
:'"t " ,- 1":;r
f  

\ t '  r i

I r

\ o '  l ' .  
l

A1 Saló de Sessions de la ciutat de Manresa, b'?qiá disset
de desembre de mil nou-cents noranta-u. Es reuneixen\Ef$-Srs. que
tot  segui t  es d i ran,  a  t tob jecte de ce lebrar  sess ió"del  P le de
Ia Corporació, núm. 22, amb carácter ordinarir €D prirnera convo-
catór ia .

Q ?

Alcalde-President

I l . Im.  Sr .  JuI i  Sancl imens i  Genescá

Tinents dtAlca lde

Sr.  Marcel . l i  L lobet  i  Corominas
Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Francesc de Puig i  Vi ladrich
Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna
Sr. Josep Ma SaIa i  Rovira
Sra.Teresa Just i  niba
Sra.Ma Rosa Riera i  Montserrat

Regidors

Sr. Pere Sobrerroca i Camps
Sr. Antoni Berenguer i Casas
Sr. Jordi Rodó Rodá
Sr. Pere Vilarasau i Serracanta
Sr. Jordi Marsal i  Muntalá
Sra.Carme Vidal i  Vintró
Sr. Manuel Cano i Navarro
sr. Jordi Valls i  Riera
Sr. Joaquim Garcia i  Comas
Sr. Jacint Carrió i  Vi laseca
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Joan C. Canongia i  Gerona
Sra.Ma Angels  Crusel las i  Serra
Sr. Ignasi Perramon i carrió
Sr .  Car les Esc lusa i  Espinal
Sr. Magi Mas i Font
Sr .  Josep Balet  i  OI Ier

Secretari General acctal-

Sra. Rosa Pintó i  Mestres

Constatada per 1a Presidéncia Itexisténcia del quórurn
p rev i s t ,  a  l t a r t i c l e  46  de  ta  L le i  7185 ,  de  2 tab r i l  i  a  l t a r t i c l e
51 del vigent Reglament Orgánic Municipal, el Sr. President obre
lracte i  oralment es procedeix, en 1egal forma, guan són les
vuit del vespre del dia assenyalat a l t inici,  i  dóna lectura a
l ro rd re  de l  d ia r  eü€  d iu :

]... APROVACIó ACTA ANTERIOR

APROVACTO DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSTONS DELS DIES 5,

a27l t  47 -  A



L6 I 19 DE NOVEMBRE DE 1-991 . P.epartides minutes dels esborranys
de les actes corresponents: a les sessions esmentades, en els
termes prev is tos a ls  ar t ic les 80 i  91 del  Reia l  Decret  2568186,
de 28 de novembre, €s presta lntegra aprovació a les mateixes,
i esdevenen actes de les sessions dels dies 5, L6 i L9 de
novembre de 1991, per unanimitat dels presents.

2. -  OüESTIONS PRéVIES

En motiu del cessa¡nent del Sr. Secretari i del Sr. Interven-
tor, tots els grups potit ics fel iciten i  agraeixen la feina feta
per ambdós en la seva estada en aquest Ajuntament i els desitgen
tota mena dréx i ts

2.L CONTROL T FISCALITZACTO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIó I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMTSSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS Nt[.{S. 46, 47, 48
i 49. CORRESPONENTS ALS DIES 11. 18 i 25 DE NOVEMBRE I 2 DE
DESEMBRE DE 1991, RESPECTIVAI{ENT. PEL REPARTIUENT OUE DE LES
ACTES DE LES MATETXES SIHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTfTS POLITICS, EN ELS TERMES DE LTARTICLE 22.2 a) DE LA
LLEI  7 /85 .  DE 2  DTABRIL  I  DE  LTARTICLE 104  DEL  RD 2568 /86 ,
DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del
contingut dels acords i actes de les sessions de la Comissió de
Govern de dates 11, 18 í 25 de novembre i 2 de desembre de 199L,
nit jangant Ia distr ibució dels esborranys corresponents als
portaveus dels grups municipals, i  es dóna per acomplert el
trámit de control i  f iscal i tzacíí dels art icles 22-2 a) de la
L Ie i  7  /85 ,  de  2  d t  ab r i l ,  i  a r t .  1 -04  de1  RD 2568 /86 ,  de  28  de
novembre.

2.2 CONTROL I FISCALTTZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET; DELS DECRETS DEL SR. ALCALDE-
PRESTDENT I ELS SEUS DELEGATS. MITJANCANT DONACIO DE COMPTE,
EN ELS TERMES DE LTARTICLE 22.2 a)  DE LA LLEI  7/85.  DE 2
D 'ABRIL .  T  DE L IARTTCLE 104  DEL  RD 2568 /86 ,  DE 28  DE
NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels Srs. Regidors e1s Decrets dictats
per  1r f1 .1m. Sf .  A lca lde-Pres ident  i  e ls  seus delegats,  des de
lranterior donació de compte, quedant acomplert per lrassenti-
ment unánime dels presents e1 trárnit de control i  f iscal i tzació
pel PIe, dels órgans de govern de 1a Corporació i ,  en concret,
de l s  Dec re ts  de  I t I l . lm .  S r .  A l ca lde -Pres iden t  i  e l s  seus
delegatsr  €r l  e ls  termes de l tar t ic l -e  22-2 a)  de la  L le i  7185,  de
2 dtabr i l ,  i  ar t ic le  LO4 del  RD 2568/86,  de 28 de novembie.

2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT DIALCALDE DE RéGIM
INTERTOR SOBRE CONTRACTACTó EN RéGTM LABORAL TEMPORAL I PEL
SISTEMA DE MáXIIIA_URGéNqI.A, AI=, SR. JOAN ROJO I SOLER, COM
A MONTTOR DE LIESCOLA MUNICIPAL DIINICTACIó ESPORTIVA.

E1s presents gueden assabentats del contingut draquest
Decret per la lectura que del mateix fa el Secretari General.
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Els presents queden assabentats de1 contingut draquest
Decret per la lectura que del mateix fa el Secretari General.

2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE TINENT D'ALCALDE DIHISENDA SOBRE
DECLARAR EIr{ERGENT LTOBRA DTENDERROC DTITNA PART DE LTEDIFI-
CACIó SITUADA AL CARRER SANT FRANCESC NI'}T. 12.

2 .4

Els presents queden
Decret per la lectura que

3. -  PRESIDENCIA

assabentats de1 contingut draquest
del mateix fa eI Secretari General.

3.]- DICTAMEN SOBRE APROVACIó DEFINITIVA DE LA MODIFICACTó DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI DE L'ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES.

El Sr. De Puig i  Vi ladrich srabsenta momentániament de Ia
sess ió .

PeI Secretari actuant es dóna compt,e del dictamen següent:

Atés que per acord de la Junta General del Consorci de IrEscorxa-
dor Comarcal del Bages, amb data 25 dtabri l  de 1-99L, es va
acordar instruir expedient de rnodificació dels Estatuts segons
el tenor que es dirá:

Atés que lresrnentada modif icació va ser objecte de trámit
dtinformació pública per part de les Corporacions consorciades
sense que srhagi registrat cap reclamació.

Atés que han informat favorablernent tant lfExcma. Diputació
Provincial com eI Consell  Comarcal del Bages, i  el Departament
de Governació de la Generali tat, havent-se-I i  informat favorable-
ment Ia modif icació per les esmentades entitats.

Considerant que srhan seguit els trárnits previstos per a la
modif icació dels Estatuts de les Mancomunitats previstos a Ia
L Ie i .

