 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana recorda que el mes passat es va sotmetre a 
aprovació pel Ple el conveni amb la Direcció General del Patrimoni per tal de 
poder tirar endavant les obres de l’Arxiu Històric Comarcal que ha d’anar 
ubicat a l’antic col.legi de Sant Ignasi, al davant de la piscina. Amb el que 
proposen avui intenten fer la demostració pràctica que el col.legi de Sant 
Ignasi, es podria dir que, a hores d’ara, a poc a poc es mou. I aprofita per 
convidar a tothom a visitar l’exposició sobre cent anys de patrimoni a 
Manresa, que es va inaugurar el divendres passat.  Això és important i 
interessant perquè tenim un museu des de fa més de cent anys a la pràctica, 
però també és veritat que, amb les reformes del nou arxiu comarcal, quedarà 
un edifici amb alguns buits i la temptació d’anar-lo omplint de qualsevol 
manera, entenent-ho entre cometes, perquè mirarien de fer una planificació i, 
donat que no hi ha els diners que caldrien per posar al dia aquest antic 
col.legi de Sant Ignasi, Museu més Arxiu, intentarien establir una despesa 
per tal d’elaborar un Pla Director pel Museu Comarcal de Manresa, en el que 
estiguessin consensuadament tots d’acord sobre quina ha de ser l’aplicació i 
quin ha de ser el futur del Museu en els seus espais, en la seva 
especialització, i quin paper ha de jugar en la dinàmica cultural i turística de 
la ciutat de Manresa. Per tal que això no es vagi fent a “pegats” o sobre la 
marxa, proposen l’aprovació d’aquest dictamen d’acceptació d’una 
subvenció d’1.500.000 de pessetes per part de la Diputació de Barcelona per 
redactar el Pla Director del Museu Comarcal de Manresa amb el benentès 
que l’any que ve s’hauria de consignar una quantitat igual o superior per 
acabar de fer una segona part del mateix i establir un consens perquè, de 
cara al futur, una dècada o una dotzena d’anys llarga, la inversió, petita però 
regular i continuada, al Museu Comarcal de Manresa amb un arxiu que ja 
estigui en funcionament, tingui com a resultat per a tots els manresans i per 
a tots els bagencs, un museu tal com ja, segurament, hauria de tenir la ciutat 
de Manresa. Si això no és així, si vivim un període d’austeritat, si més no, val 
més que s’hi posin les idees i uns pocs diners i concebin, almenys, el 
document que, consensuadament, permeti veure un horitzó o un futur més 
feliç per a aquest equipament de la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova  per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
4.1.2 RESCINDIR, DE MUTU ACORD, I AMB EFECTES D’1 DE GENER 

DE 1997, EL CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I 
L’AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES, EN VIRTUT DEL QUAL 
ES REGULAVA LA CESSIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA D’UN LOCAL UBICAT AL CARRER TALAMANCA, 15, 
PROPIETAT DE L’ESMENTADA ENTITAT. ACCEPTAR EL NOU 
OFERIMENT DE CESSIÓ D’ÚS I APROVAR EL PROJECTE DE 
CONVENI. 
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament precisa disposar de locals per tal de poder-hi 
encabir entitats ciutadanes que es troben mancades d'infraestructura per 
poder desenvolupar les seves activitats. 
 
Atès que en aquesta ciutat hi ha una entitat anomenada Agrupació Cultural del 
Bages que és propietària d'un edifici ubicat al carrer Talamanca, 15, el qual no 
ocupa en la seva totalitat, i que l’esmentada entitat n’ofereix a l’Ajuntament la 
cessió de l’ús d’uns espais del primer pis de l’esmentat edifici. 
 
Atès que l’Ajuntament i l’Agrupació Cultural del Bages tenen signat un conveni 
de data 25-03-94 i aprovat pel Ple de la Corporació de data 15-03-94, el qual 
encara és vigent, en virtut del qual es regulava la cessió a l’Ajuntament dels 
espais esmentats en el paràgraf anterior. 
 
Atès que en el transcurs d’aquest temps s’ha vist la necessitat de revisar els 
termes de l’esmentat conveni. 
 
Atès que ambdues parts, Ajuntament i Agrupació Cultural del Bages, de mutu 
acord tenen la voluntat de rescindir l’esmentat conveni i pactar-ne un de nou 
per tal d’adequar-lo a les actuals necessitats. 
 
Atès el que s’estableix al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el reglament del patrimoni dels ens locals, i al Codi Civil. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- RESCINDIR, de mutu acord, i amb efectes d’1 de gener de 1997, el 
conveni entre aquest Ajuntament i l’Agrupació Cultural del Bages, aprovat pel 
Ple de la Corporació de 15-03-94, en virtut del qual es regulava la cessió a 
favor de l’Ajuntament d’un local ubicat al carrer Talamanca, 15, propietat de 
l’esmentada entitat, i de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula sisena 
de l’esmentat conveni.  
 
SEGON.- ACCEPTAR el nou oferiment de cessió d’ús formulat per l’Agrupació 
Cultural del Bages, respecte de tres espais del primer pis de l’edifici situat al 
carrer Talamanca, 15, per tot l’any 1997, als efectes de poder-hi encabir dues 
entitats ciutadanes i material. 
 
TERCER.- APROVAR el projecte de conveni que ha de regular la cessió 
esmentada al punt segon, el qual començarà a tenir efectes el dia 1 de gener 
de 1997, i que s’acompanya a l’expedient. 
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QUART.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana explica que més que rescindir, es tracta de 
modificar de mutu acord un conveni que mantenia aquest ajuntament i l’entitat 
Agrupació Cultural del Bages per la cessió d’ús d’alguns locals que encara ells 
no utilitzaven al carrer de Talamanca. El ritme de creixement de l’entitat 
Agrupació Cultural del Bages al mateix temps que la minoració de les 
necessitats que tenia l’ajuntament, va fer que, per enguany, donat que hi ha 
una entitat menys que utilitza els locals que els cedia l’Agrupació Cultural del 
Bages, l’ajuntament presenti al Ple aquesta proposta de modificació del 
conveni entenent que, a partir d’ara, regirà aquesta continuïtat i no la que hi 
havia fins avui. És una modificació senzilla i mínima que espera que compti 
amb l’aprovació del Ple.  
 
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no entra a discutir el que 
s’ha fet de rescindir el contracte i fer-ne un de nou però, un cop estudiat el 
contracte, es veu que es pagarà una subvenció de 500.000 pessetes pel 
manteniment del local i això és un lloguer. Pregunta si és que no hi ha 
suficients locals en aquest ajuntament per tal d’estalviar-se aquest diners o bé 
si és que interessa, per la raó que sigui, fer aquest pagament encara que sigui 
només per ajudar a l’Agrupació Cultural del Bages que bé s’ho mereix. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana contesta que és evident que es tracta d’una 
col.laboració mútua. No és que avui, totes les entitats de Manresa, tinguin ja 
un local o amb les condicions que desitjarien, però el que és cert és que les 
noves entitats que apareixen, des de l’any 1979 hi va haver la voluntat d’anar-
les dotant d’equipaments. Avui això ha tocat sostre, i, per tant, hi ha algunes 
entitats que l’Ajuntament entén que funcionen amb un règim de 
corresponsabilitat, l’Ajuntament col.labora amb alguns dels seus programes i 
això els permet mantenir els seus propis locals, no locals municipals. Aquí 
però, hi ha una situació de fet que és que algunes entitats, quan semblava que 
es podia abordar la possibilitat de donar local a totes les entitats de 
participació ciutadana de Manresa, algunes d’elles es van situar en locals 
privats amb contractes de lloguer, o bé sota la fórmula d’una cessió d’ús. 
Aleshores entra una entitat cultural que cedia els seus espais a d’altres entitats 
culturals. Per tant, diria que és una fórmula de col.laboració mixta on, 
evidentment, l’ajuntament col.labora en l’economia de l’Agrupació Cultural del 
Bages, però, al seu torn, donen també cabuda, en aquest cas, a dues entitats 
que són el Club Gavines i el col.lectiu ecologista l’Alzina. El tercer local que 
s’esmenta és de fet només destinat a material de propietat municipal com ara 
el dels Cavallets de Sant Jordi i el de la Cavalcada de Reis que ells mateixos 
s’encarreguen de guardar i fer-li el manteniment i que considera que queda 
molt més ben guardat en un petit local propietat d’una entitat. 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
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4.1.3 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA 

QUANTITAT DE 3.934.000 PTA QUE CORRESPON A LA 
SEGONA QUOTA DE LA PART PROPORCIONAL DEL 35 % DEL 
PRESSUPOST DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de 
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat 
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels 
altres ens consorciats cobreix el 35% restant. 
 
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 
1996 és de 9.959.671'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre 
de Normalització Lingüística de Manresa, que és de 28.456.204'- ptes. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de 
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden 
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals. 
 
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següent   
 
ACORD  
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 
3.934.000'- pessetes que correspon a la segona part de la quota com a 
membre consorciat de l'any 1996, i que correspon a la part proporcional del 
35% del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, i que 
s'adjunta a l'expedient." 
 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana recorda que el mes passat es va instruir el 
primer i aquest mes, abans de tancar l’any, es consignaria un segon pagament 
de 3.934.000 pessetes destinades al Consorci de Normalització Lingüística 
com a aportació municipal que es fa al Centre de Normalització Lingüística 
Montserrat per totes les tasques de cursets o dinamització de l’ús del català 
que es fan a la ciutat de Manresa. 
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Sotmès a votació, s’aprova el dictamen per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
¡Error! Marcador no definido. 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.2.1 i 4.2.2 de l’ordre del dia. 
 
4.2.1 APROVAR L’ANNEX AL CONVENI DE CREACIÓ I SOSTENIMENT 

DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 1R. CICLE “EL SOLET”, 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I  L’AJUNTAMENT DE MANRESA, 
CORRESPONENT A L’ANY 1996, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 
560.636 PTA.” 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat, 
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal 
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys. 
 
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-
93 i signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre 
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal. 
 
Atès que la clàusula setena de l'esmentat conveni permet la seva pròrroga per 
períodes anuals, que s'instrumentarà en un Annex en el qual constarà el 
període de vigència de la pròrroga i l'import de l'aportació del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat. 
 
Atesa la proposta d'annex a l'esmentat conveni, tramesa pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per col.laborar en el 
sosteniment de la llar d'infants municipal "El Solet", en virtut del qual 
subvenciona a l'Ajuntament de Manresa amb la quantitat de 560.636'- 
pessetes, corresponents a l'any 1996. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta 
col.laboració. 
 
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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1r.- Aprovar l'annex al conveni de creació i sosteniment del centre d'educació 
infantil de 1r. cicle "EL SOLET", entre el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, corresponent a l'any 
1996, i que s'adjunta a l'expedient. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
560.636'- ptes. (cinc-centes seixanta mil sis-centes trenta-sis pessetes), 
concedides pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al sosteniment de la llar d'infants "El Solet", i que s'estableix al pacte 
primer de l'annex esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- 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." 
 
 
4.2.2 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “NAVEGACIÓ 
SOLIDÀRIA”, I PER A L’EXPOSICIÓ “PER QUÈ SONA?”, PER A 
LA LLAR D’INFANTS “EL SOLET”, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ 
D’1.700.000 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament va sol.licitar una subvenció a la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament, durant aquest any 1996, del projecte 
telemàtic “Navegació Solidària”, per a la Llar d’Infants “El Solet” i per a 
l’exposició “Per què sona?”. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en Comissió de Govern del dia 9 de 
desembre de 1996, va adoptar l’acord de concedir una subvenció 
d’1.700.000’- ptes. per als esmentats programes, en virtut d’un conveni de 
col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
  
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: 
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ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament 
de Manresa i la Diputació de Barcelona pel qual s’instrumenta l’atorgament 
d’una subvenció per al desenvolupament, durant aquest any 1996, del projecte 
telemàtic “Navegació Solidària”, per a la Llar d’Infants “El Solet” i per a 
l’exposició “Per què sona?”, de conformitat amb el text que s'acompanya al 
dictamen. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 1.700.000'- ptes. (un milió set-centes mil pessetes) concedides 
per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa, per als programes 
esmentats anteriorment i en virtut del pacte tercer del conveni esmentat en el 
punt primer d’aquest dictamen. 
 
TERCER.- 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 són dos convenis per al sosteniment 
d’alguns dels programes municipals que es fan des de la Regidoria 
d’Ensenyament. El primer segueix la tònica habitual dels darrers anys. 
Correspon a una subvenció del departament d’Ensenyament per a l’aula per 
alumnes de dos anys que hi ha a l’escola del Xup, que és el Centre d’Educació 
Infantil “El Solet”. L’altre, en canvi, té alguna novetat perquè, a part que és una 
quantitat respectable, afegides a les altres aportacions d’enguany de la 
Diputació, del pressupost del 95 al 96 hi ha hagut una variació, de 2.000.000 
que aportava la Diputació als programes d’ensenyament d’aquest ajuntament, 
a 6.200.000. Per tant s’ha triplicat l’aportació i això és bo per les finances 
municipals i convé seguir en aquesta línia de corresponsabilitzar altres 
administracions en alguns dels programes de l’ajuntament. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.2.1 i 
4.2.2 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 de l’ordre del dia. 
 
4.3.1 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 cinc anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
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De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret 
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc 
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del 
canon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la 
d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de cinc anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, 
i a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada.”   
 
4.3.2 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. 
 
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.” 
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4.3.3 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." 
 
El Sr. Esclusa i Espinal demana el vot favorable als tres dictàmens de 
tràmit. 
 
Sotmesos  a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.3.1, 
4.3.2. i 4.3.3 de l’ordre del dia, s’aproven 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 APROVAR LA PROPOSTA DE CONVENI MARC DE 

COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA PROGRAMACIÓ  EL 
FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES ACTUACIONS 
EN L’ÀMBIT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 8.286.321 PTA, I NOMENAR LA 
SRA. HELENA GOTZENS I GRÀCIA, REPRESENTANT 
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D’AQUEST AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ MIXTA DE 
SEGUIMENT DEL CONVENI MARC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals 
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest 
tipus d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin, i 
concretament en l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
Atès que el Departament de Justícia de la Generalitat ens ha tramés una 
proposta de conveni marc de col.laboració, per tal de regular la col.laboració 
entre ambdues institucions per a la programació i el finançament de serveis 
socials i altres actuacions en  l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual 
s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria de serveis 
socials, en quant a les competències dels municipis per a programar i 
gestionar les prestacions de Serveis Socials, coordinant-se amb altres 
Administracions o entitats privades. 
 
Atès el que estableix el Decret 39/88 d'11 de febrer pel que es regula la 
promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels Serveis Socials. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni marc de col.laboració a signar 
entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Manresa per a la programació i el finançament de Serveis Socials i altres 
actuacions en l’àmbit d’Atenció a la Infància i l’Adolèscencia, de conformitat 
amb el text que s'adjunta al Dictamen. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció global de 8.286.321’- ptes. (vuit milions dues-centes vuitanta-sis mil 
tres-centes vint-i-una pessetes) per a l’any 1996, i que es consigna en l’annex 
del conveni esmentat en el punt primer de la forma desglossada següent: 
 
Centre Obert la Balconada .............. ..........................1.741.674’- ptes.
Centre Obert Font dels Capellans .... ..........................1.741.674’- ptes.
Centre Obert la Xalesta .................. ..........................1.741.674’- ptes.
Centre Obert l’Alber ...................... ..........................1.741.674’- ptes.
Pre-Taller Font dels Capellans ......... ..........................1.319.625’- ptes.
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                                    TOTAL: ... ..........................8.286.321’- ptes.
 
TERCER.- NOMENAR com a Vocal representant de l'Ajuntament de Manresa 
a la Comissió Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en la clàusula 
cinquena del conveni, a la Sra. Helena Gotzens i Gracia, Cap de Grup 
d’Infància. 
 
QUART.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquests acords.” 
 
El Sr. Mora i Villamate explica que amb aquest acord es culmina el procés 
de renovació del conveni marc de col.laboració a nivell de serveis socials. 
Fins ara era un únic conveni amb el departament de Benestar Social, però, 
com a conseqüència de la reestructuració d’aquest departament, s’ha 
desglossat en dos convenis, un que ja es va aprovar en un Ple anterior, i 
l’altre que és el que s’aprova ara, que és el que fa referència a tot el tema 
d’infància que ha estat traspassat al departament de Justícia de la 
Generalitat. 
 
Sotmès el dictamen a  votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
6.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 

ACTUACIONS QUE REQUEREIXEN COMUNICACIÓ PRÈVIA.  
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen 
comunicació prèvia, redactat pels Serveis tècnics i jurídics adscrits al Servei 
d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, l'objecte de la qual és la regulació 
administrativa de les actuacions dels ciutadans respecte de les quals es 
substitueix la necessitat d'obtenir llicència municipal per una comunicació 
prèvia, d'acord amb el que estableix l'article 96 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present 
dictamen i que proposa l'aprovació de l'esmentada Ordenança. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d'Alcalde, President de la Comissió Informativa 
Municipal d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la Cor-
poració l'adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre actuacions que reque-
reixen comunicació prèvia, d'acord amb el projecte que s'adjunta al present 
dictamen. 
 