V is t  e l  que d isposen e ls  ar t ic les 44 de Ia  L le i  7  /85,  de 2
d 'ab r i l ,  a r t s  113  a  LL7  de  l a  L le i  8187  de  1 -5  d 'ab r i l  de l -
Parlament de Cat,alunya i articles l-OO i concordants del Reglament
aprovat per Decrt L4o/88, de 24 de maig, conforme a la Senténcia
del  TC 2L4/89 de 21 de desembre.

L'Alcalde-President proposa al Ple Itadopció del següent

ACORD

l-r. - Aprovar def initivarnent Ia modif icació dels Estatuts del
Consorci de lrEscorxador Comarcal del Bages, €r1 eI sentit  de
substituir Ia redacció actual de lrart. L4 parágraf primer que

,4!"ty'- ¡ 'r:
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re fere ix  a

rrArt icle 14é.- Secretari i  I¡rterventor.

1.- El Consorci t indrá un Secretari i  un Interventor, el
nomenament dels quals recaurá en funcionaris habili-
tats per exercir les comeses própies del cárrec en
algunes de les Corporacions consorciades.rl

Substituir- lo pel redactat següent:

ItArt icle 14é.- Secretari.  Interventor. Tresorer.

1.- El Consorci t indrá un Secretari,  un Interventor i  un
Tresorer, €1 nomenament dels quals recaurá en funcio-
naris habil i tats per exercir les comeses própies del
cárrec en algunes de les Corporacions consorciades.rl

I  de  I ' a r t i c l e  15é .  que  d iu :

rrels acords sratorgaran per majoria de la meitat més
un dels membres que hi siguin presents en e1 moment de
la votaciór no podent-se adoptar acords sense lras-
sisténcia drun terg del nombre legal de nembres els
respeetius órgans.
2) Caldrá el vot favorable dels dos tergos del nombre
Iegal de membres per a la val idesa dels acords
que sradoptin sobre les matéries següents:

a) Proposta de modif icació dels Estatuts

b) Concert dfoperacions de crédit

c) Proposta, integració i  separació dtenti-
tats en el Consorci.

d) Proposta de dissolució i  l iquidació de1
Consorc i .

e) Aprovació de pressupostos.

3)  Aprovada l racta druna sess ió se s ignará pel  Pres ident
pel Seeretari.  rf

Substituir- lo pel redactat següent:

ItArt icle L5é.- L) els acords stadopt,aran amb els quórums
dtass is ténc ia i  de votac ió prev is tos en Ia  leg is lac ió
de Régim Local. Els quórums quali f icat,s de votació
seran e1s assenyalats  en l fesnentada leg is lac ió.

2)  Aprovada l facta druna sess ió es procedi rá a la  seva
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s ignatura,  t ranscr ipc ió,  i  dra l t res
conforme a Ia legislació rle, Régirn Localrr

a ra seu de r ¿'o',*'ll:'f tTt: 
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consistorial de rtAjuntament de Manresa, p€r als deguts efectes
legals .

sotmés el dictamen a votació i computat er seu resultat, €r
sr. President el declara aprovat per unaninitat ders present,s.

3.2 DICTAMEN soBRE soL-T,TerrI ID AT, RANeo DR epÉnrno r.ónar.  nEr

El Sr. De Puig i  Vi ladrich es reincorpora a la sessió.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Aquest Ajuntament en sessió de data L7 de
setembre de L99l- va acordar sol.r icit ,ar un canvi de destf
del contracte de préstec núm. 72-23731--0 forrnali tzat amb eIfrBanco de Crédito Localrr eI dia L7 de setembre de 1991.

EI rrBanco de Crédito Localrr, a escrit  de data 5 de
novernbre de L99L i en contest,ació a aquesta sol.r icitud,
comunica que ha adoptat una resolució i quer per a la
novació der contracte, haurá de ser aprováda pér aquest
Ajuntarnent.

A aquests efectes, Iralcalde que subscriu proposa
al PIe de la corporació municipal I taprováció de Ia resolüció
citada, él tenor de la qual és el següent:

rrModif icar les f inal i tats del contracte número
72-23731--0 formaritzat entre ambdues entitats el L7 de
setembre de L99L per  un impor t ,  de 294.554.603 pessetes,  de
conformitat amb al ló interessat per prestatari i  seglons el
detal l  següent:

NOVES TNVERSTONS A DOTAR

Denominació

L. -  obres de reforma del  Casino.
2 . -  g imnás  i  i ns ta l . l ac ions  Co l . -

legi EGB Mion-puigberenguer.

Pessetes

70 .  000 .  000

2  .  000 .  000

72 .OOO.000

LES ANTERIORS

prcr4¡{EN soBRE SOL.LrCrrUp AL BANCO DE CRÉprrO LOCAL pE

427 l t  49
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Denominacio

1.- adquisició terrenys recinte
Casino"

2.- mur contenció muralla puig-

Pessetes

70.  ooo.  oo0

2 .  000.  ooo

No s¡al teren les condic ions concertades.r l

obert debat sobre el tema intervé el sr. sala i Rovira i
manifesta que aquest, dictamen fa referéncia a un informe que es
va fer en el- seu moment i que es va dir que amb la finalidat de
recondu i r  l r impor t  de l  c réd i t  de  2 |4 .ss4 .6o3r -  p tes . ,  degut  aqué hi havia una part que I 'oposició no est,ava'aiJposada a tirar
endavant en el- seu moment, per no deixar transcórier el temps ique aquest crédit comencés a devengar interessos sense háver
estat uti l i tzat, varen quedar en qué 1i canviarian la finalitat.

rntervé er sr. va1Is i Riera i diu que com van manifestar
en el debat del canvi de modificació de partides, srabstindran
en la votació, perqué en el seu moment ja van argurnentar el que
estimaven incorrecta del mateix perqué e-ra una noáificació entlre
lradquisició dels terrenys del óasino per les obres de reforma
del Casino.

sotmés el dictamen a votació i cornputat el seu resurtat, elsr. President er decrara aprovat per 13 vots a favors emesospel? grups de ciu i cMp i L2 abJtencions der cl,Is i er gi"p
nunic ipal  de I tENM.

mercadal
72 .  OOO.  000

Pel sr- Alcalde _es disposa lrexamen i votació conjunta. dels
d i c támens  3 .3  i  3 .4  de  l ro id re  de l  d ia .

PeI Secretari actuant es dóna compte de1 dictamen següent:

Aquest Ajuntament en sessió plenária de data L7 de
setembre de L99Lr  vd so l . l ic i tar  áe l  rBanco de crédi to
Local r r  gn préstec per  un impor t  de L2g.613.354 pessetes,
per a' f inangar determinadeá inversions del eressuposü
Munic ipa l  de l texerc ic i  de LggL.

En escrit  de data 30 droctubre de LggL, er frBanco de
crédito Localrr va comunicar a aquest Ajúntarnent ra
concessió dtaquest  crédi t .

i
Per tot er qual, aquesta Alcardia-presidéncia proposa

al Ple de la corporació municipal lradopció dels acords

3 .3

?E,. .EFPAÑa, pnE a rr nctrs O ' r¡rvnffi
CONSTGNATS EN EL PRESSUPOST DE ].99]..
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Prirner. - Acceptar I I operaci6'". de grédit
dr impor t  L28.6L3.354 pessetes,  concedida pel ' ' ' l tBanco de
Crédito Localrr eI dia 30 droctubre de L99L, amb destinació a
les f inal i tats que es detal len a continuació, i  amb les
caracterist iques gü€r aixf rnateix, st indiquen:

DENOMINACIO DE LA FINALITAT

Institut Catalá del sól. Adqui-
sició terrenys Central de Merca
der ies,  anual i ta t  1991.

Adquisició terrenys ubicats es-
co la agrár ia .

Projecte pas de vianants La Pa-
rada.