Segon. Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d'audiència als 
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi 
al.legacions i suggerències, que, si es produeixen, la Corporació haurà de 
resoldre. Si no se'n produeixen, l'ordenança es considerarà aprovada definiti-
vament i entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra i del transcurs 
de 15 dies comptats a partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de 
l'Administració de la Generalitat". 
 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que amb el títol d’Ordenança Municipal sobre 
actuacions que requereixen comunicacions prèvies es vol regular totes 
aquelles obres petites, de poca importància que es fan en locals o habitatges i 
que no necessitarien la llicència municipal d’obres. Són aquelles obres 
interiors dels habitatges que no afectin a canvis estructurals ni d’ús, i que no 
modifiquin les condicions d’habitabilitat dels habitatges. Amb això s’entendria 
qualsevol obra a l’interior de les edificacions. També s’entendria com a 
actuacions que no necessitarien llicència d’obres, els arranjaments de 
façanes, voladissos i els canvis en l’aspecte exterior dels habitatges sempre 
que no hi haguessin canvis estructurals, la col.locació de marquesines, 
tendalls, rètols i altres elements publicitaris, que no modifiquin la configuració 
arquitectònica de l’edifici i les reparacions de teulats i terrats i els tancaments 
en sòl urbà urbanitzable dels terrenys públics o privats, els treballs de neteja i 
desbrossament de jardineria, les tanques d’obres, les bastides, les casetes 
d’obres, les sitges de ciment i instal.lacions similars. Amb aquesta Ordenança 
es pretén regular tot un seguit d’actuacions que ja es venien fent en aquest 
ajuntament però que no tenien un marc d’actuació clar. L’objectiu de 
l’Ordenança és el de facilitar els tràmits de llicència, i de no crear excessiva 
burocràcia en aquelles obres que es poden atorgar sense llicència. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup demana a títol d’esmena 
que es retiri aquesta proposició i es reconsideri en la seva integritat perquè 
aquesta Ordenança és fruit del desenvolupament del decret 179/95 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que, a la seva vegada 
és fruit de la Llei 30/92 de Procediment Administratiu que ja preveia un canvi 
en aquest tipus d’actuacions administratives. Examinada aquesta Ordenança 
veuen que només té per objecte actuacions a dins de l’àmbit urbanístic o del 
que són llicències de tipus d’obres o coses per l’estil, quan  l’abast, tant de la 
Llei que serveix de cobertura legal per aquest canvi administratiu que es fa 
ara, com del decret, són molt més amplis i comprenen moltes més activitats 
municipals. Aleshores, una de dues: o bé aquesta Ordenança es queda curta 
en només comprendre actuacions urbanístiques o bé, si ja es vol que sigui 
així, manquen les altres ordenances que contemplin altres activitats pròpies 
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del funcionament de l’ajuntament, per exemple els mercats, la instal.lació de 
llocs de treball, etc. tota la casuística que té l’ajuntament. La proposició del seu 
grup seria que, donat que s’ha de fer una ordenança en aquest sentit, a base 
de treure la llicència prèvia per la comunicació prèvia, que s’aprofiti i es faci 
per tota l’activitat municipal perquè així l’administrat no haurà d’anar ara amb 
un decret, ara amb un altre amb la possible col.lisió entre tots els decrets i la 
possible confusió de l’administrat. També demana que es consideri en la seva 
totalitat aquesta ordenança perquè, malgrat que el Regidor que l’ha presentat 
intenta clarificar les relacions amb els administrats, el seu propi text deixa els 
suficients elements de confusió o de discrecionalitat que no satisfaran per a 
res a l’administrat. Per exemple, es diu “ ...col.locació de marquesines, tendalls 
i altres elements publicitaris...” fins aquí bé, perfecte, no hi ha discussió. Però 
quan diu “... sense cap incidència...”,  això ja queda a l’arbitri del funcionari en 
cada cas i genera indefensió i, sobretot, confusió en l’administrat. Un altre 
exemple: “...arranjament de façanes, voladissos i canvis en l’aspecte 
exterior...” i la “coletilla”: “... sense afectació d’elements estructurals...”  qüestió 
que és també de lliure interpretació i que, tots els qui tenen alguna incidència 
en l’administració municipal, coneixen el que passa en aquests casos. Per tot 
això, el seu grup demana que es reconsideri en la seva totalitat aquesta 
ordenança perquè entenen que en el propi text i, sobretot,  en l’activitat que el 
desenvolupa, s’incideix en confusió i l’administració municipal es reserva unes 
facultats que, no voldria dir que són per allargar o per anar en contra de la 
seva pròpia ordenança, però sí que a la llarga se’ls demostra que s’utilitzen 
així, i una altra raó important és que només contempla aquestes activitats 
d’obres que ja els sembla bé però caldria que contemplés també les altres 
coses per poder passar amb una sola ordenança. Val a dir que hi ha una data 
límit de caducitat, però després l’administració, sempre jugant al seu favor, es 
reserva també un termini per demanar aclariments, etc.  que tots els 
administrats coneixen i que moltes vegades s’utilitza per a no respondre o per 
allargar els procediments. 
 
El Sr. Oms i Pons pregunta si el plànol que s’haurà de presentar haurà de ser 
visat o podrà ser un croquis que no necessitarà un visat d’un col.legi 
professional. 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta al Sr. Arderiu dient que en la primera part de 
la seva intervenció ha exposat uns arguments de tipus legal dels quals s’ha 
d’entendre que aquesta ordenança s’acull als textos de reglament i de serveis 
de Corporació Local i no ha entès si el Sr. Arderiu deia que no complia els 
textos legals però hi ha els informes tècnics dels serveis jurídics i l’ordenança 
ha de complir-los. I entrant en el fons de l’ordenança, el que es vol regular és 
únicament les obres petites. Per tant és una ordenança parcial i no pretén ser 
una altra cosa. Vol regular les obres menudes que s’estan fent en aquest 
moment. Hi ha un tipus d’obres que s’anomenen “comunicades” que van 
gairebé sense cap tipus de coneixement polític, hi ha una certa informació 
tècnica, però funcionen casi al marge del control. Evidentment no pot ser que 
hi hagi actuacions que tinguin un control perquè van apareixen edificis que 
estan catalogats i que s’han atorgat per uns procediments per donar facilitat a 
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l’administrat precisament, però aquesta es converteix en un greuge perquè 
s’atorguen unes llicències o permisos a autoritzacions que escapen al 
compliment d’allò que a través dels plans parcials, en aquest cas, d’edificis 
catalogats, haurien de complir. Es pretén que quedi ben clar quines són les 
obres i en el llistat que està vinculat a les ordenances diu: “...qualsevol obra 
interior...”, i després fa unes excepcions. Evidentment no es pot tramitar amb 
aquestes actuacions comunicades cap modificació estructural perquè hi hauria 
una irresponsabilitat si afectés una part estructural de l’edifici perquè s’hi han 
d’aplicar uns càlculs. Lògicament es salva o es reserva per les llicències d’obra 
major o menor, el fet d’atorgar les llicències quan comportin canvis 
d’estructura o d’ús perquè llavors també hi ha d’haver un tècnic que quantifiqui 
les sortides d’emergències, els controls de bombers, etc. A l’ordenança el que 
es fa és clarificar exactament que és el que es pot donar i les excepcions per 
les quals no es poden donar. Cal tenir en compte també que es tracta de 
l’aprovació inicial, que posteriorment s’haurà de procedir a l’exposició pública i 
tornar-la a debatre en aquest Ple. Per això, si el Grup del Partit Popular 
considera que hi poden haver millores, agrairia que ho comuniquessin a les 
comissions d’urbanisme per introduir-les si calgués. Quant a la documentació, 
com que s’està parlant de plànols en els que no hi ha d’haver cap modificació 
estructural,  no hi ha d’haver cap tècnic. El que es demana amb el plànol és la 
definició gràfica, un croquis per saber més exactament de que es tracta, i no 
cal, per tant que hi hagi cap tècnic que demani les obres, ja que són d’interior, 
com ara reformes de banys, cuines, canvis d’escala, etc.  Amb aquesta 
ordenança, les sol.licituds que no hagin rebut resposta per part de 
l’ajuntament, s’entendran comunicades. L’ajuntament es reserva la capacitat 
d’anul.lar la llicència en el cas que incomplís un dels supòsits ja anomenats. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que la seva queixa ve donada perquè només s’han 
regulat amb aquesta ordenança temes del departament d’Urbanisme, i això 
s’hauria de fer extensiu a tota l’activitat municipal. Per això el seu grup demana 
que es reconsideri l’ordenança on es contempli també el tema dels mercats, la 
instal.lació d’indústries, etc. cosa que ja està prevista en els pressupostos 
habilitats d’aquesta ordenança. Es tracta de tenir una sola ordenança d’actes 
de comunicació i no una per a cada departament. En relació al tema de la 
clarificació creu que hi ha un marge massa gran per a l’administració perquè 
se li permet la interpretació d’unes coses que fan inviable la pretesa 
clarificació. Quant als requisits que se li demana als interessats amb aquesta 
comunicació prèvia, aquests són similars als que es necessitarien per a una 
llicència, amb el què l’únic que s’aconsegueix és que l’administració s’estalviï 
les inspeccions, però per la resta, pràcticament segueix igual, perquè es 
reserva la discrecionalitat de demanar aclariments i d’interpretar el que són 
estructures i a l’administrat se li demana els mateixos papers.  
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup votarà afirmativament però 
demanarien que l’esperit d’una certa llibertat que hi havia fins ara, no el talli 
aquesta ordenança. Per als edificis catalogats ja hi ha una normativa especial 
i, per tant, a aquest tipus d’obra no els afecta. Si es denega una llicència, com 
que el ciutadà ja haurà pagat, se li retirarà un vint per cent del que ha pagat 
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per tràmits administratius. Pregunta si es farà la retenció del vint per cent quan 
el ciutadà hagi pagat i, per la raó que sigui, se li denegui la llicència, ja que el 
tràmit no és tant complicat com en altres ocasions. 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta que es tracta d’actuacions comunicades, és 
com si se li demana una certificació a l’ajuntament. No és una llicència d’obres. 
Hi ha un pagament únic, i, en cas que es denegui, no es torna res. Queda 
ingressat a l’ajuntament, és un pagament mínim d’unes 4.000 pessetes que és 
el cost de la tramitació de tot l’expedient. Respecte a la proposta del Sr. 
Arderiu referent a la necessitat que l’ordenança sigui més àmplia, contesta 
que, en aquest moment, hi ha aquesta ordenança, i ja s’anirà complementant i 
millorant. En aquest moment es presenta aquesta ordenança per regular una 
situació municipal. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
6.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
6.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC AMB ELS 

SENYORS LLUÍS, ANTONI, JORDI I XAVIER CLOTET SANPERA I 
AMB LA SENYORA ROSA CLOTET FIRMAT, EN RELACIÓ AL 
TERRENY SITUAT A LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA, 
CANTONADA AMB EL CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER I 
EL PASSATGE DE LA MERCÈ. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el conveni elaborat entre aquest Ajuntament i els senyors  Lluís, Antoni, 
Jordi i Xavier Clotet Sanpera i la senyora Rosa Clotet Firmat, referent al 
desenvolupament urbanístic de la zona situada a la carretera del Pont de 
Vilomara, cantonada amb el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i el passatge de la 
Mercè. 
 
Vist que, segons esmenta el conveni, 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, 
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. 
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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 
els senyors Lluís Clotet Sanpera, Antoni Clotet Sanpera, Jordi Clotet Sanpera i 
Xavier Clotet Sanpera, així com amb la senyora Rosa Clotet Firmat, en relació 
al terreny situat a la carretera del Pont de Vilomara, cantonada amb el carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer i el passatge de la Mercè, 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.”¡Error! 
Marcador no definido. 
 
El Sr. Garcia i Comas  explica que aquest és el conveni de l’antiga escola 
Pare Algué que està situada al Pont de Vilomara, cantonada amb el carrer 
Jacint Verdaguer. És un solar qualificat en el Pla General vigent  del 1980 com 
a equipament, i que havia estat ocupat per l’antiga escola Pare Algué. En 
l’aprovació inicial se li va atorgar una certa capacitat d’edificabilitat. En contra 
d’aquesta edificabilitat hi havia l’obtenció d’un solar lliure amb el que es preveia 
aconseguir una compensació. Amb l’aprovació inicial es buscava un equilibri, 
però amb l’edificabilitat que se li atorgava no era possible la compensació del 
solar. En el tràmit de la revisió del Pla General, ja s’havien iniciat converses 
amb la propietat de l’escola Pare Algué, amb la família Clotet, i no s’havia 
arribat a un acord per signar un conveni. Hi havia la reclamació de l’expropiació 
per part de la família i la reclamació de desnonament per incompliment d’un 
contracte d’arrendament, ja que l’ajuntament tenia arrendat el local. En aquest 
marc, l’ajuntament va iniciar novament converses amb la família propietària del 
solar. Es tracta d’un solar de reduïdes dimensions (de 1.500 metres) i el tipus 
d’equipament que hi pot anar no és massa gran. Està situat a la Bonavista, i al 
seu voltant, per la banda del carrer de Jacint Verdaguer, hi ha uns edificis d’una 
alçada considerable. En el cas que hi hagués equipaments, aquests haurien 
d’estar distribuïts en diverses alçades. Per això es va arribar a l’acord que la 
família propietària del solar construiria i cediria a l’ajuntament un local de 560 
metres quadrats de superfície, totalment acabat per l’exterior, però sense cap 
tipus d’acabat interior. A més a més també cediria un espai de carrer urbanitzat 
de 356 metres quadrats que permet ampliar en aquest tram la carretera del 
Pont de Vilomara, fins a una amplada de 16 metres. Amb aquestes 
compensacions, s’atorga al solar una edificabilitat de 4.630 metres que permet 
edificar com a prolongació del carrer Jacint Verdaguer. Amb aquest conveni es 
pretén aconseguir uns avantatges que incrementen el patrimoni de l’ajuntament 
amb un solar de 560 metres quadrats i desencallar una situació d’edificació i 
resoldre l’equipament en aquest espai. Un conveni és un equilibri entre les 
necessitats urbanístiques i les atribucions que des del Pla General es 
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permeten. Aquest conveni ha estat molt estudiat, és equilibrat, i permet la utilitat 
d’aquests lloguers per l’ajuntament almenys per a sis mesos més. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
6.1.2 ALIENAR A LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, L’IMMOBLE SITUAT 
AL CARRER CODINELLA, NÚM. 13, PER UN PREU DE 1.343.034 
PTA. 

 
En el coneixement d’aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Francesc Iglesias 
i Sala. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada número 
21260/13.09.1996, el senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació de la 
societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA, SA, ha sol·licitat la compra de l’immoble municipal situat al 
carrer Codinella número 13. 
 
Atès que aquest immoble pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut 
d’escriptura de compra-venda atorgada juntament amb el senyor José Rubio 
Sirvent el dia 13 de febrer de 1995, la qual va ser autoritzada pel notari de 
Manresa senyor Antoni Alfons Rosselló Mestre. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 6 de novembre 
de 1996, en el qual es valora aquesta finca en 1.343.034 PTA. 
 
Atès que l’entitat mercantil FÒRUM, SA, mitjançant instància de referència 
registre d’entrada 26174/12.11.1996, ha manifestat a través del seu 
representant la seva conformitat amb la valoració feta pels serveis tècnics 
municipals. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en concordança amb l’article 
214 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Com regidor-delegat d’Urbanisme proposo al ple de la corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Alienar a la societat anònima municipal FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (NIF A 60490067 - Arquitecte 
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Oms 5 de Manresa) per un preu d’1.343.034 PTA, l’immoble situat al carrer 
Codinella número 13, grafiat al plànol adjunt, la descripció del qual s’indica a 
continuació: 
 

- Finca de forma irregular de 171 m2, amb una superfície total 
construïda de 626 m2. Limita: al Nord, amb l’Ajuntament de Manresa; 
a l’Est, amb el carrer Codinella; al Sud, part amb Josep Claret 
Puigarnau, part amb M. Carme Prunés Llasera; a l’Oest, part amb la 
comunitat de propietaris de l’edifici del carrer Santa Llúcia número 14, 
part amb M. Asunción Casasayas Piqué i part amb Margarita Gea 
Jordan. 

 
- Registre de la Propietat: Registre de la Propietat número 1 de 
Manresa, tom 2196 de l’arxiu, llibre 825 de Manresa, full 32, finca 
número 2362 N, inscripció 27a. 

 
- Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa, per compra-venda amb el 
senyor José Rubio Sirvent, atorgada en escriptura autoritzada pel 
notari senyor Antoni-Alfons Rosselló Mestre el dia 13 de febrer de 
1995 (número 299 de protocol). 