FTNALITATS

TMPORT FTNANqAT (PTA)

3 .113  . 354

següents:

Projecte construcció magatzem
Manteniment.

Projecte rehabil i tació edif ici
Museu.

Projecte construcció 28O nln-
xo l s .

TOTAL

5 .  000 .  000

2  . 500 .  000

40 .  ooo .  000

40 .  000 .  000

38  .  000 .  000

L28 .613 .354

Import del préstec
Perfode de caréncia
Termini d t amortiLzacíá
Periodicitat d I amortit zací6
Número de terninis
Interés nominal anual
Comiss ió drober tura
Taxa anual equivalent (TAE)
Periodicitat de les l iquidacions
Cornissió de disponibi l i tat tr imes-
tral
Comissió dr amorti tzació anticipada
Interés de dernora nominal anual
Quota trimestral anual

CARACTERTSTTQUES

L28 .6L3 .354  pesse tes .
1" any.

9 anys,
tr imestral.
36 .
L3 ,75  pe r  100 .
Or40  pe r  100 .
L4 ,584  pe r  100 .
tr imestral.

O .25  pe r  LOO.
4  pe r  100 .
L8 per  l -00.

6 .28L .772  pesse tes .

Segon.- Aprovar integrament del projecte de
contracte del préstec amb lrannex A i els annexos 1 i  2,
amb obertura prévia de crédit a que es refereix lracord
primer, entre aquest Ajuntarnent i eI rrBanco de Crédito
Local r r  per  I t impor t  esmentat  de 1-28.613.354 pessetes que
es troba adjunt a aquest dictamen.



Les condir: jons part iculars i  generals
les que es regulará aquest ¡rrésteJ són les que figuren
contracte, les quars podrien ser objecte de révisió 

- 
en

cas que les circumstáncies del mercat sofr issin una
alteració substanciar en er temps que transcorri fins a
la formalització de préstec.

Tercer.-  Facul tar  I ta lcalde per a la s igna-
tura dels documents que siguin necessari per a ra formalitza-
ció del contract,e de présteó citat a rracord anterior.

per
a l

3 .4

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

dara I d'ocrub""on"3="t ,ijiltil-"Sár. il"ti3l=T"f t:,?11'"X 
3:crédi to Locdlrr  un préstec"per un import  de 50.4oo.ooo pesse-

tes, .per finangar deterninades inversions del eresáupost
Municipal de I I exercici, de l-991_.

"Banco de crédiro'" ":::iit *" seT"r'J":"""""1i*f Ti,liik"it
la  concessió dtaquest  crédi t .

Per tot el qua1, aquest,a Alcaldia-presidéncia
proposa al Ple de la corporació municipal l 'adopció aeis
acords següents:

; primer.- Acceptar Ifoperació de créditdrimport so.4-oo. 900 pessetái,- ' -  
-  

á""""ore; 
--nát 

, iBanco decrédito Local' el ai{ zz de novembre de 1991r'.*u destinacióa les finaritats que es detallen a continua"ió, 
-i 

amu lescaracterfst igues eü€, així  mateix,  sr indiquen:

FTNALTTATS:

TMPORT FTNANqAT (PTA)DENOMINACTO DE LA FTNALTTAT

Per a obligacions derivades de1
conveni dtexpropiació urba-
nÍstica dels terienys necessa-
r is  per  l rexecució del  r rpro jec-
te variant de1 pont de Vilornarai l .

Pro jecte dturbaniEzac. i l  rpas-
satge Puigt t .

Pro jecte drurbani tzac ió dels
carrers Llevant, Montcau i l¡is
ser  Mas.

r_2  .  000 .  000

900 .  000

7 .  000 .  000
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Projectec dturbanitzacíó rrFont
de les Oquestr (Carrasco i For- "
n iguera) .  '  , '

Pro jecte dturbani tzac ió v ia ls
circumval. lació nHospital Gene
ral de Manresarf .

Obres mil lora local rrCasa de la
Cullarr destinat a lrensenya-
ment a escolars de temes rela-
cionats amb Ia natura.

Pro jecte insta l . lac ió  ascensor
local Mercat Puigmercadal.

Projecte construcció instal. -
lacions per aI servei dipósit
vigi láncia i  control de gossos
(gosseres)  .

TOTAL

Import del préstec
Periode de caréncia
Termini d I amorti-tzació
Periodicitat df amorti tzació
Número de terminis
Interés norninal anual
Comissió drobertura
Taxa anual equivalent (TAE)
Periodicitat de les l iquidacions
Comissió de disponibi l i tat tr imes-
tral
Conissió dramorti tzacíá anticipada
Interés de demora nominal anual
Quota trimestral
Quota anual

7.  000 .  oo0

5 .  000 .  000

4  .  000 .000

7 .  O O 0 .  O O 0

5 0 . 4 0 0 .  0 0 0

CARACTERISTIQUES

50 .400 .000  pesse tes .
1- any.

9 anys.
tr imestral.
36 .
L4  pe r  1OO.
O,4O pe r  100 .
L4 t862  pe r  L00 .
tr imestral.

O .25  pe r  100 .
4  pe r  L00 .
18  pe r  100 .
2 .483 .922  pesse tes .
9 .935 .688  pesse tes .

7 . 5 0 0 .

segon.- Aprovar integrament eI projecte de
contracte del préstec amb els annexos L i 2 | amb obertura
prévia de crédit a qué es refereix lracord primer, entre
aquest Ajuntament i  el rrBanco de Crédito Localrr, per I I  im-
por t  esmentat  de 50.400.000 pessetes que es t roba adjunt  a
aquest dictamen.

Ies que es
Les condicions particulars i generals per

regulará aquest préstec són les que figuren al
contracte, Ies quals podrien ser objecte de revisió en cas
que les circumstáncies del mercat sofr issin una altera-

427e51 -  A



Tercer.-  Facul tar  I ra lcaldetura dels docurnents que siguin ná"L=""ris perzaci6 del contracte dé préstec citat a r r.acord

ció substancial en el temps que
formalitzacíí del préstec.

4.- AREA D'ACCTó CIUTADANA

4 .1

transcorri f ins 1a

per a la signa-
a la formalit-
anterior"

obert debat sobre el tema intervé el sr. sara i Rovira imanifesta que arnbdós dictámens fan referéncia a iracceptació dedues operacions de crédits gue en er seu moment ja varen serpresentades en aquest p1e. ara es tracta de donar tránit alracceptació de res nateixesr- 
"ñ 

i; quar cosa es eurminarraspecte f inancer del  p la drrnversioro a" I rexercic i  de 1991.
rntervé el sr. perramon i carrió i manifesta gü€, de lamateixa manera que en el aictarnen-áriárior, srabstindran en Iavo tac ió  d raquests .do=,  conseqüent ,s . ru  ra  pos ic ió  que vanadoptar en la votació del pressupost municipal.

Aixi mateix, er sr. varls i Riera manifesta que er seu grupsrabstindrá en ra votació draquest ai"i lrnen, de conformitat ambla votació que va haver-hi en Ltaprová"iá a"r pressupost munici_pa l  de  1991 .

Sotmesos arnbdós dictámens
resul ta t ,  € l  Sr .  pres ident  e ls
favor dels grups de ciU i cMp
grup nunicipal de 1fENM.

a votació i computat el seu
declara aprovats p". l_3 vots a
1 L2 abstencions del cMS i el

4 .  1 .  1_

Pel secretari actuant es dóna compte de1 dictamen següent:

" Aa::_g::,31 pTgg5?na..g" dinarnir zaci6 df rnstirurs i alProjecte de Nornalitzacio-r,:-ngti i=ti""-ü" rrany LggLr €s contem_pla la real i tzació druns tar lérs ae teatre dir iq i ts als arumnesde B.u.p.  ' i  F.p.  _de1q quatre inst i tu ls de Manresa: rnst i tutLluÍs dé peguera, rnstitul_piy= F;"t 
-iór"r, 

rnstitut Lacetániai fnsüitut Maurici Fius i palá

Atés que ra funció draquests tar lers,  després dfunprevi trebalr-1:_11:"9üa, ás vehicri. i át catará fora de r,ámbitacadémic rnit jangant ia 
'. 

práctica de i ,activitat teatral amb1'objectiu a'orsánivii i-;;;ü;;-" ;:rr: un acte sociar.
' 

Atés qu" -ltAjuntament- de Manresa creu convenient lacol' laboració arnb er ceiirá oramátic der vallés per a lrorganit-zaci6 dels esmentats tat lers teatrals.
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Atés el que s I est,able.ix a la Llei 7 /F'5. lde'.2"'d'r,abtf l ,

Reguladora de les Bases de Rég.Lm Local, a Ia ptei 8/é7: dP +5
d'abri l ,  Municipal i  de Régin Local de Catalunlta, dI Reglaqent
de Serveis de les Corporacions Locals, aixf com a'I ReE{agré,n}'de
Subvencions de ltAjuntament de Manresa. - l . : .r*: '

És pel gü€r la Regidora Delegada drEnsenyament proposa
al PIe de la Corporació Municipal, I tadopció dels següents

ACORDS

Ler.- Aprovar eI projecte de conveni de col.Iaboració
a signar entre aquest Ajuntament i eI Centre Dramátic del
VaI Iés,  p€r  a Ia  rea l i tzac ió druns ta l lers  de teat re d i r ig i ts
a ls  a lumnes de B.U.P i  F.P.  de ls  Inst i tu ts  drensenyament  secun-
dari de Manresa, i de conformitat amb el text que sracompanya a
1 I expedient,

2n. -  Facul tar  a  l f l l . lm.  Sr .  A lca lde-Pres ident  per  a
la signatura de la docurnentació necessária per tal de dur a
terme aquest acord en tots els seus punts.

3r . -  Condic ionar  I te fect iv i ta t  draquest  acord a la
dotació dels credits oportuns que per aquest fi es consignin en
el  Pressupost  de I texerc ic i  L992. t l

Obert debat sobre el tema intervé la Sra. Just i Riba i
manifesta que aquest dictamen és per tirar endavant un conveni
entre aquest Ajuntament i eI Centre Dramátic del Vallés a fi de
reali tzar uns tal lers de teatre als Insti tuts de la ciutat. Es
tracta drun conveni que ja van signar el eurs darrer, amb uns
resultats bastant positius i per aixó eIs sembla que aquest any
poden repetir-Io.

Sotmés el dictamen a votació i computat eI seu resultat eI
Sr. President eI declara aprovat per unaninitat dels presents.

4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCTAL

4.2.L DICTAMEN SOBRE ANUL.LACIó DE L'ANNEX DEL REGLAMENT DE
LES RESIDéNCIES MT'NICIPALS DIAVIS, OUE REGULA EL BAREM
PER VALORAR LES SOL.LICITUDS D'ADMTSSTó.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

ItAtés que el Ple de Ia Corporació de data 15 drabri l  de 1991 es
va modif icar el Reglament de régim intern de les residéncies
municipals dravis, aprovant-se el nou redactat de lresmentat
reglament.

Atés que dracord amb l tar t ic le  9 de l resmentat  reg lament ,  e l
barem que stadjuntava com a annex per valorar l tadmissió de les
sol . l i -c i tuds,  va ser  e laborat  pe ls  técnics draquest  A juntarnent .

Atés que dracord amb l rOrdre de 28 de juny de 1990 de desplega-
ment  de l  Decret  L45/9o,  de 3 de maig,  to tes les Admin is t rac ions

s8
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Públiques estan obligades
lresmentada Ordre.

a aplicar el barem que estableix

És pel gue¡ la Regidora Delegada de Benestar Social i  Sanitat
proposa al Ple de la Corporació Itadopció dels següents:

ACORDS

1er.- Anul.Iar inicialment lrannex del Reglament de Régin Intern
de les Residéncies Municipals dtAvis de ItAjuntament de Manresa
aprovat pel Ple de la Corporació de data 15 drabri l  de 199L, 9ü€
régula eI barem per valorar les sol. l ici tuds dtadmissió dels
avis a les residéncies.

2n.- Aplicar el barem establert per la Generalitat de Catalunya
en lrOrdre de 28 de juny de 1990, €D substitució del barem
anul.Iat en el punt primer.

3er . -  Disposar  eI  t rán i t  dr in formació públ ica i  audiénc ia a ls
interessats, publicant aquest acord al Butl let l  Oficial de la
Provincia i  al Tau1er drAnuncis d¡aquest Ajuntament, perqué en
eI termini de 3O dies puguin presentar-se reclamacions i sugge-
riments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment,
lracord inicial esdevindrá definit iu sense cap altre trámit.

obert debat sobre el tema intervé la Sra. Riera i Montse-
rrat i ¡nanifesta que aquest dietamen va quedar sobre la taula en
el PIe del passat 5 de novembre. Un cop fetes les gestions
oportunes arnb la Conselleria de Benestar Social de la Generali-
tat i  dtaeord amb els Técnics Municipals i  fent referéncia a
l rordre de la  Genera l i ta t  de 28 de juny de 1-990,  ! [üe és drobl i -
gatori compliment per a totes les Administracions Públiques, €s
va portar aI Ple perqué sern t ingués coneixement i  pel canvi de
barems¡ ja'que els últ i¡ns també havien estat aprovats pel Ple
Munic ipa l .

Intervé Ia Sra. Vidal i  Vintró i  manifesta. que en eI Ple
anterior ja van manifestar que consideraven i segueixen consiae-
rant mil lors i  ¡nés f iables els barems efectuats pels Técnics de
l¡Ajuntament, gue no pas els que estan a lrannex de1 Decret. De
tota manera comprenen que és un Decret i  que srha de compLir,
peró lamenten que }a Generalitat no tingui en cornpte els Ajunta-
ments a lrhora drelaborar aquestes coses. La seva posició será
1 |  abstenció.

Sotmés el dictamen a votació i computat eI seu resultat, é1
Sr. President el declara aprovat per 13 vots a favors emesos
pels grüps' de ciU i 'cl4P i L2 abstencions del cMS i el grup
mun ic ipa l  de  I tENM.

5.; AREA P 'URBANISI4E

5.1 REGTDORTA-DELEGADA D'URBANTSME

5.1.1 DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRépIT EXTRAJUDICIAL
A FAV9R pE . Gr-LLTAM CATALUNYA, S " A. PER TMPORT pE
1-.822. 326 . - PTES. PEL SUB}IINISTRAMENT I COL. LOCACIó DE
FILTRES A LA PISCINA MUNICIPAL.
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Pel Secretari actuant es dóna cornpte del dictalnefl segü¡e¡lt

Atés que srhan devengat obligacions a cárrec draquest bj.ai"¡aitf"ttt
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liqutttades

En conseqüéncia dfaixó, €1 Regidor Delegat drUrbanisme i Obres
Públiques que subscriu, proposa al Ple lradopció del següent

ACORD

Reconeixer  a I temparament  dta l ló  que d isposa l rar t ic le  23.L e)
del  Reia l  Decret  Legis la t iu  78Ll  1986,  de 18 dtabr i l ,  L44 de la
L le i  39/1988,  de 28 de desembre i  00.2 del  Reia l  Decret  5oolL99-
o, de 20 dtabri l ,  üD crédit extrajudicial a favor del creditor
que a cont,inuació es relaciona pel deute acreditat i informat
pel responsable del servei.