 
- Càrregues: les que es desprenen de la inscripció 1a de la finca en el 
Registre de la Propietat. 

 
SEGON. 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 pretén alienar o 
vendre un edifici que hi ha al carrer de Codinella, en l’àmbit del Pla d’Actuació 
de la Immaculada. És un edifici de planta baixa i tres, propietat de 
l’ajuntament. És ven a FÒRUM per un import d’1.343.000 pessetes per dur a 
terme tota l’actuació de Santa Llúcia, al darrera de l’ajuntament.  La venda es 
fa a una empresa municipal i amb un preu contrastat amb el informes tècnics 
municipals. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup, normalment, quan hi 
ha una venda de patrimoni de l’ajuntament de Manresa a l’empresa FÒRUM, 
sol ser crític perquè, de la manera en que es desenvolupa la política actual per 
a la rehabilitació del barri antic, creu que aquest tipus d’actuacions no donaran 
els fruits desitjables. Tot i així, el seu grup no vol deixar passar l’oportunitat per 
manifestar que possiblement ara, després de vendre 200.000.000 de pessetes 
de la societat FÒRUM, es començarà a fer el primer projecte. El seu grup 
votarà favorablement el dictamen en aquest ocasió, perquè és la primera 
unitat d’actuació que FÒRUM durà a terme i no cal ser pessimista sobre el 
resultat, no d’aquest projecte en concret sinó del que comporta la filosofia 
actual d’aquest Equip de Govern respecte a la rehabilitació del barri antic amb 
la societat FÒRUM. El seu grup desitja que aquest primer projecte tiri 
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endavant, i espera que no s’hagi d’esperar a la cessió de 200.000.000 milions 
més per tirar endavant un petit projecte com és aquest en definitiva. 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta que el Grup Popular manifesta la seva 
oposició a l’assignació d’aportacions econòmiques a l’empresa municipal 
FÒRUM cada vegada que surt el tema de la rehabilitació del barri antic. No es 
poden fer projectes si no hi ha un domini de la propietat per a la qual cosa 
s’han d’adquirir prèviament unes finques, s’han de desnonar els residents i 
buscar-los-hi nou habitatge i això no és senzill. Quan es treballa en el casc 
antic amb edificacions velles, en les que hi ha normalment habitants i són gent 
gran, no és fàcil intervenir-hi. Per tant, amb aquesta alienació a FÒRUM, es 
pretén buidar tota la propietat del Pla Especial de la Immaculada. Hi ha una 
propietat que encara no és ni de l’ajuntament ni de FÒRUM, que s’haurà 
d’expropiar properament per tal de poder executar el projecte de rehabilitació 
del casc antic. Aquesta és una actuació però se n’estan preparant d’altres en 
diferents llocs que en aquests moments no són apunt. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta es dirigeix al Sr. Garcia dient-li que no l’ha entès o 
que no el vol entendre. No és que el seu grup estigui en contra cada vegada 
que surt la paraula “rehabilitació”. No ho han entès mai. El que no veuen bé és 
la paraula “FÒRUM”. El seu grup està a favor de la rehabilitació del barri antic 
de Manresa, i pensen que cal treballar-hi a fons, però la manera o els 
instruments que l’Equip de Govern utilitza a tal efecte, no donaran els fruits 
desitjables per a tots. Això és el que critiquen una i altra vegada. Si l’Equip de 
Govern vol rehabilitar el barri antic exclusivament amb els fons públics de 
l’ajuntament de Manresa, no es podrà fer, i l’Equip de Govern n’és conscient. 
Si no volen adonar-se que això és així, cadascú s’ho mira del color que vol, 
evidentment. Que no es digui que el seu grup ha dit que està en contra de la 
rehabilitació del barri antic de Manresa, perquè això no és veritat. Només ho 
està en la manera en que s’està fent. Està en contra de que es digui que s’ha 
de començar per la Plaça de Sant Domènec, o que s’ha de dotar de 
200.000.000 de pessetes a FÒRUM per poder iniciar la rehabilitació. El seu 
grup considera que hi ha altres mesures més pertinents, i més conseqüents 
que poden dur a terme la rehabilitació de manera més acurada, ràpida i àgil, 
com és la intervenció del capital privat. Mentre l’Equip de Govern estigui 
obsessionat en utilitzar els fons públics i vendre a FÒRUM perquè aquesta 
societat dugui a terme aquestes obres, el barri antic de Manresa ja no ho serà 
d’aquí a quinze o vint anys, sinó que s’haurà d’anomenar el barri prehistòric de 
Manresa. 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta dient que aprofita aquesta ocasió per 
reclamar a Grup del Partit Popular, que en aquests moments és al Govern, i 
que té pendent la signatura del pla de rehabilitació de l’habitatge des de fa un 
any. L’ajuntament de Manresa no pot, per sí sola, fer la rehabilitació. Necessita 
les aportacions del Govern i de la Generalitat. Per això, agrairia que, si el Grup 
Municipal del Partit Popular, està d’acord amb la rehabilitació, fessin allò que 
calgui per tal que es signi aquest conveni amb l’ajuntament. 
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El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que se’n alegra molt de que el Sr. 
Garcia digui que fa un any que està pendent de signatura aquest conveni. 
També recorda que fa uns sis mesos que el Partit Popular està governant 
aquest país. Demana que es doni temps perquè les coses es puguin canalitzar 
adequadament. Tot i així vol insistir en que el seu grup creu en la inversió 
privada i no només en la pública. Per això pensen que cal reconsiderar tot 
aquest assumpte. De totes maneres el seu grup demanarà al Govern central 
que s’agilitzi la signatura del conveni. 
 
L’Alcalde intervé dient que li sembla que tothom està d’acord amb la 
rehabilitació, i un altre tema diferent són els instruments. L’Equip de Govern 
creu que, al barri antic, hi han de participar els privats, però fins ara no ho han 
fet, i creuen que l’instrument FÒRUM és interessant. 
 
Sotmès el dictamen  a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
6.2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
6.2.1 APROVAR ELS CRITERIS PER A LA RESOLUCIÓ DELS DUBTES I 

CONTROVÈRSIES QUE HA ORIGINAT EL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL JARDÍ 
URBÀ MANRESA-RIU. 

 
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 20 de juliol 
de 1993, va adjudicar el contracte de concessió administrativa per a la gestió i 
explotació del jardí urbà Manresa-Riu, situat al passeig del Riu, entre la plaça 
del Mil.lenari de Catalunya i el Pont de Sant Francesc, a favor del senyor 
Antoni Plans i Girabal. 
 
Considerant que per acord plenari de 16 de setembre de 1996 es va autoritzar 
la cessió de la concessió administrativa per a la gestió i explotació del jardí 
urbà Manresa-Riu, a favor de l’entitat mercantil CARPES I RIUS, SL. 
 
Atès que en el compliment de les diferents obligacions a les quals estava 
subjecte el concessionari en virtut de l’adjudicació de la concessió s’han 
plantejat un conjunt de dubtes i controvèrsies que cal resoldre, per tal d’obtenir 
un funcionament òptim de l’activitat, que sigui ajustat en tot cas a la legalitat i a 
l’interès públic. 
 
Vist l’informe emès per l'arquitecte municipal en data 6 de novembre de 1996 i 
l'emès per l'enginyer municipal en data 21 de novembre de 1996. 
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De conformitat amb l’article 265.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo 
al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar els criteris per a la resolució dels dubtes i controvèrsies que 
ha originat el compliment de les obligacions derivades del contracte de 
concessió administrativa  per a la gestió i explotació del jardí urbà Manresa-
Riu. Els criteris són els següents: 
 
 1. General. Constitueix l’activitat principal de la concessió l’explotació de 

l’anomenat "bar jardí", tenint l’activitat de "sala de festes" la 
consideració de secundària i complementària, malgrat que totes dues 
puguin funcionar amb independència, sempre sota les directrius del 
mateix concessionari. 

  
 2. Criteris sobre el règim de funcionament de les dues activitats. 
  
 A) L’activitat de bar-jardí, tot disposant de la corresponent llicència 

d’obertura i funcionament que permeti l’activitat tot l’any, es trobarà 
oberta un mínim de 6 mesos l’any, subjectant-se als horaris que, a cada 
moment, siguin fixats per la normativa legal d’aplicació. 

  
 B) L’activitat de Sala de Festes podrà trobar-se oberta i en funcionament 

tots els caps de setmana durant el termini de tres mesos compresos 
entre el cap de setmana més proper al 15 de juny fins al cap de 
setmana més proper al 15 de setembre, subjectant-se als horaris que, a 
cada moment, siguin fixats per la normativa legal d’aplicació. 

 
A aquests efectes es considerarà cap de setmana, des del migdia del 
divendres a la matinada del dissabte, des del dissabte al migdia, fins la 
matinada del diumenge. 
 
Així mateix, i per motius extraordinaris com festivitats, climatologia molt 
favorable, celebracions i altres, l’Ajuntament podrà concedir discrecionalment 
a favor del concessionari fins a un màxim de sis sessions suplementàries als 
caps de setmana anteriorment indicats, fixant-se en la corresponent resolució 
els horaris d’obertura i tancament de l’activitat en concret. 
 
 C) Tant l’activitat de bar-jardí, com l’activitat de Sala de Festes es 

portaran a terme íntegrament dins de la part privativa de la concessió. 
 
 3. Criteris referents a les contraprestacions entre l’Ajuntament i 

concessionari. 
 
 A) Respecte a les inversions a realitzar per part del concessionari, amb 

subjecció al projecte redactat pels serveis tècnics municipals relatiu a 
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les obres d'ajardinament del Parc, resten pendents les obres que es 
relacionen a l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 6 de 
novembre de 1996, el qual figura a l'expedient. 

 
 B) A partir del mes de gener de l’any 1997 la gestió integral de l’espai 

públic quedarà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, comprenent-se en 
aquesta gestió tant el manteniment, com l’enjardinat i l’eventual 
organització d’actes. 

 
En els actes que siguin organitzats per l’Ajuntament, el servei de bar quedarà 
reservat al concessionari, amb excepció d’aquelles festivitats i/o celebracions 
que siguin organitzades per entitats sense ànim de lucre, sempre i quan els 
actes a celebrar no entrin en competència directa amb la Sala de Festes. 
 
 C) La part destinada a escenari situada en l’espai públic, recuperarà 

aquest ús públic, amb excepció d’aquella part que resulti necessari 
mantenir privatitzada per les sortides d’emergència de l’activitat (en 
funció de la norma legalment aplicable) i les mínimes necessitats del 
concessionari que pugui apreciar l’Administració municipal 
raonadament. 

 
 4. Criteris referents al funcionament de la Sala de Festes. 
 
 A) El concessionari es compromet a ajustar en tot moment els novells 

sonors de funcionament de l’activitat a la normativa que en cada 
moment resulti legalment aplicable. 

 
 B) L’Ajuntament podrà autoritzar el canvi de la carpa actual en lona per 

una edificació, sens perjudici de les competències que puguin 
correspondre a altres administracions, sempre que aquesta autorització 
no pugui suposar un empitjorament en les condicions d’insonorització 
del local. 

 
 C) L’Ajuntament es compromet, en el marc de les seves competències, a 

fer retirar el rètol publicitari actualment instal.lat a l’entrada est del local, 
obligant-se l’Administració municipal a vetllar pel seguiment del 
corresponent expedient. 

 
 D) Els vigilants que siguin contractats pel concessionari vetllaran tant per 

l’ordenació dels aparcaments, en tant que l’activitat es trobi en 
funcionament, com per la correcció dels usuaris de l’activitat a l’exterior 
de la Sala de Festes en la zona normal més propera. 

 
 E) En el supòsit de resultar necessari, per l’existència de problemes 

d’ordre públic motivats directa o indirectament pel funcionament de 
l’activitat i que no quedin solucionats pels propis vigilants de l’activitat, el 
concessionari es compromet a acollir-se al servei de vigilància especial 
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del sector per part de la Policia Local i al pagament de la taxa 
corresponent prevista a l’ordenança. 

 
SEGON. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El Sr. Mas i Font  explica que al mes de juliol de 1993 es va adjudicar la 
concessió administrativa per la gestió i explotació del jardí urbà Manresa-
Riu. Al contracte hi havia un apartat de millores, introduït pel propi 
concessionari,  que es prestava a interpretació i, per tant, generaven dubtes i 
controvèrsies. Després de diverses converses amb el concessionari, al mes 
de juny d’aquest any, es va elaborar un document d’interpretació de dubtes. 
Hi ha hagut alguna modificació el punt tercer sobre criteris referents a les 
contraprestacions entre l’ajuntament i el concessionari, en el punt A. En el 
moment de la signatura del document eren interpretacions indicatives que 
donaven una orientació molt clara sobre el que havia de ser el projecte per 
complementar o acabar les obres de l’espai públic de la zona del Parc del 
Riu, i hi havia un detall acurat posant uns mínims sobre el que havia de ser 
l’execució d’aquest projecte. El document que ara es sotmet a aprovació, fa 
referència a aquest projecte i a les inversions que s’han de realitzar. Resten 
inversions a realitzar que no són possibles d’executar fins que aquest 
document no sigui aprovat pel Ple. A partir del mes de gener de 1997 
l’ajuntament recuperarà la gestió integral de l’espai públic tant pel que fa al 
manteniment, l’enjardinament i l’eventual organització dels actes. Per això, 
part de les obres que s’havien d’executar i que fan referència a la part de 
l’escenari, no podran ser-ho fins que l’ajuntament recuperi les facultats i 
dictamini que es prescindible aquesta part d’escenari. En el moment de la 
signatura d’aquest acord d’interpretació entre el concessionari i l’ajuntament, 
i que també va ser ratificat en la comissió de seguiment per l’associació de 
veïns corresponent afectada per aquesta instal.lació, el document va ser 
informat pels serveis jurídics per tal d’avaluar de quina manera tenia 
transcendència sobre el contracte signat anteriorment. L’única fórmula és la 
que ja s’havia intuït en el moment de resoldre els dubtes que era la de la 
interpretació del contracte, que ara ja es dona per bo i es porta a aprovació 
pel Ple que és l’òrgan competent per atendre aquestes modificacions i 
inscriure-les com a tals. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que té molt dubtes i ho lamenta perquè en un 
tema tan delicat com va ser la concessió de la Carpa del Riu sap greu i més 
tenint en compte la intensa negociació que hi ha hagut amb els responsables 
polítics i tècnics d’aquesta casa. Però el dictamen que es sotmet a aprovació 
li provoca dubtes i controvèrsies possiblement perquè caldria veure la 
concessió per poder comparar-los. És sorprenent per a ell que es digui, que 
per motius extraordinaris com ara festivitats i climatologia molt favorable, es 
podran dur a terme un màxim de 6 sessions, i no sap que vol dir “molt 
favorable”. Perquè aquestes 6 sessions més, podrien allargar fàcilment el 
període de la concessió, que és del quinze de juny al quinze de setembre, 
convertint-se en un altre que començaria a mitjans de maig i acabaria a 
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mitjans d’octubre. Li sembla molt subjectiva l’expressió “climatologia molt 
favorable”, perquè ni tant sols indica en quin sentit és favorable. El seu grup 
tampoc té massa clar el que fa referència a la recuperació de l’ús públic de 
l’espai públic, però tot i així es diu que continuarà privatitzat per la part de les 
sortides d’emergències, cosa que li sembla lògica, però també per les 
mínimes necessitats del concessionari que pugui apreciar l’administració 
municipal raonadament. Es continua sense especificar quines són les 
necessitats per saber quin és l’espai públic i quin no ho és. En relació als 
criteris sobre el funcionament de la sala de festes, es diu que el 
concessionari es compromet a ajustar en tot moment els nivells sonors, i no 
es clarifica fins a quin punt es pot dur a terme, quin tipus d’activitat, ni quin 
tipus de soroll. I quan al tema dels vigilants que estan contractats per vetllar 
l’aparcament i les activitats exteriors, es diu “...en la zona normal més 
propera...”. Els agradaria que es definís que vol dir aquesta expressió, i de 
quina manera es mesuraria. En relació a l’apartat E) respecte al suport de la 
vigilància per part de la Policia Local, demanaria què és el que fa necessària 
la intervenció de la Policia Local, qui els ha d’avisar, algun veí ? el propietari 
? el vigilant ? o el client que surt de la carpa ?. Hi ha, per tant, tot un seguit 
de dubtes i controvèrsies en aquest dictamen que no queden prou clars per 
poder donar-li el suport necessari i consensuar així la problemàtica Carpa 
del Riu, i ho lamenten profundament perquè consideren que així només 
s’aconsegueix desdibuixar les reivindicacions veïnals. Malgrat que es digui 
que, a moltes de les reunions, hi van assistir els veïns afectats, i que han 
donat el seu vist i plau, és impossible de mesurar aquestes circumstàncies 
fins el moment en que es donin. És per tot això que el seu grup votarà en 
contra del dictamen. 
 
El Sr. Oms i Pons pregunta si les modificacions que hi ha respecte a 
l’anterior text del conveni que són les dels punts 3 A), el 4 B) estan 
consensuades pel propietari i associació de veïns. 
 
El Sr. Mas i Font contesta al grup del Partit Popular que no és la intenció de 
l’Equip de Govern intentar solventar dubtes i controvèrsies generant-ne de 
noves. Per això no pot acceptar l’afirmació que se li fa en aquest sentit. Però 
sí que pot entendre que el Sr. Javaloyes tingui dubtes a l’hora de votar 
favorablement un inici de solució d’una qüestió que, en aquesta casa, ha 
estat controvertida. I, contestant els dubtes plantejats pel Sr. Javaloyes, cal 
dir que, en el punt 2 B), en relació als motius extraordinaris, com ara 
festivitats i climatologia molt favorable, no ha fet referència a una part que 
diu “... l’ajuntament podrà concedir discrecionalment a favor del 
concessionari fins a un màxim de sis sessions ...”. Amb això ja queda clar qui 
donarà aquesta autorització. L’ajuntament serà qui avaluarà, en el seu 
moment, si es donen les circumstàncies i si aquestes són plenament 
justificades. Tenint en compte que s’està parlant d’una concessió, i amb una 
perspectiva de durada de 25 anys, no es pot endivinar quina serà l’evolució 
de la climatologia futura. Per això s’ha previst la possibilitat d’ampliar el 
període al començament o acabament. En relació als dubtes plantejats pel 
Sr. Javaloyes referent al que estableix el punt 3 C), cal dir que, evidentment, 
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s’ha de tenir en compte que hi ha uns mínims de requeriments tècnics que 
s’han de plantejat a l’ajuntament per part del concessionari. Si el 
concessionari no planteja cap requeriment tècnic per utilitzar part d’aquest 
espai, no l’utilitzarà i serà espai públic a partir de l’1 de gener de 1997. En 
relació al nivell sonor s’ha de tenir en compte tota la problemàtica i polèmica 
referent als nivells sonors i al que és aquesta concessió inicialment, que neix 
com un bar-jardí i acaba sent una sala de festes. Per tant, cal tenir l’acord. 
L’ajuntament ja té la potestat per mesurar i inspeccionar tots els sorolls i 
afegir-hi i fer posar les mesures que siguin convenients. En relació a allò de 
la “...zona normal més propera...”, diria que no es tracta d’aquella que és la 
més immediata. Arriba fins a aquell punt en el que tenen atribucions els 
vigilants privats per a actuar. Hi ha un espai determinat en el que la Policia 
Local té atribucions per exercir tasques de vigilància. Contestant a la 
pregunta del Sr. Oms, cal dir que la modificació que hi ha al punt A) respecte 
al document escrit, no és més que una posada al dia en quin estat estan 
aquestes actuacions. No és una modificació sobre les obligacions. La 
modificació a la que fa referència el Sr. Oms en el punt 4 B) no ho és, és 
exactament el mateix text. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que ell només ha demanat si l’associació de veïns i el 
propietari estaven d’acord. 
 
El Sr. Mas i Font contesta que implícitament sí, atès que no s’ha canviat 
l’esperit estricte del que era aquest acord. 
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que si no s’especifica més, el seu grup 
s’haurà d’abstenir, perquè hi ha tot un seguit de qüestions que li agradaria 
que fossin contrastades. En el punt 4 B) del dictamen diu: “...sense perjudici 
de les competències que puguin correspondre a altres administracions...”. 
Això no hi era a l’anterior text. No sap que comporta perquè no han tingut 
temps de mirar-s’ho a fons, però estaria tranquil de votar favorablement 
aquestes modificacions si sabés que les parts afectades en aquest conflicte, 
abastament debatut, estan informades i d’acord. En cas contrari, el seu grup 
s’abstindrien. 
 
El Sr. Mas i Font contesta que les parts interessades estan informades i 
entenen les motivacions. L’associació de veïns entén perquè hi ha un retard 
en l’execució d’aquestes obres pels motius que ja ha explicat abans. I, per 
tant, entén que estan d’acord, encara que no ho hagin manifestat 
expressament.  
 
L’Alcalde intervé dient que sembla clar que el Sr. Oms condiciona el seu vot 
a dos elements que considera que no estan acordats amb l’associació de 
veïns. Queda reflectida a l’acta la seva postura. Si vota que sí seria amb el 
condicionant que aquest dos elements siguin pactats amb l’associació de 
veïns, i si s’abstingués, seria condicionat amb negatiu per la mateixa posició. 
Aquest ha estat un assumpte difícil de resoldre, i ara s’intenta solucionar 
establint clàusules d’interpretació que, com a tals, de vegades adoleixen dels 
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seus defectes, però, al cap i a la fi, s’intenta posar ordre a una situació que 
des de l’estiu del 95 al 96 ha millorat. 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV) , 3 vots negatius (GMPP), i 9 abstencions (GMCIU). 
 
6.2.2 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL). 

 
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 28 de juliol 
de 1995, va adjudicar el contracte de concessió administrativa del SERVEI 
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per 
un període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANONIMA 
DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL), per un cànon anual de 
61.753.656. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 13172/23.05.1996, 
presentada per la senyora Rosa Piquer Chies, actuant en nom i 
representació de SAEL, en què sol·licita la revisió del cànon de la concessió 
a partir de l’1 de gener de 1996. 
 
Atès que aquesta concessió va iniciar-se el dia 1 d’agost de 1995 i que, de 
conformitat amb la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules que la regeix, 
el concessionari té dret a la revisió del preu de la concessió una única 
vegada per anualitat, prenent com a referència, per a la primera d’elles, la 
data d’inici de la concessió. 
 
Atès que segons la mateixa clàusula no serà acceptada cap revisió de preus 
per increments salarials anteriors a 31 de desembre de 1995. 
 
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis 
Financers, i pel TMG de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, 
adjudicada a l’entitat mercantil SOCIEDAD ANONIMA DE 
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL) -NIF A08227860, amb domicili al 
carrer Ramon Turró, 145 de Barcelona- , aplicant-se un coeficient de revisió 
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a 1 de gener de 1996 d’1,0285, la qual cosa suposa un cànon a partir de 
l’esmentada data de 63.513.635 PTA. 
 
SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.319.984 PTA a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades  sobre el cànon pel període de revisió 
comprès  des de l’1 de gener de 1996 al 30 de setembre de 1996. 
 
TERCER. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El Sr. Mas i Font explica que l’empresa concessionària ha sol.licitat una 
revisió de preus i el plec de clàusules preveu que es pot atorgar. Amb aquest 
dictamen es fa el càlcul i s’executa la revisió. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
6.3.1 REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
6.3.1 PRORROGAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
D’INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES 
EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA, ADJUDICADA A 
L’ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el dia 31 de desembre de 1996 finalitza la concessió administrativa 
del servei municipal de manteniment i conservació d’instal.lacions 
d’enllumenat públic i semafòriques en el terme municipal de Manresa. 
 
Atès que el cap de Secció de Manteniments, ha emès en data 6 de 
novembre de 1996, un informe en el qual proposa que es prorrogui 
l’esmentada concessió per període de temps comprès entre el dia 1 de 
gener de 1997 i el 31 de març de 1997 (ambdós inclosos). 
 
Atès que s’ha donat audiència a l’entitat mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., en l’expedient de pròrroga 
d’aquesta concessió, a l’empara de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, per tal que durant aquest termini la 
concessionària al.legui i presenti els documents i justificacions que estimi 
pertinents. 
 
Atès que SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A., mitjançant instància de referència registre d’entrada número 



 40

27168/22.11.1996, ha manifestat la seva conformitat amb la pròrroga 
proposada. 
 
De conformitat amb l’article 248 lletra a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
que preveu la potestat de l’ens concedent d’ordenar al concessionari les 
modificacions que l’interès públic exigeixi i, entre elles, la variació del temps 
de les prestacions en què consisteix el servei, en concordança amb l’apartat 
2 de la Disposició Transitòria del mateix Reglament. 
 
Vist l’informe emès en dat 25 de novembre de 1996 pel TMG de 
Contractació i Patrimoni. 
 
Com a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.  Prorrogar la concessió administrativa del servei municipal de 
manteniment i conservació d’instal.lacions d’enllumenat públic i 
semafòriques en el terme municipal de Manresa, adjudicada a l’entitat 
mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(A-28002335 - carrer Monturiol 16-18 Barcelona), per acord plenari de 20 de 
novembre de 1989, amb subjecció al següent règim: 
 

• Aplicació de les mateixes condicions tècniques i econòmiques que 
la concessió vigent actualment, les quals figuren en el corresponent 
plec de clàusules i les modificacions que hagi tingut posteriorment. 

  
• Termini de la pròrroga: període de temps comprès entre el dia 1 de 

gener de 1997 i el 31 de març de 1997 (ambdós inclosos). 
  
 SEGON. Condicionar suspensivament aquesta pròrroga a l’existència de 

consignació pressupostària suficient per fer front a les obligacions derivades 
de la pròrroga.  
  
TERCER.  Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que en aquest moment s’està en fase de 
concurs i adjudicació del contracte de manteniment per l’enllumenat públic 
de la ciutat. El 31de desembre finalitza la concessió i la fase de concurs no 
haurà finalitzat, per la qual cosa es proposa la pròrroga de tres mesos per 
donar temps al procés d’adjudicació en el nou concurs. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
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6.3.2 DESESTIMAR EN LA SEVA TOTALITAT LA SOL.LICITUD DE 
REVISIÓ DE TARIFES PER A L’ANY 1997, DE LA CONCESSIÓ DEL 
SERVEI D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR 
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE 
MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, ADJUDICADA A 
L’ENTITAT MERCANTIL APARCAMIENTOS CONCERTADOS, SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 
16 de maig de 1995 va adjudicar la concessió del servei 
d’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT, a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A. (CIF A-28732915 - Arquitecte Gaudí, 4  Madrid). 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada 21948/24.09.1996 
presentada pel sr. Ramon Marimon i Marimon, en representació de l’entitat 
mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., en la qual sol.licita la 
revisió de tarifes per a l’any 1997. 
 
Atès l’informe emès pel cap dels Serveis Financers en data 29 d’octubre de 
1996 i l’emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 26 de novembre 
de 1996. 
 
Com  a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Desestimar en la seva totalitat la sol.licitud de revisió de tarifes per a l’any 
1997, de la concessió del servei d’ESTACIONAMENT VIGILAT DE 
VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA 
VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, 
adjudicada a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS  CONCERTADOS, S.A.,  
donat que no ha transcorregut el període inicial de vigència de les tarifes, 
segons la clàusula 23a del plec de clàusules que disposa que les tarifes 
seran d’aplicació per als 2 primers anys de vigència de la concessió.” 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que es tracta de desestimar la petició de 
l’empresa concessionària d’estacionament vigilats de vehicles de motor en 
zones especials i determinades de la zona pública de Manresa sota control 
horari, per tal que se li revisi el règim tarifari. Donat que encara no han 
transcorregut dos anys des de la última revisió, i el plec de clàusules preveia 
que fins als dos primers anys les tarifes serien les mateixes, els serveis 
tècnics de l’ajuntament han proposat la no modificació de les tarifes. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova  per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
6.3.3 DESESTIMAR LA SOL.LICITUD FORMULADA PER L’ENTITAT 

MERCANTIL SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SICE), ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
D’INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES 
EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA, EN RELACIÓ AMB LA 
PETICIÓ DE REVISIÓ DE PREUS DEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
L’1 DE GENER  I EL 31 DE DESEMBRE DE 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 
20 de novembre de 1989 va adjudicar la concessió del servei municipal de 
manteniment i conservació d’instal.lacions d’enllumenat públic i 
semafòriques en el terme municipal de Manresa, a l’entitat mercantil 
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE) 
(CIF A-28002335 - Carrer Monturiol, 16-18 Barcelona). 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada 15120/13.06.1996 
presentada pel sr. Joan Canela i Cardona, en representació de l’entitat 
mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 
(SICE), en la qual sol.licita la revisió de preus del contracte. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Secció de Manteniments i amb el vistiplau 
del cap de Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública en data 3 
d’octubre de 1996, i l’informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en 
data 28 de novembre de 1996. 
 
Com  a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent  

 
ACORD 
 
Desestimar la sol.licitud formulada per l’entitat mercantil SOCIEDAD 
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SICE), adjudicatària 
de la concessió del servei municipal de manteniment i conservació 
d’instal.lacions d’enllumenat públic i semafòriques en el terme municipal de 
Manresa, en relació amb la petició de revisió de preus pel període comprès 
entre l’1 de gener de 1995 i el 31 de desembre de 1995. 
 
Motivació: el coeficient resultant de l’aplicació de la fórmula polinòmica 
contractual durant el període indicat és 1,011730256 i per tant és inferior a 
1,025, la qual cosa impossibilita l’aplicació de la clàusula de revisió, de 
conformitat amb l’article 4.2 del Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer.” 
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El Sr. Canongia i Gerona explica que la Sociedad Ibérica de 
Construcciones Elèctricas (SICE), que és l’empresa concessionària de 
l’enllumenat públic d’aquesta ciutat, va presentar la revisió de preus de les 
tarifes per a l’any 1996. Donat que la documentació presentada li donava un 
coeficient d’1,011730256 i el plec de clàusules disposa que si no és superior 
a 1,025 la concessionària no té dret a revisió de preus, és per això que es 
proposa al Ple la desestimació de la revisió. 
 
Sotmès a votació, s’aprova el dictamen per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
7.- PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT 

AJUTS PER A LA FAMÍLIES NOMBROSES, A INCLOURE EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 1997. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“ASSUMPTE: Subvencions destinades al suport de les famílies nombroses 
de Manresa. 
 
MOTIVACIÓ 
 
1. D’un total de 22.815 unitats familiars empadronades a Manresa, 328 
reben la qualificació legal de famílies nombroses. 
 
2. El Grup Municipal de CiU enten que és necessari que l’Ajuntament adopti 
una política de suport en favor d’aquestes famílies, dins del marc d’una 
política redistributiva de la riquesa, a la qual es troben obligades les 
administracions públiques, de conformitat amb els art. 9.2 i 39 de la 
Constitució. 
 
3. La política de suport s’hauria de canalitzar, entre d’altres possibles 
mesures, per mitjà d’una minoració de la càrrega contributiva que suporten 
aquestes famílies com a subjectes passius de l’Impost sobre Bens 
Immobles. Atès que no és possible establir per ordenança fiscal beneficis en 
els impostos municipals, es podria assolir el mateix efecte mitjançant la 
creació d’una línia de subvencions. 
 
4. La creació d’aquesta línia de subvencions suposaria acreditar una partida 
en el pressupost municipal per a l’exercici 1997 que, a títol orientatiu podria 
ser 324.480 (promoció de les famílies  nombroses-atencions benèfiques i 
assistencials tota vegada que difícilment la finalitat de la transferència és la 
pròpia de la funció 32 i no es pot encabir pròpiament en cap de les tres 
subvencions tipificades per l’Ordre  ministerial sobre estructura 
pressupostària i la classificació econòmica més idònia sembla ser aquesta, si 
bé alternativament també podria ser la 489 “altres transferències”, si s’entén 
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que no és pròpiament una atenció de naturalesa assistencial), en la qual es 
consignaria una quantitat equivalent a la meritada en concepte d’IBI pels 
habitatges dels quals són subjectes passius algun o tots dos dels caps 
principals d’aquestes famílies. 
 
5. Un càlcul estimatiu al respecte seria el següent: 
 
- Número de rebuts d’IBI:        36.369 
- Habitants de Manresa:         63.684 
- Número d’unitats familiars:        22.815 
- Número de famílies nombroses:            328 
- Drets que es preveuen liquidar en concepte d’IBI: 1.054.000.000 PTA 
- Percentatge de subvenció en relació a la quota 
  tributària:               40 % 
- Partida destinada a subvenció:    3.000.000 PTA 
 
6. El Grup Municipal de CiU entén que l’atorgament d’aquestes subvencions 
tindria una escassa incidència sobre la massa global del pressupost i, per 
contra, presentaria el factor positiu d’afavorir l’economia de les famílies més 
nombroses. 
 
7. Complementàriament a la previsió pressupostària, seria convenient 
articular uns criteris d’accés al règim de subvencions, per mitjà d’una 
disposició general que atorgués objectivitat al procediment, per a la 
confecció de la qual s’ofereix tota al col.laboració. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Acreditar en el pressupost municipal per a l’exercici 1997 una partida en 
l’estat de despesa, amb un crèdit de 3.000.000 de pessetes, destinada a 
atorgament de subvencions a les famílies nombroses. 
 
2. Determinar que els ajuts que, com a mínim rebrà cada família nombrosa 
durant l’exercici de 1997, seran del 40 % de la quota tributària que satisfacin 
per l’IBI del seu habitatge familiar.” 
 