¡ JS

ORGANISME, ENTITAT O
INDUSTRIAL

GILLIAM CATALI'NYA,
c rF .A -58339151
C.  Nápo l s ,  160 .
Barcelona

CONCEPTE

S .  A .

subministre
f i l t res a la

i  co l . l ocac io
pisc ina mpal .

IMPORT
PESSETES

seu resultat, el
favors emesos pel
el GMP.

L .822 .326  p tes

Obert debat sobre el tema intervé eI Sr. De Puig i ViIa-
drich i manifesta que aquest reconeixement de qrédit ve donat
perqué aI comengament de ltestiu la piscina ci l inipica tenia
problemes ar¡b eI filtre i davant Ia dificultat que aixó repre-
sentava per al normal funcionament de la instal. lació, es va fer
lraprovació del tema a nivel l  dremergéncia i  avui es porta a
aprovació eI reconeixement de crédit sobre la part en qué no hi
havia f inangament en el moment de la reali tzació de lfobra.

EI Sr. Valls i  Riera manifesta que el seu ltrup está total-
ment  dracord amb Ia rea l i tzac ió dtaquesta despesa,  )a  que era
necessária en aquells moments per la piscina municipal de
Manresa, peró com a práctica habitual del GMS drabstenir-se en
la votació de tots els dictámens amb informe negtatiu, srabstin-
dran tarnbé en aquest, si bé reconeixen que la urgéncia és
just i f icada.

Sotnés eI dictamen a votació i computat
Sr. President el declara aprovat per 12 vots
grup de CiU i 13 abstencions del cMS, I|ENM

5 . L . 2

A

e l
a
i

DICTAIVIEN SOBRE APROVACIó D I ESBORRANY DE CONVENI A
SIGNAR ENTRE LIAJIJNTAI,IENT I TRADINGCAR. S.A. PER AL
CESSAMENT DE LIACTIVITAT DE PINTURA INDUSTRIAL DE
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VEHICLES. 
:

Pel Secretari actuant es dóna compte det dictamen següent:

Vista la instáncia que ha presentat en aqugst Ajuntament eI

Sr. Albert Servalls Vidair €D nórn i representació de Ia societat

mercanti l  TRADfNGCAR SA, en data 10 droctubre de L99L, amb

registre drentrada número LgL25, litj.angant l"- qY3l formulen
próposta de conveni a signar entre ltAjuntament de Manresa i la

;;épi;-=o"i"t.t represen€ada, .a4b Ia fi-nalitat de pactar de comú

ácora el cessamenC i les condicions indemnitzatóries correspo-
nent,s per l t activitat de pintura industrial de vehicles q-ug es
porta á terme en Ia Ctra. ae Vic L75, amb l l icéncia municipal-que 

ha estat declarada nul.Ia per Senténcia judicial ferma'

Atés que l ranul .1ac ió jud ic ia l  druna l l ieéncia munic ipa l
comporta un-aetriment efectiri, avaluable económicament i indivi-
duaiitzat amb relació a la persona que en resulta ser el titu-
lar, i  conseqüent¡nent sraconpleixen els requisi ls. objectius que
per a Ia responsabil i tat patr imonial de ltAdministració esta-
Lt"ix amb caiecter general lrart icle 40 de la Llei de Régin
Jur ld ic  de I rAdmin is t rac ió de l rEstat .

Atés que la consignació pressupostária que es proposa per

fer  f ront  a ls  danys i  per jud iCis  ocasionats per  l ranul . lac ió  de
lracte administral iu aé fá l l icéncia es considera molt inferior
a la valoració objectiva que resulta dels estudis económics que

consten en I rexpedient .

Vistos els informes técnic i  jurídic, ambdós favorables a
Ia proposta de conveni.

El Regidor Delegat drUrbanisme, proposa al Ple de Ia
Corporació Itadopció del següent acord:

Lr.- Aprovar lresborrany de conveni a signar entre l tAjun-
tament de Manresa i la societat mercantil TRADINGCAR SA' refe-
rent al cessament i a les condicions inherents a aquest cessa-
ment, de lractivitat de pintura industrial de vehicles a la
Ctra, ae Vic, L75, en haver est,at anul. lada judicialment Ia
lt icéncia municipal que en J-egit imava el seu exercici.

2n.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni
i  de Ia documentació necessária per a Ia seva execució.

Obert debat sobre el terna intervé el Sr. De euig i Vila-
drich i manifesta que aquest dictarnent és el compliment druna
senténcia en contra de ltajuntarnent per haver dohat una llicén-
cia per' 'a fa instal. lació dtuna activitat de pintura. Consideren
que 

-aquest 
esborrany de conveni, després de les negociacioTt

€inguais amb Tradingóar sobre eI tema del cessarnent de I'activi-
tat, és favorable als interessos draquesta Adninistracíó.

Sotmés eI dictamen a votació i computat eI seu resultatf eI
Sr. president el declara aprovat per unaninitat dels presents.



- 7ga

5. r_ .3

Pel Secretari actuant es dóna compte de1 dictamen següent:

Atés el projecte dtobra redactat pels serveis técnics
municipals, anomenat PRoüECTE DE PAVII{ENTACTO DE I¡88 pl8|f,88 A
r,rEscor¡A FOIIT r euER, amb un pressupost general totar de euATREI'IILIONS SET-CENTES CINQUANTA-SfS Urf, 8ET-CENTES UNA peésetes
(4 .756 .7OL p ts )  .

Atesos els articles g8 a 90 del vigent text refós de resdisposicions legals .vigents en matéria dé régirn local, aprovatper  Rea l  Decre t  r ,eg is ra t iu  7BL/L .986,  de  18  drabr i l ,  
' a i i í  

"o ,els articles zLB i 2L9 .2 de la LIei Municipal i de n'egiÍr l,ocaide catalunya i I 'article 67 .3 del Reglairent de elánejarneni
urbanistic, en aplicació dels quals cal considerar Iresmentada
obra com obra municipal ordináiia, reunint, tots els documents
reglamentáriament exigits.

Atesos ers articres 93 det vigent t,ext refós de les dispo_sicions legals vigents en matéria de régirn rocal, aprovat, per
Real Decret  Legistat íu 78L/ j - .986, de 18 d' rabr i l  ,  i  z ig .2 de raLlei _Municip_a1 i de.Régirn Local de catalunyá, rlferents alprocediment draprovació áer projectes drobres 

-rnrrni"ipals.

A tés  l ra r t i c re  23  .L ,  _ r re t ra  d ) ,  der  v igent  v igent  tex trefós de les disposicions legals vigents en ñatéria 
-de 

régin
!9ca1 , aprovat per Reat Deciet r,egislatiu z el--il.iea , de 18dfabril, de conformitat ar qual s"re- competéncia del pre Muni-c ipat . l raprovació dels pro- jectes drobres quan aquest órganresulti el competent per ra contractació de lL seva'execució.

Atés gu€r en aplicació der mateix article 23 .1 abansesmentat, resulta de.competéncia del PIe Municipal la contrac-tació drobres, serveis f suministres 
"Lrpt" 

i iuan-er terminiper la seva execució resulti superior a i,any i io necessiti decrédits superiors ars consignatJ en er pressupodt anyar.

Atés ltarticle l-8 del PIec General de Condicions Técniquesque .forna palt del projectes, del que resulta que er terniniprevist per I 'execucia áe res obres és inferior ; irany.

Atés 1 | i_nforme emés pels serveis nunicipals d I intervenció
manifestant ra no existéncia de consignadió süri"ient párlfexecució del projecte en qüestió dins el pressupost correspo-nent aI  present any l - .991.

^ El Regidor Delegat dfUrbanisme, de conforrnitat amb el parer
favorable d"l:__ membres que composen la conissió r,runiiipárinformativa drurbanisme, 

-.obres 
. 
-eúrtiqrr"s 

i serveis, ha deproposar que per pre Municipal siguin adoptats ers segúents

A C O R D S
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1r.- APROVAR INICIAIJTENT, i¡mb la consideració dtobra muni-

cipal ordinária, el projecte redactat pels serygis técnics

muiricipafs anomenat pnO.fnCff DS PAVI¡I|ENTACIO DE LESISTES A

ITTESCOLA FONT I QUER, amb un pressupost general total de QUATRE
I{II¡IONS SET-CENTES CINQUA¡ÍTA--SIS Uff, SEII-CENTES UNA pessetes

(4.756.7OL pts) ,  €D apl icac ió del  que preveuen e1s ar t ic les 67

def neglarne-nt 
'á" 

Plairejament Urtrañfstlc i 2Lg .1 de la Llei

Itunicifaf i  de Régim r,oéa1 de Catalunya, de 15 drabri l  de L987'

2n.- ApRoVAR lrexposició pública del projecte inicialnent
aprovat per un termini de trenta dies, eD compliment de1 que es
pie.r"u a-t 'art icle 219 .2 de Ia Llei Municipal i  de Régrin Local
de  Ca ta lunya ,  de  15  d rab r i l  de  L -987 .

Obert, debat sobre el tema intervé el Sr. De Puig i Vila-
drich i  diu es que tracta drun projecte drarranjarnent de.pistes
que es porta a a-provació tenint 

-en 
compte la voluntat manifesta-

da tanti per I 'Aisociació de Pares com pel propi I lst i tut i  per

la  Di recóió eenera l  drEspor ts .  Poster iorment  se so l . l ic i tará la

subvenció, que es preveu f inancii  el goeo del cost de la insta-
l . lac ió .  La resta ani r ia  a cárrec de l tA juntament ' .

Sotmés el dict,amen a votació i computat eI seu resultat, el
Sr. president eI declara aprovat per unanimitat dels presents'

5 . L . 4

ELECTRTCTTATT

pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés, el projecte drobra redactat pels serveis técnics
municipals, ano-menát' ogRA Co!{PLEI{ENTARIA PROüECTE D I URBANITZACIO
SECTOR CARRER BALSARENY. OBERTURA'RASES I OBRA CMIJ DMRSA PER
COUPANYIES GAS I EITECTRICITAII, amb un pressupost general total
dE TRES II{ILIONS DUES-CENTES SETANTA-VUTT MTL CENT SETZE PESSETES
(3 .278 .116  p t s )  .

Atesos els art icles 88 a 90 del- vigent text refós de les
disposicions legals vigents en matéria de régirn local, aprovat
per  Real  DecreC Legis la t iu  78L/L.986,  de .18 dr .abr i l ,  a ix l  com
éts ar t ic les 218 L Ztg .2  de la  L le i  Munic ipa l  i  de Régin Loca1
de Catalunya i lrart icle 67 .3 del Reglament de Planejament
urbanist icf en aplicació dels quals cal considerar lresmentada
obra com obra rnunicipal ordinária, reunint tots els documents
reglamentáriament exigits .

Atesos els art icles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matéria de régirn }ocal., aprovat per
Rea l  Dec re t  Leg is ta t i u  78L1L .986 ,  de  18  d fab r i l ,  í  2L9  .2  de  l a
LIei Uunicipal i  de Régim Loca1 de Catalunya, - referents aI
progedi tngnt  draprovació áeI  pro jectes drobres munic ipa ls .

A tés -  I ' a r t i c l e  23  .1 ,  l I e t ra  d ) ,  de l  v i gen t  v igen t  t ex t
refós de les disposicions legals vigents en natéria de régin



local, aprovat per Real Decret : Legislatiu 78L/L
dtabri l ,  de conformitat aI qual ,s€rá competénci-a d
cipal lraprovació dels projeét,e5 dtobres quan a
resulti el competent per la contractació de 1a seva

Atés güar en aplicació del mateix art icle 23 .1 abans
es¡nentat, resulta de competéncia del Ple Municipal Ia contrac-
tació drobres, serveis i  suministres sempre i quan er termini
per la seva execució resurt i  superior a lrany i/o necessit i  de
crédits superiors als consignats en el pressupost anyal.

Atés l tart icle 1-8 del Plec General de Condicions Técniques
que forma part del projectes, del que resulta que er termini
previst per lrexecució de les obres és inferior a l tany.

Atés It informe emés pels serveis municipals drintervenció
manifestant la no existéncia de consignació suficient per
lrexecució der projecte en qüestió dins el pressupost correspo-
nent  a l  present  any 1.991_.

El Regidor Delegat drUrbanisme, de conforrnitat amb eI parer
favorable dels me¡nbres gue composen 1a Conissió lvfunieipal
informativa dturbanisme, obres públiques i serveis, ha de
proposar que pel Pre Municipat siguin adoptats els següents

ACORDS

r.- APROVAR INICIAIJ{ENT, amb la eonsideració drobra municipal
ordinária, el projecte redactat pels serveis técnics municipáls
anomenat OBRA COMPIJEITENTARIA PROüECTE DTURBANITZACIO SECAOR
CARRER BAIJSARENY. OBERTURA RASES r OBRA CfVII¡ DMRSA PER
couPANYrEs cAs r ErJEcrRrcrrAT, anb un pressupost general total
dE TRES ITILIONS DUES-CENTES SETANTA-VUIT I,IIIJ CENT SETZE dE
pessetes (3.278.116 pts)  r  €D apr icac ió del  que preveuen e ls
art icles 67 der Reglament de planejament urbanist ic i  zre .1 de
ra Llei Municipal i  de Régim Locar de cat,alunya, de L5 drabrir
de  L987 .

n.- APROVAR I 'exposició pública del project,e inicialment
aprovat per un terrnini de trenta dies, €D compriment del que es
preveu a l rar t ic le  2L9.2 de la  L le i  Munic ipar  i  de Régi rn l ,ocal
de  Ca ta lunya ,  de  15  d 'ab r i l  de  L .ggT .

obert debat sobre e1 tema intervé el sr. De puig i  vira-
drich i rnanifesta que aquest dictamen recull unes ¡nodiiicacions
sobre Ia  manca druna par t  de l robra dturbani tzac ió del  sector
Balsareny, la qual comprenia 1a majoria de res obres entregades
a les cornpayies, tant de gas com drelectr icitat.

sotmés el dictamen a votació i cornputat el seu resurtat, el
sr. President el declara aprovat per 1-6 vots a favor dels grups
de CiU, ENM i cMp i 9 abstencions de1 cMS.

5.  r_ .5 DTCTAMEN SOBRE APROVACIó INTCTAL AUB LA CONSIDERACTó
DIOBRA ORDINARIA DEL PROJECTE PTSTA POLTSPORTIVA CAL
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GRAVAT.

pel Seeretari actuant es tüéna cornpte del dictamen següent:

rAtés el projecte drobra redactat pels serveis técnics
municipals anonenat I|PRoJECTE PISTA POLISPORTM CAL GRAVATr,
amb un pressupost general total de QUATRE IIILIONS, NOU-CENTES
CINQUANTA lrtllJ, QUATRE-CENTES CINQUANTA DUES pessetes
(4 .950 .452 , -  P t s .  )  .

Atesos els art icles 88 a 90 de1 vigent text refós de les
disposicions legals vigents en ¡natéria de régin loc,aI, aprovat
per  Reia l  Oecret  Legis la t iu  78L1L986r .  de 18 drabr i l ,  a ix l  com
éts art icles 218 i 2L9.2 dela Llei Municipal i  de Régin Local de
Catalunya i lrart icle 67.3 del Reglament de Planejament Urbanls-
t ic, en aplicació dels quals cal considerar Iresmentada obra com
obra nuniéipal ordinária, reunint tots els documents reglamenta-
r is  ex ig i ts .