El Clotet i Feliu explica que aquesta proposta de subvencions a les famílies 
nombroses l’han elaborat en base a l’impost de béns immobles establint un 
criteri per quantificar l’ajut a cada unitat familiar. Atès que al Padró 
d’Habitants s’observa un important descens de la població manresana i si es 
contempla la piràmide demogràfica de la ciutat, el seu grup veu la necessitat 
d’elaborar propostes per tal de seduir als ciutadans a quedar-se a viure a 
Manresa i aquesta podria ser una d’elles.  Presenten la proposta en els 
termes següents: el seu grup és conscient que no es pot establir un 
descompte sobre un impost perquè seria il.legal. Per tant, s’ha de buscar un 
canal pressupostari, que podria ser la partida 489, per exemple, en altres 
transferències, perquè no seria pròpiament una atenció de naturalesa 
assistencial. Com a exemple gràfic de la justificació de la proposta es 
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podrien imaginar dues unitats familiars, una integrada per una parella i l’altra 
integrada per sis persones, que visquin en un pis d’idèntiques condicions, i 
amb una renda també idèntica. L’espai vital per viure d’ambdues unitats 
familiars és molt diferent. Es podria considerar que la parella viu luxosament 
pels metres quadrats dels que disposa per a cada membre de la unitat 
familiar, en canvi la família nombrosa necessita aquests metres per a viure, 
per tant no viuria en un pis de luxe. Donat que l’acumulat de l’impost de béns 
immobles que hi ha en els dos darrers anys s’ha incrementat en un dotze per 
cent i manejant tota una sèrie de dades facilitades pel mateix ajuntament, 
han establert que, de mitjana, per a cada rebut d’IBI es ve pagant unes 
28.980 pessetes. I, amb les 328 famílies nombroses que hi ha a Manresa, 
surt una quantitat de 3.800.000 pessetes. La proposta no neix perquè les 
unitats familiars tinguin més fills sinó per no gravar tant contributivament a 
les que ja en tenen. La proposta tampoc ha de ser substitutiva de les beques 
i ajuts socials a les famílies d’economies precàries, perquè no té res a veure. 
El seu grup vol reforçar el conjunt de mesures que incrementen l’estat del 
benestar entre els ciutadans, i aquestes mesures no poden ser només 
assistencials, sinó aquelles que proporcionen a la ciutat tot un seguit 
d’avantatges que porten a consolidar el Padró de Manresa, cosa que ajuda i 
contribueix a socialitzar Manresa i enfortir el teixit social que dóna vida a la 
ciutat. El seu grup convida a tots els grups municipals a elaborar mesures 
que, per ser reals, s’han de pressupostar, per tal de seduir als ciutadans a 
viure a Manresa. L’atorgament d’aquestes subvencions tindria una escassa 
incidència sobre la massa global del pressupost i, en contra, presentaria el 
factor positiu d’afavorir l’economia de les famílies més nombroses. Per això 
el seu grup demana que s’acrediti al pressupost municipal per a l’exercici del 
1997, una partida en l’estat de despesa amb un crèdit de 3.000.000 de 
pessetes destinada a l’atorgament de subvencions a les famílies nombroses. 
I com a segon punt: determinar que els ajuts que, com a mínim rebrà cada 
família nombrosa durant l’exercici del 1997, siguin del 40 % de la quota 
tributària que satisfacin per l’IBI al seu habitatge familiar. Aquesta no és una 
proposta tancada. Aquests punts són negociables i el seu grup valoraria molt 
positivament la bona voluntat per part de l’Equip de Govern en acceptar 
l’esperit de la proposta, i no que l’ajut hagi de ser concretament d’un 40% o 
la partida pressupostària de 3.000.000 de pessetes.  
 
El Sr. Mora i Villamate intervé dient que, de la lectura atenta de la proposta 
que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió, se’n desprenen 
dues preocupacions fonamentalment per part del grup proponent: d’una 
banda la preocupació pel tema de la demografia, la natalitat i els efectes que 
això pot tenir en la dinàmica socioeconòmica de la ciutat, i d’una altra banda, 
la preocupació pels mecanismes de redistribució de la riquesa que, en 
aquest cas, es concreta en un mecanisme determinat per afavorir les 
famílies nombroses. Els dos temes són importants i caldria fer l’esforç 
d’analitzar-los amb rigor deixant de banda possibles temptacions de fer 
política de gestos de caràcter electoralista. L’Equip de Govern ha intentat fer 
aquest esforç i la seva posició és la següent: pel que fa a la primera qüestió 
sobre el tema de la natalitat i la demografia, està clar que la baixa natalitat és 
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la principal preocupació de Catalunya en l’aspecte demogràfic. És un fet 
estructural de la societat catalana des del segle dinou, i es pot constatar 
fàcilment que, sempre que s’ha trencat aquesta tendència a la subfecunditat, 
ha estat perquè hi ha hagut aportacions de població jove immigrada i en edat 
de procrear. L’exemple més clar d’això és l’explosió demogràfica dels anys 
60 vinculada a l’onada immigratòria interior. També és cert que els estudis 
que hi ha sobre aquest tema indiquen que aquesta subfecunditat estructural 
no explica tota la problemàtica demogràfica de Catalunya que fa que, en 
aquest moment, la taxa de reproducció estigui situada en l’1,2 i, per tant, no 
arriba a fer la compensació vegetativa de la població. Hi ha altres efectes 
que s’estan afegint a aquesta tendència estructural, i que els tècnics diuen 
que explica el 25 % però que el 75 % restant cal buscar-lo en fenòmens 
socials nous que s’estan produint des de fa deu o quinze anys i que fan que, 
per exemple, l’edat mitjana de les mares que tenen el seu primer fill hagi 
passat d’estar als voltants dels 25 anys a estar als voltants dels 30. 
Qualsevol estudi seriós sobre el problema de la baixa natalitat del país arriba 
a la conclusió que la variable clau per explicar la conjuntura actual és la 
variable “nupcialitat-aparellament”. Dit en altres paraules, el problema clau 
radica en els canvis que s’han produït en la formació de les parelles i el 
moment i l’edat de la primera maternitat. La pregunta clau que cal formular-
se, si realment preocupa aquest problema, és: quins factors expliquen 
aquests canvis. Aquests factors poden ser molts però segurament tots 
coincidirien en dos o tres d’ells: d’una banda les modificacions en el mercat 
laboral, amb un atur, en els menors de 25 anys, que supera el 34% en els 
homes i el 44% en les dones, amb només 4 contractes indefinits per a cada 
100 contractes. Això fa que els joves no s’emancipin, i, per tant, no és fàcil 
que les parelles menors de 30 anys tinguin fills. D’una altra banda hi ha el 
problema del mercat de l’habitatge amb poca oferta de lloguer i amb una 
oferta de compra per a la qual s’ha de dedicar, de mitjana, la meitat del 
pressupost familiar. També és podria parlar del problema de la manca de 
places de les llars d’infants, per a aquelles dones que tenen la sort de trobar 
feina. Per tant, pot afirmar de manera taxativa, i per experiència pròpia ja 
que és un pare de família nombrosa, no són els impostos municipals els que 
encongeixen la mida de les famílies. A Catalunya, des dels anys 80, s’han 
creat unes condicions socials, econòmiques i culturals que són poc 
favorables a la reproducció, i que vénen determinades per la precarietat 
socioeconòmica, per les poques perspectives de futur i la manca de cultura 
de relació igualitària entre l’home i la dona, i la tendència és que vagi 
augmentant com a conseqüència de la crisi de l’estat del benestar. Si es 
compara el nostre estat del benestar amb Europa en l’apartat específic de la 
protecció a la família, es pot veure que el balanç és força desesperançador. 
En conseqüència, si de veritat al Grup Municipal de Convergència i Unió li 
preocupa les famílies, cal afavorir un replantejament global de les polítiques 
generals que incideixen sobre els factors ja esmentats. I el paper que pot fer 
el partit Unió Democràtica per aconseguir-ho és molt més determinant, en 
l’actual conjuntura política, que tot allò que es pugui discutir i decidir en el 
Ple. Pel que fa a la necessitat d’articular polítiques redistributives de la 
riquesa, l’Equip de Govern està absolutament d’acord amb aquesta filosofia i 
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és un dels principis que informen en els pressupostos, però, malauradament, 
han de discrepar amb el mecanisme que es proposa, per raons tant de forma 
com de fons. Per raons de forma perquè el mecanisme de subvencionar 
impostos és tècnicament bastant difícil, però són més importants les raons 
de fons. En aquest tema, el mecanisme que es proposa és, més aviat, 
regressiu en el sentit que el nombre de fills, aïlladament considerat, mai pot 
ser entès com a criteri de redistribució justa de la riquesa, ja que de famílies 
nombroses hi ha en tots els nivells de renda, i, per tant, no seria just utilitzar 
només aquest criteri. El que s’hauria de considerar als efectes redistributius, 
és la situació socioeconòmica global de la família, en la que el nombre de 
fills no és la única dada. Com a exemple es pot tenir en compte que, en la 
última convocatòria de beques d’ajuts al  menjador, se’n van concedir 159 
que corresponien a 121 famílies de les que només 54 tenen la tipologia de 
famílies nombroses, la resta són famílies que necessiten suport. 
Mecanismes redistributius, concebuts des d’aquesta perspectiva, ja 
funcionen a l’ajuntament de Manresa i es fa el possible per millorar-los. En el 
pressupost del 1997 s’ha millorat l’apartat d’ajuts per a beques incrementant-
la en 600.000 pessetes. En aquest moment, les partides que tenen aquest 
caràcter essencialment redistributiu, fàcilment multipliquen per cinc la 
quantitat que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa, i, per tant, 
permeten fer front, sense necessitat de crear mecanismes excepcionals, a 
les dificultats que, conjunturalment, pugui tenir una família qualsevol que 
sigui la seva mida. Per tot això i, malgrat que comparteix una part de la 
filosofia del plantejament del Grup Municipal de Convergència i Unió, donat 
que el mecanisme que proposen és difícilment compatible amb la concepció 
de l’Equip de Govern, votaran negativament la proposició. 
 
El Sr. Sotoca i Cornet intervé dient que al seu grup li agrada la proposta del 
Grup Municipal de Convergència i Unió. Saben que, amb aquestes mesures 
no es resoldrà el problema econòmic de les famílies nombroses, però els 
agrada com a gest per part del Consistori d’ajuda a la família, i sobretot a la 
família nombrosa donada la situació de baixa natalitat que s’està patint. 
Espanya, actualment, és el país de la Comunitat Europea més baix en 
natalitat, i, dins de l’estat espanyol, Catalunya és la comunitat amb més 
baixa natalitat, i dins de Catalunya, la més baixa és a la comarca del Bages. 
És un gest polític que li agrada al seu grup, hi estan d’acord i el vortaran 
favorablement. 
 
El Sr. Clotet i Feliu diu que entén que de la redistribució de riquesa a la que 
es referia el Sr. Mora s’encarreguen altres impostos, com ara l’IRPF, que és 
estatal. La Base del criteri de la proposta del seu grup, que era l’impost de 
béns immobles, grava l’espai vital que necessiti una persona per viure 
dignament i per això entenen que no ha d’afectar directament a les rendes. 
Aquesta proposta, com ja ha dit anteriorment, no ha de ser substitutiva de 
les beques i ajuts que hi hagi a nivell assistencial, hi ha de ser a més a més. 
En la línia d’argumentació ja exposada, el seu grup no pretén complementar 
els ajuts més o menys atesos o existents. Volen iniciar una política que 
promocioni Manresa, que serveixi per seduir els ciutadans Manresans i altres 
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que encara no ho són i que, en un futur, s’animin a venir a viure a Manresa. 
El seu grup és conscient que calen moltes més mesures d’aquest tipus, però 
aquesta ja pot ser una d’elles. Les mesures a les què fa referència el Sr. 
Mora, també formen part del manteniment de l’estat del benestar, però la 
seva proposició no és únicament de complement de les mesures 
assistencials sinó que busquen l’ampliació de mesures que afavoreixin el fet 
de viure a Manresa. Les  mesures no han de ser tant sols d’emergència, que 
arriben quan el problema és greu. Aquesta pretén anar al davant dels 
problemes. 
 
El Sr. Mora i Villamate contesta que ja s’entén que les mesures que el grup 
de CIU proposa no pretenen substituir-ne d’altres que ja es duen a terme 
actualment, però es tracta d’un problema de prioritats, i si es tracta 
d’addicionar, suposant que es pogués, s’hauria de fer a allò que més falta 
faci. Per il.lustrar i justificar la posició de l’Equip de Govern, cal dir que, si hi 
hagués aquesta disponibilitat de 3.000.000 de pessetes que el grup de CIU 
planteja, no la dedicarien a això per una concepció de prioritat social. 
Tornant al mateix exemple d’abans, en la última convocatòria de beques per 
al menjador escolar, se’n van formalitzar un total de 500 peticions de les que 
250 s’ajustaven als criteris del barem establert, però només se’n van poder 
complimentar, per dificultats pressupostàries,  159. Per tant, hi ha altres 
prioritats que fan que, en tot cas, els recursos s’han de destinar a aquells 
que tenen una major necessitat perquè, personalment, i també a l’Equip de 
Govern, la ciutat que els sedueix és aquella que sigui el màxim possible 
d’equilibrada socialment. Per això entenen que la primera prioritat s’ha de 
centrar en cobrir aquelles situacions de dèficit social abans de plantejar-se 
altres qüestions. D’altra banda, insisteix en que el mecanisme que planteja el 
grup de CIU no és just des del punt de vista redistributiu, perquè l’IBI el 
paguen aquelles famílies que són propietàries, i hi ha altres famílies que són 
nombroses i que no paguen IBI, per tant aquestes estarien en una situació 
de greuge comparatiu. El criteri fonamental és el de valorar la situació 
econòmica global de la família. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV ) i 12 vots afirmatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP ). 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
El Secretari intervé dient que s’han presentat un total d’11 assumptes 
sobrevinguts i explica que, abans d’entrar en el coneixement del fons dels 
mateixos, cal que el Ple es pronunciï sobre la prèvia declaració especial 
d’urgència. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup votarà favorablement a la inclusió 
dels assumptes, però és tònica de la casa el no portar temes sobrevinguts 
d’un pes específic important com els que han portat, per la dificultat que 
suposa el poder-los treballar, cosa que és un problema per l’oposició. Per 
això demana que no es faci perquè no tenen temps d’analitzar els temes que 
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es porten amb aquesta premura. Demana a l’Equip de Govern que recordi 
que, quan estaven a l’oposició, havien demanat moltes vegades que els 
sobrevinguts fossin temes de tràmit. 
 
L’Alcalde contesta que recull el prec i que cal dir, no com a justificació, sinó 
com a un element objectivable, en primer lloc que el seguiment també es fa 
a través de les comissions, encara que és cert que la informació s’ha de tenir 
abans, i ha de constar a l’ordre del dia, i que la primera setmana d’aquest 
mes de desembre es bastant inhàbil perquè hi ha el famós pont. I, en segon 
lloc, les circumstàncies fan que aquest Ple hagi caigut a  meitat de mes, 
quan normalment cau sobre la setmana del 20. Són elements objectivables 
que no pretenen justificar els sobrevinguts però que val la pena que es posin 
sobre la taula.  
   
Sotmesa a votació, de forma conjunta, la prèvia i especial declaració 
d’urgència dels onze assumptes sobrevinguts presentats, de conformitat 
amb el que preveu l’art. 51 del RDLEG 781/1986, i l’art. 51.1.e) del ROM, és 
aprovada per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, s’entra en el 
coneixement dels onze assumptes següents: 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A LES 

RESTES DE L’ESGLÉSIA GÒTICA DE SANT PERE MÀRTIR DE LA 
PLAÇA DE ST.DOMÈNEC. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“La decisió correcta de soterrar de nou les restes de l’església gòtica de Sant 
Pere Màrtir i el gran interès palesat pels ciutadans de Manresa envers les 
recents excavacions, i la sorpresa causada pel coneixement causat de la 
magnificència d’una època de la història medieval de la ciutat; ha motivat al 
Grup Municipal de CiU a fer una proposta, tant respectuosa amb el passat 
com didàctica pel present dels manresans i alhora útil pels nostres visitants i 
el turisme. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
- Caldria posar panells en un punt de la plaça, de fàcil accés i consulta, amb 
fotografies, plànols i textos amb la història del monument. 
 
- Hauria de ser considerada pels tècnics la possibilitat de fer un paviment 
“historiat”, en el que contrastés lleugerament en el terra el que fou l’àmbit de 
l’antiga església, o que aquest fos finalment siluetejat; en qualsevol cas 
hauria de permetre reseguir tot el traçat de la fonamentació. 
 