Atesos el art icles 93 del vigent text refós de les disposi-
cions legals vigents en matéria de régin locaI, aprovat per
Re ia l  Dec re t  Leg ls la t i u  78L11986 ,  de  Lg  d rab r i l ,  i  2L9 .2  de  l a
Llei Municipal i de Régirn Local de Catalunya, referents al
procediment draprovació de projectes drobres municipals.

Atés I 'ar t ic le  23.L,  l le t ra  d) ,  de l  v igent  text  re fós de
les disposicions legals vigents en rnatéria de régim local,
aprovat  per  Reia l  Decret  Legis la t iu  78t11986,  d9 18 d 'abr i l ,  de
conformitat al qual será competéncia del Ple Municipal lraprova-
ció dels-projectes drobres quan aquest órgan result i  el compe-
tent per la contractació de la seva execució

' Atés gü€r en aplicació del art icle 23.L abans 'esmentat,

resulta de competéncia del Ple Municipal la contractació dro-
bres, serveis i suministres Sempre i quan el termini per Ia seva
execució result i  superior a Irany í/o necessit i  de crédits
superiors'als consignats en el pressupost anyal.

Atés l fart icle 18 del PIec General de Condicions Técniques
que forma part dels projectes, del que resulta que eI termini
prev is t  per  l rexecució de 1es obres 'és in fer ior  a  l rany.

Atés, I I  informe emés pels serveis municipals dr intervenció
manifestant Ia no existéncia de consignació suficient per
lrexecució del projecte en qüestió dins el pressupost, correspo-
nent al present any l-989

El Regidor Delegat drUrbanisme, de confornitat amb el.parer
favorable dels membres que composen la Comissió Municipal
Informativa dtUrbanisme, obres Públiques i Serveis, ha de
proposar que pel Ple Mrrnicipal siguin adoptats els següents

ACORDS

1r. -  Aprovar  in ic ia lment ,  amb la  considerac ió drobra
municipal ordinária, el projecte redactat pels serveis técnics
municipals anomenat ITPROJECTE PISTA POLISPORTM CAL GRAVATTT '
amb un pressupost general total de QUATRE MILIONS, NOU-CENTES
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CINQUANTA-MfL, QUATRE-CENTES CfNQUANTA DUES pesset$S i 
i ,r ' ' , , , , , , ;r l"

(4 .950 .452, -  p ts .  )  en  ap l i cac iO ALf  que prev" -uen e f {q_ l t i c }es '67
del Reglarnent de ptanejament .lthcbanistic i 2L8. r \dei-Ia LIgi,.
Municipal i de Régim Local de Catalunya, de 15 drabrll']dry=R987':

\_-:_
2n. APROVAR ltexposició pública del projecte inicialnent

aprovat per un ternini de trenta dies, €D compliment del que es
preveu a lrart icle 21-9.2 de Ia Llei Municipal i  de Régin Local
de Cata lunya,  de 15 drabr i l  de L987.

Obert debat sobre el tema intervé el Sr. De Puig i Vila-
drich i manifesta que aquest dictamen és semblant a lraprovat
anteriorment de les pistes Font i Quer. Aquest tema ja ha estat
comentat a la Comissió drUrbanisme i dralguna manera es tracta
de Ia primera fase de ltasfaltat de Ia Pista de CaI Gravat,.
Tenint en compte la necessitat draquesta zona esport iva, apart
que no hi hagi consignació pressupostária i  que srhauria de
tenir en compte en eI pressupost del 92, des de Ia Regidoria
dtEsports srintentará buscar f inangament extern.

Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta gue guan es va
presentar aquest projecte a la Comissió dtUrbanisme, el seu grup
va demanar que es fessin certes esmenes o aclariments sobre com
se situava la pista respecte a tot l tequipament esport iu i  aqui
únicament srha definit  el projecte sobre una part dtaquést
equipament esportiu. Varen demanar que es fes una intervenció en
tot el que está quali f icat corn a equipament i  que es definissin
i endrecessin tots els espais verds der costat. una altra
qüestió es resoldre tots eIs accessos, ja que arnb els desnivel ls
existents podien dif icultar lraccés a la gent amb minusvaria.
Totes aquestes consideracions no srhan dut a terrne i el Decret
que obliga ars Ajuntarnents a cornplir la normativa i a presen-
tent projectes minimament explicatius, els sembla que no stha
complert. Per aixó srabstindran en la votació dtaquest, projecte,
fent la recomanació que es facin dracord amb Ia normativa i com
si fos un privat.

EI Sr. De Puig i  Vi ladrich manifesta que normalment, els
projectes definit ius que presenta ItAjuntament de Manresa i que
fan ers Técnics de rrAjuntament, sempre han merescut er be-
neplácit de les rnsti tucions superiors. Fins i  tot, en alguns
casos, la documentació aportada és més que suficient. No voldria
que hi hagués una acusació en qué e1s projectes que presenta
ltAjuntament són incomplerts, perqué srha seguit la 1ínia de
dues legislacions anteriors i no hi ha hagut mai la voluntat de
modif icar-ho. Repeteix que és una aprovació inicial i  que si els
grups municipals creuen que aquest tema no quedará solucionat en
eI moment en qué es faci I taprovació definit iva, agafa el
compromis de no tirar-ho endavant.

El sr. Marsal i Muntará intervé per a subsanar un error
materiar en la redacció deI dictarnenr éD el sentit  que on diu
Itpressupost corresponent aI present any 1989il ,  ha de dir i lpres-
supost corresponent al present any L991tr.

sotmés el dictamen a votació i computat el seu resultat, el
sr. President el declara aprovat per l-5 vots a favor emesos
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pelsgrups de CiU i I |ENM i LO abstencions del GMS i el GUP.

5. 1. 6 DIcTAMEN SoBRE APRovAcIó PROVISIONAL DE LA IiIODIFICACIó
PUNTUAL DEL PL¡\ GENERAL D ' ORDENACIó URBAI{A CONSISTENT
EN L]\ REDEFINICIó DE LIAI{BIT DEL PLA ESPECIAL DELS
CARRERS VILADORDIS I SARDANA.

pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés que per aquest Ajuntament, en sessió plenária celebrada el
dia 1-5 d,octu-bre de- 1990, fou adoptat lracord dtexposició
prlbl ica de sis diferents rnodif icacions del Pla General drOrdena-
Lió Ur¡ana vigent en aquest nunicipi, entre les que es contem-
plava una ¡noAiticació puntual consistent en Ia redefinició de
ltamUit de1 pla Especial dels carrers Viladordis i  sardana,
delimitant un ánbit per definir una volumetria concretar.desdo-
blant I 'edif icació pét que fa aI paratge del Puig i  definint una
solució especif ica pel que fa a la cantonada del carrer Vilador-
dis, mantenint Ia fondária permesa pel PIa General i augrmentant
lredif icabil i tat inicialment plantejada, en compliment del que
preveu Itart, icle 125 del Regláment de Planejament Urbanlst ic.

Atés que lresmentada modif icació fou desfavorablement
informada pár la Comissió drUrbanisme de Barcelona, en sessió
celebrada éf dia 23 de gener de 1991, considerant que calia
rrtenir en compte les especif icacions volumétriques del cróquisrl
ad junt  a  I tesmentada resoluc ió.