- L’edició d’un díptic, distribuit per l’oficina de turisme, podria facilitar el 
coneixement del monument desaparegut i la visita cultural al centre històric 
de la ciutat.” 
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La Sra. Riera i Monserrat explica que el seu grup, davant del fet que tants 
manresans van passar per la plaça de Sant Domènec, van gaudir de la visita 
que es va fer i de l’interès que han mostrat davant de totes aquestes obres, 
ja que s’ha hagut de tornar a soterrar totes les restes que hi havia de l’antiga 
església, els ha semblat que fóra bo que aquest recordatori que ha hagut 
ara, continués present aquí, tant per als  manresans com per als turistes 
mantenint tot una sèrie d’actuacions, col.locant uns plafons on hi hagués el 
plànol i la història, i siluetejant el terra, encara que això podria ser estudiat 
pels tècnics per si fos més convenient col.locar un paviment diferent. El seu 
grup està obert a acceptar la proposta tècnica. També proposen l’edició 
d’uns díptics o tríptics que expliquessin la història que s’entreguessin des de 
l’oficina o altres punts d’informació i que fos una visita obligada als turistes 
que vénen a Manresa. És una història de la ciutat que ara s’ha recordat i que 
cal mantenir present.  
 
El Sr. Garcia i Comas intervé dient que, quan es va fer el projecte de la 
Plaça de Sant Domènec, ja es van mantenir certes reserves. Ja eren 
conscients que a sota apareixerien les restes dels fonaments de l’antiga 
església de Sant Pere Màrtir, de la Capella del Roser i del campanar i 
prèviament a fer tot el projecte ja es van contractar els serveis d’uns 
arqueòlegs per tal que, en el moment adient, treballessin amb la mapificació i 
catalogació de les troballes i en l’elaboració d’un inventari dels possibles 
elements d’interès que sorgissin en l’excavació. Aquest servei arqueològic, 
es va prendre la feina amb gran interès, i va fer un gran treball de recerca 
prèvia. Abans d’obrir ja es tenia coneixement de les persones que havien 
estat enterrades, i dels llocs en els que es podien trobar excavacions. Tot 
aquest treball, a més a més de la valoració de les restes, es va executar en 
menys d’una setmana. No es van trobar elements que es consideressin de 
gran interès ja que, s’esperava que apareixerien elements que no es van 
trobar com ara els sarcòfags dels escultors Serra del retaule gòtic, que ja 
van ser profanats durant la guerra. Es van dur a terme dues visites a la 
Plaça. Una d’elles pública, visitada pels manresans i una altra del propi 
ajuntament  amb membres tècnics del Patrimoni  de la Generalitat de 
Catalunya que van valorar les peces. Es va realitzar una exposició gràfica i 
històrica que ha estat molt visitada pels manresans, organitzada amb 
membres de l’arxiu municipal i l’associació “El Galliner”,  que estarà oberta 
fins a finals de gener i que és de gran interès perquè mostra gairebé totes 
les fotografies de l’església de Sant Pere i de la Capella del Roser i els 
moments de l’enderroc de la mateixa. L’Equip de Govern ha tingut la 
iniciativa de fomentar aquestes visites per donar a conèixer el patrimoni i la 
història a la ciutat, i de discutir certes propostes com la que ara ens presenta 
el grup de CIU en relació a senyalar la silueta de l’antiga església en el que 
serà el futur paviment de la plaça com es fa a Artés. Hi ha algunes restes 
que no estan soterrades i una variació en el projecte consistent en la 
conservació dels contraforts. Des del propi seguiment de l’obra i a proposta 
dels tècnics, ja es va mantenint una certa preservació de tots aquells 
elements que van apareixent i que es poden considerar d’interès. En les 
comissions de debat van sorgir  inconvenients, en relació al tema que 
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proposa el grup municipal de CIU referent a senyalar en el paviment de la 
plaça la silueta del que havia estat l’església, amb una intenció pedagògica 
per tal d’ensenyar als visitant on hi havia hagut una l’edificació. L’església de 
Sant Pere ocupava part del que avui és la Muralla. L’absis de l’església 
sobresortia i, per tant, no donaria una idea massa clara que allò fos una 
església. A més a més, l’antiga façana de l’església coincideix amb unes 
escalinates de la Plaça de Fius i Palà. Si a tot això s’afegeix que aquell ritme 
que anava dividint la plaça tenia unes línies paral.leles a la Muralla, el que 
passaria és que la traça que es marcaria en el paviment quedaria 
contraposada amb l’ordenació dels paviments futurs. Aquests són els 
raonaments pels quals no va semblar convenient de senyalar el monument 
amb un canvi de material que és el que es volia fer en un moment determinat 
de la proposta. En relació a dos punts de la proposta del grup de CIU 
referents a la col.locació de panells i edició de díptics o tríptics informatius, 
cal dir que no deixa d’estar dins de les funcions i obligacions de l’ajuntament 
la de fomentar la difusió del patrimoni i de la història de la ciutat. Però pel 
que fa referència a dibuixar en el paviment l’església, seria més dubtosa 
perquè va ser debatuda en la pròpia comissió i es va desestimar per 
considerar que podria crear confusió. No obstant això, si al grup municipal de 
CIU li sembla convenient aportar una proposta més concreta en la pròpia 
comissió i si es veu que és tècnicament viable, l’Equip de Govern no tindria 
inconvenient en assumir-la. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup està d’acord amb la 
proposició. Els sembla bé la col.locació dels panells com a punt d’informació 
perquè, tant els visitants com els habitants de la ciutat, n’estiguin 
assabentats i es dinamitzi així molt més aquest tema. Seria interessant 
mantenir un punt d’informació com ho és ara l’exposició que hi ha oberta, ja 
sigui a la mateixa plaça o en qualsevol altre lloc. També considera positiu 
que s’editi un díptic que faciliti el coneixement del que era la plaça de Sant 
Domènec. I en relació al segon punt de la proposta sobre el paviment 
historiat, recorda que en més d’una comissió d’Urbanisme s’ha parlat 
d’aquest tema i d’altres de manera barrejada, com ara de paviments, i 
material. Es va parlar de si es feia aquest seguiment. Recorda que en la 
visita que va fer la comissió informativa a les obres, ell mateix va tornar a 
esmentar el tema només com a comentari, i no com a insistència política. El 
seu grup ho troba positiu perquè a Artés ja existeix, encara que ell no ha 
estat a Artés, però sí que ha estat a Santpedor on es segueix l’estructura de 
l’antiga església, i el tipus de material és el mateix encara que el color varia. 
Seria, doncs fàcil de fer perquè no cal canviar de material sinó només de fer 
una distinció. El seu grup s’afegeix a aquesta proposició, i, en tot cas, i tal 
com ha dit el Sr. Garcia, encara que a la comissió informativa es va 
considerar convenient no tirar-lo endavant, es podria tornar a debatre i que 
quedés, en tot cas, “subiúdice” per a més endavant. Però sí que caldria tirar 
endavant els punts 1 i 3. 
 
La Sra. Riera i Montserrat intervé dient que el seu grup valora positivament 
l’acceptació dels punts 1 i 3 perquè, encara que el punt 1 es duria a terme 
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quan la plaça ja fos acabada, és interessant que ja es tingui en compte. 
Quan al punt dos, creu que es podria fer una cosa molt petita com ara una 
regata que es podria polir. No caldria que fos un canvi de paviment. El seu 
grup ho remet als tècnics i estan oberts a acceptar la proposta consensuada 
dels mateixos però els agradaria molt que es dugués a terme tal com s’ha fet 
a altres llocs. 
 
El Sr. Garcia i Comas diu que es pot acceptar la proposta sempre que es 
plantegés en la pròpia comissió ja que és on es pot discutir amb més 
documents al davant i tenint present que aquesta obra està contractada, i, 
per tant, no s’haurien de fer modificacions que no es poguessin assumir. Si 
es donen aquestes condicions es podria votar favorablement la proposta. 
 
L’Alcalde intervé dient que la postura de l’Equip de Govern seria la de votar 
favorablement al primer i tercer punt de la proposició, i per al segon, que es 
fes un debat dins de l’àmbit de la comissió valorant les possibilitats de dur-ho 
a terme atenent als inconvenients que el Sr. Regidor planteja.  
 
El Sr. Fontdevila i Subirana diu que es farà el que s’hagi de fer però  
considera que en l’aprovació d’aquest tema s’hauria de fer una valoració 
global perquè els punts 1 i 3, i s’expressa personalment, estaria bé 
incloure’ls dins d’una campanya que preveiés els panells, que, amb bon 
criteri, i tal i com s’ha expressat aquí, no només es col.loquessin a la Plaça 
de Sant Domènec sinó a uns quants punts més de la ciutat. L’encotillaria a 
dins d’un projecte més ampli, de la mateixa manera que l’edició d’un díptic 
que ha de ser d’aquest recorregut central de la ciutat de Manresa. Quan al 
punt segon, considera que hauria de ser considerat pels tècnics, encara que 
li sembla que ja havia estat estudiat tenint en compte tots els criteris que han 
sortit aquí, com ara el mateix terra amb un altre to, siluetejat amb la regata 
que avui s’ha proposat. No és que pensi que no es pugui tornar a rumiar 
però ell mateix havia desistit d’insistir perquè li semblava que els criteris 
tècnics ja havien estat tinguts en compte. En definitiva, no li veu la novetat. 
Es pot admetre a tràmit tornar-ho a considerar pels tècnics. 
 
L’Alcalde diu que el posicionament, a efectes de votació, un cop que tothom 
ha fet les seves valoracions, és que, per part de l’Equip de Govern, 
s’entendria el primer i el tercer punt de la proposta dins d’un marc general tal 
com plantejava el Sr. Fontdevila i dins una adequació de la plaça. I el segon 
punt, de la manera en que està redactat, no el poden votar favorablement. 
L’Equip de Govern proposa que sigui retirat i que s’ampliïn els informes 
respecte a les dificultats tècniques, i acceptar en aquest moment els punts 
primer i tercer de la proposta.  
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup estaria disposat a que el segon punt 
digués : “ Hauria de ser considerada pels tècnics la possibilitat de fer un 
paviment historiat.“, i res més. 
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L’Alcalde manifesta que li sembla que el posicionament ha quedat clar amb 
el que ha dit el Sr. Garcia. L’Equip de Govern, en aquest moment, està 
disposat a votar el primer i el tercer punt. Quant al segon punt, tant dins de 
l’àmbit de l’Equip de Govern, com en el de la comissió, es va estudiar la 
possibilitat de fer això, i ja en el seu moment es van veure dificultats 
tècniques. De totes  maneres, com que ara són en una sala de Plens i es 
difícil convèncer al proponent, la proposta de l’Equip de Govern seria que els 
mateixos tècnics expliquessin als proponents les dificultats que ja es van 
veure dins de la comissió perquè ho veiessin més clar. L’Equip de Govern no 
pot votar favorablement el segon punt perquè es comprometrien amb una 
cosa que té certes dificultats. Proposen, per tant, la retirada del punt segon, i 
l’acceptació del primer i tercer dins d’un àmbit general quan la plaça sigui 
feta i veient una proposta més ampliada del diferent patrimoni cultural que hi 
ha dins de l’àmbit de la ciutat. 
 
El Sr. Oms i Pons  diu que, en lloc de dir “considerada” en el punt segon, es 
podria dir “reconsiderada”, és a dir, que es faci una anàlisi. 
 
L’Alcalde manifesta que no hi hauria cap problema. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana creu que, per això, la modificació és pertinent, 
perquè la consideració, i abans el Sr. Javaloyes deia que ho havia dit sense 
insistència política, ho havia manifestat el director de l’arxiu comarcal, 
sempre s’havia comentat, però potser mai seriosament, o es va desestimar 
des del principi. Doncs bé, que es torni a considerar no per primera vegada 
sinó que hauria de ser reconsiderada i això obre les portes a tornar-ne a 
parlar. 
 
L’Alcalde diu que, a efectes de la proposta, es votaria el primer i el tercer 
punt de la proposta. Es podria posar “reconsiderada pels tècnics” però, si se 
li permet, i dins d’un cert atac de sinceritat, que creu que s’ha de tenir en 
aquest moment, l’ampliació de la informació que els ha donat el Sr. Garcia, 
que ve a dir que hi ha serioses dificultats per realitzar això en aquests 
moments. Si el que es vol és reconsiderar-ho dins de l’àmbit de la comissió, 
no hi ha cap problema, però els elements de dificultat que s’han plantejat 
apareixeran novament. Vol que s’entengui que aquesta voluntat, no tant sols 
de l’Equip de Govern sinó de tots, de tirar endavant aquesta proposta pot 
topar amb la pura i crua realitat de no poder dur a terme una proposta que 
interessa a tots. Si els sembla bé, passarien a votar el primer i tercer punt de 
la proposta, atenent, en tot cas, com un reflex de l’esperit de la proposta que 
s’ha d’ampliar quan la plaça sigui feta. I el segon punt hauria de dir “Hauria 
de ser reconsiderada pels tècnics la possibilitat de fer un paviment “historiat” 
de la plaça,” traient tot el demés i deixant clar, dins de l’esperit de la mateixa 
proposta, que “reconsiderar” no vol dir acabar i que la proposta sigui 
definitiva, perquè hi ha dificultats tècniques, però li sembla que a la comissió 
els temes es podran clarificar.   
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Sotmesa a votació la proposició presentada pel grup municipal de CIU, amb 
l’esmena “in voce” incorporada, en els termes que acaba d’expressar el 
President, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es 
declara acordat:  
 
“Caldria posar panells en un punt de la plaça, de fàcil accés i consulta, amb 
fotografies, plànols i textos amb la història del monument. 
 
Hauria de ser reconsiderada pels tècnics la possibilitat de fer un paviment 
“historiat” de la plaça. 
 
L’edició d’un díptic, distribuït per l’oficina de turisme, podria facilitar el 
coneixement del monument desaparegut i la visita cultural al centre històric 
de la ciutat.” 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PROPOSANT 

L’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT DE MANRESA A 
MANEL ESTIARTE, JORDI PAYA I CARLES SANZ COMPONENTS 
DE L’EQUIP ESPANYOL DE WATERPOLO. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
“ANTONI ARDERIU I FREIXA Regidor i President del Grup Municipal 
Popular de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa l’art. 103 
de la Llei Municipal de Catalunya i arts 97.3 i 91.4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 
28 de Novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria, presenta 
la següent: 
 
MOCIÓ 
 
- Antecedents 
 
Als Jocs Olímpics d’Atlanta 96, el waterpolo espanyol va aconseguir una fita  
històrica al aconseguir la medalla d’or. 
 
Dintre de l’equip espanyol hi formaven tres manresans, un d’ells el capità, 
que van fer que la bandera espanyola i, amb ella, la ciutat de Manresa 
pujaren al lloc més alt de l’esport mundial, essent la primera vegada que uns 
manresans reben una medalla d’or en unes Olimpiades. 
 
Recentment, el Govern Espanyol ha reconegut el mèrit de la gesta, 
condecorant amb la màxima distinció al capità de l’equip, en Manel Estiarte. 
 
Per això, juntament amb la medalla d’or olímpica i amb la d’Espanya, Manel 
Estiarte, Jordi Payà i Carles Sanz es mereixen la medalla de la Ciutat de 
Manresa i el reconeixement públic de tots els seus veïns per l’èxit assolit. 
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Estant a punt d’acabar l’any olímpic entenem que és de justícia fer, dintre 
d’aquest any, l’homenatge ciutadà a aquests homes per una gesta que mai 
s’havia produit abans a la Ciutat de Manresa, com és la de tenir tres 
medalles d’or. 
 
TEXT DE LA MOCIÓ 
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat. 
 
Segon.- Atorgar la Medalla de la Ciutat de Manresa a Manel Estiarte, Jordi 
Payà i Carles Sanz, quins, formant part de l’equip espanyol de waterpolo, 
van guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics d’Atlanta 96 fent pujar la 
bandera d’Espanya i, amb ella, la de la ciutat de Manresa, al lloc més alt de 
l’esport mundial.” 
 
Es fa constar que en el coneixement d’aquest assumpte, el Sr. Magí Mas i el 
Sr. Antoni Casserras s’absenten del Saló de Sessions. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que la proposta s’ha d’entendre en el sentit que 
s’inicia l’expedient per l’atorgament d’aquesta medalla perquè són conscients 
que l’atorgament directe pel Ple no és possible, i com molt bé assenyala el 
Sr. Secretari en el seu informe, s’ha d’iniciar l’expedient. Mai un regidor té la 
satisfacció de fer una proposta com la present. Ja hi va haver un emperador 
romà que era el Gran Diocliciano que va dir, en el seu dia, que la ciutat que 
no honora als seus herois no mereix un lloc a la història. Aquí a Manresa, 
avui hi ha tres herois esportius. No es tornarà a tenir una oportunitat com la 
present de tres medalles d’or en unes olimpíades en una ciutat de 65.000 
habitants. No creu que hi hagi cap ciutat a Europa que tingui aquesta 
probabilitat de tenir aquestes tres medalles d’or olímpiques. És per tot això 
que, juntament amb l’orgull d’aquest regidor de demanar que s’honori, 
mitjançant la màxima distinció que preveu el Reglament, a aquests tres 
herois esportius de Manresa, es barreja una espècie d’enveja cap al 
President d’aquest Ple perquè, malgrat que poden passar moltes coses en 
aquesta legislatura, probablement serà recordat com l’Alcalde durant el 
mandat del qual, hi va haver tres medalles d’or a la ciutat. Hi ha altres que ja 
s’han adonat d’això que ha explicat. Recentment Espanya ha honorat al 
capità de l’equip espanyol de waterpolo Manel Estiarte amb la més alta 
condecoració esportiva possible. També, al voltant d’aquestes contrades, hi 
ha exemples de poblacions que han honorat als seus esportistes com ara 
quan en Carles Checa va guanyar una prova del campionat del món de 
motociclisme i el seu poble va sortir al carrer. Cal que aquí es faci el mateix 
perquè Manresa es troba al davant d’una fita històrica que és fruit de la tasca 
d’aquests tres nois que han sabut portar, juntament amb tot l’equip, l’esport 
espanyol al més alt de l’èlite mundial. Per això el seu grup considera que 
s’ha de fer i ha de ser ara perquè s’està acabant l’any olímpic i no seria el 
mateix donar un guardó a l’any 1997 per les olimpíades de l’any passat. Els 
fets es produeixen quan vénen i no quan es voldria, i això és el que es va fer 
amb el TDK. Aquesta proposta, que espera que mereixi el recolzament del 
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Ple, no és nova, ja es va fer en el seu dia, concretament al mes de 
setembre. Comprèn que hi ha altres afers que han ocupat l’activitat del Ple. 
En aquell moment va quedar ajornada, suposa que per presentar-la en un 
altre Ple abans que acabés l’any 1996. Però entre el Zaire, Rwanda i els 
coloms, s’han dedicat a moltes i coses, i potser, se’ls ha passat de llarg 
aquesta fita històrica.  Està bé i és noble i leal d’ocupar-se de les desgràcies 
alienes però també ho és i ajuda a tots, fer-ho de les alegries que els són 
pròpies. Per això entén que aquest ajuntament, seguint tot el sentir unànime, 
no tant sols de la ciutat de Manresa, sinó de tot l’Estat espanyol, hauria de 
fer alguna cosa per a aquests tres esportistes amb una circumstància 
excepcional que no creu que es torni a donar.  
 
El Sr. Empez i Garcia intervé dient que està d’acord amb la totalitat dels 
antecedents dels que es parla. Però pel que fa al text de la moció, en el 
segon apartat, li agradaria que digués “Incoar expedient per atorgar la 
medalla de la ciutat al mèrit esportiu a Manel Estiarte, Jordi Payà i Carles 
Sanz”. A més a més demana al Ple que feliciti explícitament a Manel Estiarte 
Duocastella per la concessió que li ha fet el Consell de Ministres que és la 
distinció més alta dins de l’Estat Espanyol, com molt bé ha explicat el 
representant del Partit Popular. D’aquesta manera es recull la petició del 
GMPP i l’Equip de Govern estaria d’acord en aprovar la moció.  
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup ja deia al Ple del mes de setembre 
que es podria donar a tots tres esportistes la medalla al mèrit esportiu, i van 
demanar que es fes un estudi i se’ls comuniqués el resultat. El seu grup 
secunda totalment la proposta de l’Equip de Govern. 
 
L’Alcalde intervé dient que hi ha una proposta de l’Equip de Govern 
consistent en que la medalla sigui al mèrit esportiu i no la medalla de la 
ciutat. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa insisteix en què ha fet la proposta en el sentit que es 
reconegui l’exepcionalitat i els mèrits d’aquests tres esportistes de Manresa 
per una circumstància que molt difícilment es tornarà a produir. Entenen que 
mereixerien la màxima distinció de la ciutat i que això serà recordat, no tant 
sols pels esportistes, sinó per tothom durant una llarga temporada. 
L’important és que es faci alguna cosa i que sigui el més aviat possible 
abans que s’acabi l’any perquè l’any 1997 no és olímpic i altres problemes, 
molt menys importants que aquest, cridaran l’atenció del Ple. Perquè no es 
digui que el seu grup és de difícil conformar, acceptarien la proposta que ha 
exposat el Sr. Empez, en nom de l’Equip de Govern, d’atorgar la medalla 
màxima esportiva a aquests tres esportistes, malgrat que ja la tinguin, 
perquè “lo que abunda no daña” , sens perjudici de poder reconsiderar en el 
seu dia, l’atorgament d’una major distinció de la que s’hagin fet mereixedors 
aquests esportistes amb el Manel Estiarte al davant, la trajectòria 
professional del qual ja ha estat prou demostrada. Insisteix en que li 
agradaria alguna cosa més que la medalla al mèrit esportiu, però ja es bo 
que es faci alguna cosa, i, per això, recolzarien la proposta de  l’Equip de 
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Govern, per no allargar més aquesta situació, sens perjudici que algun dia el 
capità de l’equip mereixi un reconeixement especial per part del Consistori.  
 
L’Alcalde explica que la moció quedaria igual però en lloc d’”Atorgar la 
Medalla de la ciutat de Manresa...”  diria “...la Medalla al Mèrit Esportiu...” 
deixant clar, que es tractaria d’incoar l’expedient i no d’atorgar. I vol 
comentar que està totalment d’acord amb la sentència que ha esmentat el 
Sr. Arderiu, que, de tant en tant, en fa algunes d’interessants, del Sr. 
Diocleciano respecte a que una ciutat ha d’honorar els seus herois. 
Considera que aquests no són només els esportistes sinó que n’hi ha molts 
de silenciosos, que treballen pel Zaire, o per Rwanda, i que, sovint, són a 
l’anonimat, que no tenen un nom i que també serien tant o més mereixedors 
que qualsevol ciutadà al qui s’hagi donat la medalla de la ciutat. En tot cas, 
la medalla de la ciutat és molt excepcional i no s’atorga a un fet puntual sinó 
a una trajectòria, i creu que s’ha de continuar mantenint aquesta 
excepcionalitat. La proposta seria la següent: “Incoar l’expedient d’atorgar la 
medalla al mèrit esportiu al Sr. Manel Estiarte, Jordi Payà i Carles Sanz “. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa puntualitza que s’atorgui amb la màxima categoria 
perquè abans n’hi havia d’or i de plata. 
 
L’Alcalde contesta que s’està parlant de la medalla de la ciutat al mèrit 
esportiu i hi ha un Reglament molt laboriós que ho determinarà i per això es 
parla d’incoar expedient i no d’atorgar la medalla i no s’entra a discutir si ha 
de ser d’or o de bronze sinó que és un reconeixement de la ciutat.  
 
Sotmesa a votació la proposició presentada pel grup municipal del PP, amb 
l’esmena “in voce” incorporada, en el sentit que on diu :”Atorgar la Medalla 
de la Ciutat de Manresa”, ha de dir :”Incoar expedient per tal d’atorgar la 
Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu”, s’aprova per 23 vots afirmatius ( 8 
GMS, 2 GMERC, 1 GMIC-A-EV, 9 GMCIU i 3 GMPP), i 2 abstencions legals 
- Sr. Mas i Sr. Casserras-,  per aplicació de Llei ( art. 46.2.d) de la Llei 
7/1985 i art. 95.d) de la Llei 8/1987) i, per tant, amb el quòrum que determina 
l’article 18 del Reglament d’Honors i Distincions, es declara acordat:  
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat. 
 
Segon.- Incoar expedient per tal d’atorgar la Medalla de la Ciutat al mèrit 
esportiu a Manel Estiarte, Jordi Payà i Carles Sanz, quins, formant part de 
l’equip espanyol de waterpolo, van guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics 
d’Atlanta 96 fent pujar la bandera d’Espanya i, amb ella, la de la ciutat de 
Manresa, al lloc més alt de l’esport mundial. 
   
8.3 DECLARAR LA INNECESSARIETAT DE L’EXPROPIACIÓ DE LA 

FINCA I LA REVERSIÓ DE LA MATEIXA, PROPIETAT DEL SR. 
VALENTÍ VENDRELL I SAMPONS. 

 
Es fa constar que en el coneixement d’aquest punt, es reincorporen al Saló 
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de Sessions el Sr. Magí Mas i el Sr. Antoni Casserras. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel senyor Valentí 
Vendrell i Sampons, actuant en nom i representació de l’entitat mercantil 
“EDIFICIO PILAR, S.L.”, demanant la cancelació de la nota marginal que 
consta al Registre de la Propietat en relació a la finca inscrita al tom 2.188, 
llibre 817, foli 180, finca núm. 5.470-N, situada a la Carretera de Vic núm. 11. 
 
Vist que pel Ple municipal, en sessió del dia 16 de març de 1993, fou aprovat 
acord amb el text literal següent: 
 
“1r.-APROVAR LA RECTIFICACIÓ, en aplicació del que disposa l’article 20 
de la Llei d’Expropiació Forçosa, de la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació urbanística motivada per l’execució del “Projecte d’obra 
municipal ordinària anomenat edifici d’aparcament a la plaça Porxada”, 
considerant que pels serveis tècnics municipals ha estat detectada 
l’existència d’un propietari inicialment no contemplat en l’esmentada relació 
amb les dades següents: 
 

DRET AFECTAT SITUACIÓ FINCA 
AFECTADA 

M2 AFECTATS I 
REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

DADES 
REGISTRALS 

TITULARS 

Propietat Carretera de Vic, 
11 

16 m2 Tom 889, foli 217, 
finca 5470, 

inscripció 11ª 

Senyor Valentí 
Vendrell i 
Sampons. 

 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que, un cop 
executades les previsions del “Projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
edifici d’aparcament a la plaça Porxada” i en el concret replanteig i ajust de 
l’obra no ha estat necessària l’afectació dels 16 m2 propietat del senyor 
Valentí Vendrell i Sampons. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals que s’ajusta al present 
Dictamen. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres 
que componen la Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de 
proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- DECLARAR LA INNECESSARIETAT DE L’EXPROPIACIÓ de la finca 
propietat del senyor VALENTÍ VENDRELL I SAMPONS i que fou afectada 
per l’expropiació derivada de l’execució del “Projecte d’obra municipal 
ordinària anomenat edifici d’aparcament a la plaça Porxada”, acordada pel 
Ple municipal en sessió del dia 16 de març de 1993, considerant que en el 
concret replanteig i execució de l’obra no ha estat necessària l’ocupació de 
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la finca esmentada, descrita en l’expedient expropiatori amb les dades 
següents: 
 

DRET AFECTAT SITUACIÓ FINCA 
AFECTADA 

M2 AFECTATS I 
REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

DADES 
REGISTRALS 

TITULARS 

Propietat Carretera de Vic, 
11 

16 m2 Tom 889, foli 217, 
finca 5470, 

inscripció 11ª 

Senyor Valentí 
Vendrell i 
Sampons. 

 
2n.- DECLARAR LA REVERSIÓ DE LA FINCA afectada per l’expropiació 
acordada pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 16 de març de 1993 i 
que ha quedat indicada en l’anterior apartat. 
 
3r.- NOTIFICAR PERSONALMENT aquest acord al propietari afectat, 
significant-li que, per no haver-se ocupat la finca per part de l’administració, 
no resulta procedent el reconeixement de cap mena de perjudici al seu favor. 
 
4t.- TRAMETRE CERTIFICACIÓ DELS ANTERIORS ACORDS AL 
REGISTRE DE LA PROPIETAT per tal de que sigui cancel.lada la 
corresponent nota marginal d’afectació per l’expedient expropiatori, segons 
petició formulada per l’interessat.” 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de desafectació d’una propietat 
de la Carretera de Vic, número 11. Quan es va fer el projecte de 
l’aparcament de la Plaça Porxada, es van afectar 16 metres quadrats de la 
seva part interior. En executar el projecte, no van ser necessaris aquests 16 
metres,  per tant, donat que hi havia una nota marginal al Registre de la 
Propietat respecte a aquesta finca i atès que el seu propietari, Sr. Valentí 
Vendrell i Sampons, va demanar a l’ajuntament la cancel.lació de la mateixa, 
i, com a conseqüència, la reversió de la finca que, en un primer moment, 
havia d’haver estat expropiada i que, per raons del propi projecte, no va ser 
necessària. L’acord que es proposa consisteix en retornar o deixar sense 
efecte l’expropiació de la finca i declarar la reversió de la mateixa a la seva 
propietat inicial. 
 
Sotmès a votació, s’aprova el dictamen per unanimitat dels 25 membres  
presents. 
 
8.4 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE 
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA 
ADJUDICAT A L’ENTITAT MERCANTIL FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la instància de referència registre d’entrada número 
22585/01.10.1996, subscrita pel senyor Aureli Blasco i Lázaro, en 
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representació de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, adjudicatària de la concessió administrativa del servei 
públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del 
municipi de Manresa, per la qual sol·licita la revisió del cànon de la 
concessió pel present exercici de 1996. 
 
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis 
Financers, en data 28 de novembre de 1996, i pel TMG de Contractació i 
Patrimoni en data 10 de desembre de 1996. 
 
De conformitat amb les clàusules 74 i 75 del plec de clàusules que regulen la 
concessió. 
 
L’alcalde-president, proposen al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de 
Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SA (A-28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís 
Monturiol número 12 de Manresa), aplicant-se una revisió de cànon de 
concessió del 4,01%, amb efectes des del dia 1 de gener de 1996, 
equivalent a un coeficient de revisió Kt d’1,13646. 
 
SEGON. Establir, amb efectes des del dia 1 de gener i fins a 30 de juny de 
1996, un cànon anual de 440.837.715 PTA, equivalent a un cànon mensual 
de 36.736.476 PTA (ambdós cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), 
resultant d’aplicar el coeficient Kt, de conformitat amb l’annex I a aquest 
dictamen. 
 
TERCER. Establir, amb efectes des del dia 1 de juliol de 1996, un cànon 
anual de 439.609.867 PTA, equivalent a un cànon mensual de 36.634.156 
PTA (ambdós cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar el 
coeficient Kt, de conformitat amb l’annex II a aquest dictamen. 
 
QUART. Reconèixer un crèdit a favor de la concessionària, per diferències 
de cànon corresponent al període de l’1 de gener al 31 d’octubre de 1996, 
per un import total de 14.162.104 PTA, segons l’annex III a aquest dictamen. 
 
CINQUÈ. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient.” 
 
 
El Sr. Mas i Font diu que es tracta de la petició de revisió de preus de 
l’empresa concessionària per a aquesta concessió a la que té tot el dret i que 
ha semblat pertinent per part dels serveis tècnics i jurídics, i, per això 
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demana el vot favorable, per tal reconèixer aquest crèdit que li ha sorgit i 
procedir al pagament que en resulta. 
 
Sotmès a votació, s’aprova el dictamen per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
8.5 APROVAR EL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA  

ANOMENAT MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR 
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1. TRAM NORD I MODIFICAR EL 
CONTRACTE DE L’OBRA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que en el transcurs de l’execució de l’obra MODIFICACIÓ PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1. TRAM 
NORD, la Direcció-Facultativa ha considerat convenient introduir 
modificacions en el projecte inicial aprovat pel Ple de la Corporació de 20 de 
desembre de 1994. 
 
Atès que dita variació comporta l’ampliació, la disminució i la introducció de 
noves partides en el pressupost adjudicat. 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el primer expedient de modificació tècnica que s’adjunta 
del Projecte de l’Obra anomenat MODIFICACIÓ PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1. TRAM 
NORD, aprovat pel Ple de la Corporació de 20 de desembre de 1994. 
 
SEGON.- Modificar amb subjecció a l’art. 265 de la llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el contracte de l’Obra 
MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE 1. TRAM NORD, adjudicat a l’entitat mercantil “OCP 
CONSTRUCCIONES, S.A.” (A-28004885, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona), 
per acord del Ple de la Corporació de 26 d’octubre de 1995, disminuint en 
1.526.596 PTA i ampliant en 14.789.704 PTA les prestacions contractades 
d’acord amb els preus unitaris contradictoris conformats epr l’adjudicatària i 
amb el primer expedient de modificació tècnica que s’aprova pel punt primer 
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 es tracta d’un modificat de preus del 
projecte d’urbanització dels Dolors, al tram nord que afecta al final del carrer 
d’Artés i el carrer d’Avinyó. Un cop finalitzada l’obra s’han produït 
disminucions en els preus d’algunes partides, altres partides l’han augmentat 
i, d’altra banda, hi ha hagut aportació de noves partides. Aquests canvis es 
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fonamenten en que hi ha hagut un problema amb uns terres tous que s’han 
hagut de reforçar amb compactacions que no estaven previstes. S’han hagut 
de desplaçar conduccions de clavegueram, serveis de telefonia de fibra 
òptica, aigua potable, de la Sèquia i de telègraf que afectava a una 
gasolinera. També s’han hagut de fer modificats del projecte com ara en el 
tema de les voreres que estaven previstes amb asfalt i s’han executat amb 
formigó. Tot això ha significat que, en l’obra, hi haguessin deduccions 
d’1.500.000 de pessetes, unes ampliacions de partides, es a dir més 
medició, de 8.875.000 de pessetes i noves partides no previstes per valor de 
5.900.000 pessetes. El resultat total és d’un import total de 13.263.000 
pessetes de més en aquest projecte d’urbanització que és una quantitat que 
s’assumeix per la pròpia baixa a la que es va sotmetre l’empresa, és a dir, no 
hi ha increment en el pressupost previst per a la urbanització. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels sobrevinguts  núm. 
8.6 i 8.7 .  
 
8.6 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  “REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI EL 
CASINO, FASE III, ETAPA 2A.”, PER UN IMPORT TOTAL DE 
142.664.360 PESSETES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 7 de novembre de 1996, es va aprovar definitivament el 
Projecte “Rehabilitació de l’edifici El Casino, Fase III, etapa 2ª”, per un import 
total de 142.664.360 pessetes. 
 
Atès que en el pressupost de l’exercici de 1996 només hi h, per aquesta 
finalitat, un crèdit disponible de 88.178.659 pessetes i un finançament 
disponible de 81.199.982 pessetes, es proposa realitzar l’esmentat projecte 
mitjançant despeses de caràcter plurianual a distribuir entre els exercicis de 
1996, 1997 i 1998. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l’execució del 
Projecte  “Rehabilitació de l’edifici El Casino, fase III, etapa 2a.”, per un 
import total de 142.664.360 pessetes. 
 
Es fixa la despesa plurianual de la següent forma: 
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ANY 1996 (Base inicial) .................  .................................81.199.982
ANY 1997 (70% s/.81.199.982) .....  .................................56.839.987
ANY 1998 (Resta) .........................  ...................................4.624.391
 
TOTAL ........................................ 
 

 ...............................142.664.360

 
Tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 155.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre i 82.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
SEGON.- Consignar en els Pressupostos Municipals dels exercicis de 1997 i 
1998, les anualitats de 56.839.987 i 4.624.391 pessetes, respectivament, per 
atendre les obligacions de pagament derivades de l’execució de  l’esmentat 
projecte.” 
 
8.7 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE 
L’EDIFICI “CASINO”. FASE III, 2a. ETAPA, I APROVAR 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que l’Ajuntament de  Manresa, per acord del Ple de la Corporació de 
16 de setembre de 1996, va aprovar inicialment el projecte anomenat 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
“CASINO”. FASE III, 2a. ETAPA, el qual, un cop practicada la informació 
pública sense haver-se presentat cap reclamació, ha quedat definitivament 
aprovat de manera automàtica amb efectes des del dia 7 de novembre de 
1996. 
 
Atès que l’execució d’aquest projecte està prevista mitjançant la modalitat de 
despesa plurianual. 
 
Vistos els informes tècnics de data 3 de desembre de 1996 i jurídic de data 
12 de desembre de 1996, amb l’observació que aquest últim conté en relació 
amb la necessitat d’aprovar la despesa plurianual abans de procedir a 
l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atès que en l’expedient administratiu s’ha acreditat la viabilitat del projecte i 
al disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució d’aquesta obra. 
 
De conformitat amb l’article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques i l’article 273 lletres c) i f) de la 
Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de catalunya, el regidor-
delegat d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del 
contracte administratiu de l’obra PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI “CASINO”. FASE III, 2a ETAPA. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI “CASINO”. FASE III, 2a 
ETAPA, d’un pressupost de licitació de 141.758.738 PTA (inclòs el 16% 
d’IVA), de conformitat amb el projecte tècnic aprovat amb efectes des del dia 
7 de novembre de 1996, a adjudicar mitjançant concurs públic per 
procediment obert, aplicades les circumstàncies previstes a l’article 86 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i a l’article 273 lletres c) i 
f) de la llei municipal i de règim local de Catalunya, atès que el projecte 
aprovat pot ser millorat per altres solucions tècniques i el preu no constitueix 
l’element essencial de l’adjudicació. 
 
TERCER. Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, el Plec de 
Clàusules administratives i el Plec de Clàusules tècniques inclòs en el 
projecte tècnic, i de forma simultània, convocar el Concurs Públic, mitjançant 
anunci a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de 
la Província. Si es presentessin reclamacions contra els plecs del contracte, 
durant el termini  de la seva informació pública, s’estarà al que disposa l’art. 
122 apartat 2n. del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
QUART. 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 dos dictàmens fan referència a la 
contractació del Projecte de Rehabilitació de l’Edifici del Casino, en la fase 
tercera i l’etapa segona que ja va ser sotmès a la consideració del Ple i que 
es va aprovar definitivament, de forma automàtica, perquè no hi van haver 
al.legacions des del dia 7 de novembre de 1996. Aquesta fase permetrà 
enguixar el sostre i les parets de la primera planta, construir la vidrieria i la 
restauració exterior de les façanes. Amb aquest projecte s’acaben els 
exteriors de l’edifici del Casino i també la part bàsica de l’interior. Encara 
caldrà contractar una quarta fase que ha de permetre la construcció de les 
instal.lacions de l’interior de l’edifici. Per contractar aquest projecte, tenint en 
compte que el seu import és de 142.758.000 pessetes, i donat que no es 
disposava de suficient crèdit, que era tant sols de 88.000.000 de pessetes en 
el pressupost de 1996, ha calgut tramitar una plurianualitat de despesa. En 
el tema inclòs en el sobrevingut número sis hi ha una despesa que queda 
distribuïda en tres anys: 81.000.000 per a l’any 1996, 56.000.000 per al 1997 
i 4.600.000 per al 1998. Amb aquesta distribució de la despesa, s’assoleixen 
142.000.000 que són els necessaris per a dur a terme aquesta contractació. 
En aquests moments s’està acabant la seva fase tercera de l’etapa primera, 
de les obres del Casino. Queda un mes més d’obra a executar i, si es 
compleixen correctament els terminis, quedaria prevista l’adjudicació de 
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l’obra per a mitjans de l’any 1997 que és quan es preveu que es reiniciï la 
fase i solapar, d’aquesta manera, les dues actuacions del projecte.  
 
Sotmesos a votació conjunta els sobrevinguts núms. 8.6 i 8.7,  s’aproven per 
unanimitat dels 24 membres presents. 
 
8.8 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL BANCO 

DE SANTANDER, S.A. PER UN IMPORT DE 175.000.000 DE 
PESSETES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els 
propers mesos, i vist l’informe del Sr. Tresorer que figura en l’expedient, 
aquesta Comissió d’Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de 
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la 
Llei 39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Concertar a l’amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la 
Llei 39/1988 de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la 
seva devolució, una operació de tresoreria amb BANCO DE SANTANDER, 
S.A., per un import de CENT SETANTA-CINC MILIONS (175.000.000) de 
pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d’interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0’07%, amb 
revisió trimestral (tipus mig publicat en el Butlletí de la Central d’anotacions 
del Banc d’Espanya el sisè dia hàbil anterior a la data de començament de 
cada període d’interès), amb  interès total trimestral estimat del 6’45%. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la 
pòlissa o contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un quatre per cent, 
previsiblement, del 10,45%. 
 
2n.- Amb la concertació de l’operació que es proposa, no s’ultrapassa el límit 
fixat per l’article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s’adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la 
formalització de la present operació, el model C.T. Operació de Tresoreria; 
tot això segons el què disposa 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. 
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5è.- Facultar El Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per 
a la formalització de l’operació.” 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que en data 22 de desembre de l’any 1996, 
vencerà l’operació de tresoreria que, per import de 175.000.000  pessetes té 
concertda aquest ajuntament amb Banca Catalana. La situació de dèficit 
pressupostari existent, aconsella la renovació d’una operació de tresoreria 
pel mateix import a la que ha de vèncer. D’acord amb les negociacions, la 
proposta més favorable és l’ofertada pel Banc de Santander. Les condicions 
són les següents: l’import és de 175.000.000, amb tipus d’interès variable, 
MIBOR a 90 dies més un diferencial de 0,07, revisió trimestral, data de 
venciment d’1 any a comptar des de la data de la signatura, i l’interès de 
demora és l’interès nominal més un 4%. La quantitat de 175.000.000 que es 
proposa concertar, sumada a la quantitat de 500.000.000 de pessetes 
d’anteriors operacions de tresoreria,  ja formalitzades en l’exercici, no 
ultrapassa el 35% legal sobre els ingressos liquidats per a operacions 
corrents, ja que seria exactament un 16,65%. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, i 2 GMIC-A-EV ) i 11 abstencions ( 9 GMCIU i 2 GMPP -Sr. Sotoca  i 
Sr. Javaloyes ). 
 
8.9 APROVAR EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“L’adequació del catàleg de llocs de treball a les funcions i responsabilitas 
del personal funcionari i la introducció de variacions per la mateixa causa en 
el quadre de retribucions del personal laboral, fan necessari una nova 
aprovació dels susdits documents. 
 
Per tot això, la Comissió d’Hisenda, té l’honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d’aplicació del 
Complement de Destinació i del Complement Específic i que s’inclou com 
Annex número 1 al present dictamen. 
 
SEGON.- Les retribucions aplicables al personal laboral i eventual seran les 
que pels diferents conceptes es detallen a l’Annex número 2 al present 
dictamen. 
 
TERCER.- Els efectes dels acords anteriors seran a partir de 1r. de 
desembre de 1996. 
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QUART.- A excepció del que en resulta dels acords del present dictamen, 
resten vigents els acords del Ple de la Corporació de 26 de gener de 1996 i 
19 de febrer de 1996, relatius a retribucions del personal de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que aquest dictamen és conseqüència del 
que es va aprovar per unanimitat de tots els membres del Consistori el 26 
d’octubre de 1995. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup no vol perjudicar a ningú, i menys des 
de l’oposició. Hi ha informes contraris i no hi ha informe del Comitè i per això 
s’abstindran. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, i 2 GMIC-A-EV ) i 11 abstencions ( 9 GMCIU i 2 GMPP -Sr. Sotoca  i 
Sr. Javaloyes). 
 
8.10 ESTIMAR LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PELS SRS. 

DELFIN GUITART PARERA I SERVANDO TORRALBA BORREGO I 
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS DE TRIBUTS MUNICIPALS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Ple de la Corporació Municipal del dia 21 d'octubre de 1996 es 
van aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals  de 
Tributs Municipals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1997. 
 
Atès que l'esmentat acord es va publicar al BOP núm. 268 del dia 7/11/1996, a 
partir del qual es va obrir un període d'exposició pública de 30 dies, durant el 
qual s'han presentat les reclamacions següents : 
 
 -  Pel Sr. Delfín Guitart Parera, al.legant contra la classificació fiscal del 

Camí de la Cova, en relació a la Taxa de recollida d'escombraries. 
 
 -  Pel Sr. Servando Torralba Borrego, al.legant contra la classificació 

fiscal del C/. Font del Gat, a l'alçada del núm. 49, en relació a la Taxa 
sobre recollida d'escombraries. 

 
Atès que l'article 17.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, disposa que finalitzat el període d'exposició pública 
s'adoptaran els acords definitius escaients, resolent les reclamacions que 
s'haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l'Ordenança, la seva 
derogació o les modificacions a què es refereix l'acord provisional. 
 
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers, segons el qual es constata 
que tant el Camí de la Cova com el carrer Font del Gat a l'alçada del núm. 49, 
es troben en pitjors condicions que la resta de carrers que tenen assignada la 
primera categoria. 
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El President de la Comissió d'Hisenda i Administració té l'honor de proposar al 
Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels acords següents : 
 
Primer.- Estimar parcialment les al.legacions presentades pel Sr. DELFIN 
GUITART PARERA, i modificar l'apartat I de la classificació fiscal de carrers, 
assignant al Camí de la Cova la categoria segona atès que, per les seves 
característiques, no li correspón la categoria tercera. 
 
Segon.- Estimar les al.legacions presentades pel Sr. SERVANDO TORRALBA 
BORREGO, i modificar l'apartat I de la classificació fiscal de carrers assignant 
al C/. Font del Gat, trams Ptge. Ferrer-Bases de Manresa i C/. Major-Bases de 
Manresa (esquerra), la categoria segona. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals de 
Tributs Municipals en els mateixos termes en què van ser aprovades 
provisionalment, tot recollint les modificacions exposades als apartats Primer i 
Segon d'aquest dictamen. 
 
Quart.-  Publicar al BOP el texte íntegre de les modificacions de les 
Ordenances Fiscals, de conformitat amb el que preveu l'article 17.4 de la Llei 
39/1988,  de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que al Ple de la Corporació del dia 21 
d’octubre de 1996, es van aprovar provisionalment les modificacions de les 
Ordenances Fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1997. 
Després del període d’exposició pública de 30 dies, s’han presentat les 
reclamacions següents: Primera, el senyor Delfin Guitart Parera al.lega contra 
la classificació fiscal del Camí de la Cova en relació a la taxa sobre recollida 
d’escombraries. Segona, el senyor Servando Torralba Borrego al.lega contra la 
classificació fiscal del carrer de la Font del Gat a l’alçada del número 49 en 
relació també a la taxa sobre recollida d’escombraries. És per això que vistos 
els informes emesos, proposen al Ple l’adopció dels acords.  
 
Sotmès el dictamen votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l’art. 
112.3.j) de la Llei 8/1987. 
 
8.11 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

L’ENTITAT ASSOCIACIÓ MANRESA DE FESTA PER UN TOTAL 
DE 2.300.000. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Durant la Festa Major de Manresa d’enguany s’han devengat obligacions a 
càrrec d’aquest Ajuntament amb motiu de la potenciació d’aspectes concrets 
del programa d’actes. La realització d’un macro-concert que en principi era 
previst, cobrir econòmicament,  per l’Associació Manresa de va tirar-se 



 69

endavant amb el compromís de l’Ajuntament d’assumir el possible major cost 
que, el risc de la seva organització pogués ocasionar. 
  
En conseqüència d’això, el Regidor Delegat de Cultura que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1er.- 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 de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 
ENTITAT    CONCEPTE        PESSETES 
 
ASSOCIACIÓ MANRESA  Realització del concert      2.300.000  
DE FESTA    dels grups CELTAS CORTOS  
G-59337121   i BARS”.      
 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana diu que és un honor acabar aquest Ple amb 
aquest sobrevingut. Recordaran, com així es va fer palès, que al final de la 
Festa Major, a la pràctica, es va originar un dèficit que rondava els tres 
milions de pessetes. Però també cal tenir en compte que entre l’any 1995 i 
1996 es va manejar un total de diners que va passar dels 18 al 27 milions de 
pessetes per tirar endavant la festa major. Aquest increment considerable, 
aquest volum econòmic que envoltava la Festa Major, va fer que hi hagués 
aquest dèficit i, d’alguna manera, tot i que no és una responsabilitat 
municipal directament, formalment, amb l’entitat que organtiza la Festa Major 
d’assumir aquests pagaments extraordinaris, els va semblar pertinent fer-ho 
almenys en una part. Per això, presenten, de manera extraordinària, aquest 
reconeixement de crèdit dins del pressupost enlloc d’esperar a fer-ho l’any 
que ve. La xifra no és gratuïta: 2.300.000 pessetes però, com es pot 
comprovar en la documentació, és la mateixa amb que incrementem el 
pressupost de la Festa Major per a 1997, que passarà dels 10.000.000 
pessetes de l’ajuntament de Manresa als 12.300.000, tal com ho van sumar 
enguany, amb la voluntat que es pugui tenir, si no la mateixa, una Festa 
Major tant important, i no només des del punt de vista econòmic sinó de 
participació, com la que hi ha haver l’any 1996. 
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que sap greu fer un reconeixement de crèdit 
de 2.300.000 de pessetes per un espectacle que, en principi, estava previst 
que havia de donar benefici. Li semblava que hi havia una assegurança 
segons la qual, en cas de fer mal temps, cobria les despeses. Aquell dia ja 
es veia que faria fred ja que havia plogut, per tant, hauria estat fàcil acollir-se 
a la clàusula de la pòlissa d’assegurança. S’hauria pogut suspendre per mal 
temps perquè era previsible que no hi anaria gent al ball i això provocaria un 
dèficit. Si s’hagués suspès, hi hauria hagut un estalvi de 2.300.000 pessetes. 
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El Sr. Fontdevila i Subirana contesta que li hauria agradat tenir la 
possibilitat de poder-se acollir a l’assegurança aquella tarda però no va ser 
possible. El concert estava assegurat per un import molt alt i l’ideal hauria 
estat un bon xàfec, però no una hora abans ni després sinó durant el 
concert. Ell s’hi fixava però no plovia. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que per a aquest tema necessitarien un perit en 
assegurances, però li fa l’efecte que, “ben treballadet”, ho haurien pogut 
aconseguir i encara haurien fet diners. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana contesta al senyor Oms que, si vol, l’any que 
ve li ensenyarà el conveni amb l’asseguradora per tal que li puguin treure el 
màxim de profit possible.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, i 2 GMIC-A-EV ) i 9 vots negatius (GMCIU), i 2 abstencions (GMPP -
Sr. Sotoca i Sr. Javaloyes ). 
    
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, 
quan són les 23 h i 15 min., 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  ............... 
 
 
EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                    L’ALCALDE 