Atés que per aquest Ajuntament, considerant que Irórdenació
proposada en el proj 'ecte 9e rnodif icació del Pla General, Si bé
suposava una major ocupació de sóI, permetia una mil lor resolu-
ció de1 front dredif icació del carrer Viladordis, resolent el
problema de les nitgeres, fou inicialment aprovada Ia modifica-
óiO del Pla cenerai en sessió celebrada eI dia 20 de maig de
LggL,  presentant-se,  s imul tán iament ,  un escr i t  d ta l . leqacions en
relació a Iranterior¡nent indicat acord de Ia Cornissió drUrbanis-
me de Barcelona.

:Atés que practicada la pert inent notif icació personal als
propietar is  a fectats ,  a ix í  com publ icat  l tacord dtexposic ió
pública dels treballs inicialnent aprovats en el ButI let l
Of ic ia l  de la  ProvÍnc ia nún.  2O8,  de1 d ia 30 dragost  de 1991,  i
en e1s d iar is  rAvui r  i  r rRegió 7rr  de ls  d ies L9 i  21 droctubre de
L99L, respectivament, Do ha estat presentada cap mena de recla-
mac ió .

Atés gu€, f inalment, per Ia Comissió dfUrbanisme de Barce;
lona,  eD sess ió 'ce lebrada eI  d ia  16 droctubre de 199L,  ha estat
adoptat acord resolent rr informar Ia modif icació .. .  en éI séntit ,
ae qüe 'no 'srobserven def ic iénc ies que impedeix in  la  seva t rami-
tació reglamentáriatt

Atés e l  que d isposa l far t ic le  59 .2  de1 Decret  Legis la t iu
L/LggO, de l -2  de ju t io l ,  Pel  qual  sraprová Ia  refosa.dels  textos
Iegals'vigent,s a Catalunya en matéria urbanÍstica, en relació
amb l rar t ic le  50 de mate ix  text  }egal .
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Atés lt informe emés pels serveis jurldics
proposant Itaprovació provisional de la modif ica
General.

El Regidor Delegat drUrbanisne, de conforrnitat
dels membres que composen Ia Conissió Municipal
dtUrbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal
tats els següents

ACORDS

Informativa
siguin adop-

rr1r.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del
Pla General drOrdenació Urbana consistent en la redefinició de
Itámbit del PIa Especial dels carrers Viladordis i  Sardana,
delirnitant un ánbit per definir una volumetria concreta, desdo-
blant l tedif icació pel que fa al paratge del Puig i  definint una
solució especff ica pel que fa a la cantonada del carrer Vilador-
dis, mantenint la fondária permesa pel PIa General i augrmentant
I 'edif icabil i tat inicialment plantejada, de conformitat aI que
preveuen e ls  ar t ic les 55 i  59 del  Decret  Legis la t iu  L |L99O, de
L2 de ju l io l ,  pe l  qual  s faprová la  refosa dels  textos legals
vigents a Catalunya en matéria urbanist ica.

2n.- TRAMETRE TRIPLICAT EXEMPLAR de Ia rnodificació puntual
del Pla General dtordenació Urbana de Manresa inicialment
aprovada en lracord anterior a lrHonorable Senyor Conseller de
Polít ica Terri torial i  Obres Públiques de Ia Generali tat de
catarunya per la seva aprovació definitiva, de conformitat al
que preveuen e ls  ar t ic les 59 .2  en re lac ió a l  55,  l le t ra  b) ,  det
Decret  Legis la t iu  L/L99O, de L2 de ju l io l .

3.-.- NOTIFICAR les anteriors resolucions a totes aquelles
persones, t i turars de béns o dretsr eu€ puguin resultar afecta-
des per la modif icació provisionalment aprovadail .

Obert debat sobre el tema intervé el Sr. De puig i Vila-
drich i manifesta que aquesta aprovació provisionár de la
rnodif icació del Pla General ve després dfuna aprovació iniciat
de ItAjuntament i  un primer informe desfavorable de Ia Comissió
Provinciar dturbanisme, que va acceptar les al. legacions presen-
tades per ltAjuntament i va emetre informe favorable.

Sotnés el dictamen a votació i cornputat el seu resultat, el
Sr. President el declara aprovat per unani¡nitat dels presents.

5.L.7 DTCTAMEN SOBRE APROVACIó DEFINITTVA DE L'ESTUDI DE
DETALL REFERENT AL DESENVOLUPAMENT DE LA I'NTTAT
DIACTUACIó DEFTNTDA PELS CARRERS BARCELONA, GINJOLER
I ANTTGA VIA DELS FERROCARRILS CATALANS, PRESENTAT PER
BRACTLING. S.A.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés que per aquest Ajuntament, en sessió plenária celebra-
da el dia l-6 de juliol de L99L, fou adoptat acord aprovant,
inicialment ItEstudi de Detal l  presentat pel senyor üosé üavier
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Gareia Garrido, actuant en'nom i representació de Ia societat
TBRACTI¡ING, S.A. rr, referent al desenvolupament de Ia unitat
dractuació definida pel carrer Barcelona, Ginjoler i  antiga via
dels Ferrocarri ls Catalans, de conformitat aI que disposa
l fa r t i c l e  64 .L ,  l l e t ra  a ) ,  de l  Dec re t  Leg is la t i u  L /L99O.

Atés que practicada la pert,inent exposició pública rnitjan-
gant anuncis inserits en el But,I let i  Oficial de la Provlncia
núm. 233,  de l  d ia  28 de setembre de 1991,  i  en e ls  d iar is
f fAvr l i r t ,  de l  d ia  31 dragost  de 1991,  i  t fRegió 7t ,  de l  d ia  Z de
setembre de l-991r Do ha estat presentada cap mena de reclamació
o  a l . l egac ió .

Atés guer segons consta en ltexpedient administratiu, ha
estat personalment notificada a les persones afect,ades la
resorució aprovant iniciarment l tEstudi de Detal l ,  sense que
hagi estat formulada cap mena de manifestació.

Atés e l  que d isposa l rar t ic le  66,  en re lac ió a l rar t ic le
64,  de1 Decret  Legis la t iu  L/L99O, de L2 de ju l io l ,  pe l  qual
sraprová la refosa dels textos legals vigents a catalunya en
matéria urbanist ica.

Atés lr informe emés pels serveis jurfdics municipars
proposant  l faprovació def in i t iva de I tEstudi  de Deta l l .

Er Regidor Delegat drurbanisme, de conformitat amb eI parer
dels rnembres que composen la Conissió Municipal Inforrnátiva
dturbanisme, ha de proposar que per ple Municipal siguin adop-
tats els següents

ACORDS

APROVAR DEFTNTTTVAMENT ItEstudi de Detarl, presentat per senyor
üosé üavier carcia Garrido, actuant en nom i-representáció de-la
societat rrBRAcrr,rNG, 8.A.rr¡ referent al desenvolupament de la
unitat dractuació definida pel carrer aarcelonaf cinjoler i
Antiga vi.a' dels Ferrocarri ls catarans, de conformitat al que
d isposa  l t a r t i c l e  64 .L ,  l l e t ra  d ) ,  pe r  rem iss ió  de  I ra r t i c l e  6 -6 ,
to ts  dos del  Decret  Legisrat iu  r /L99o,  de i -2  de ju l io l ,  per  quai
sfaprová ra refosa dels textos regars vigents a catarunyJ en
matér ia  urbanÍst ica.

2n.- TRAIIETRE un exemplar de ItEstudi de Detal l  definit iva-
nen! aprovat en lracord anterior i  una cópia de lrexpedient
adrninistratiu, anbdós complert,s, a la comisLió drurbanisme de
Barcelona,  en compl iment  de l  que d isposa l rar t ic le  64. t ,  l le t ra
e) ,  per  remiss ió de l rar t ic le  66,  to ts  dos del  Decret  Legis la t iu
L /  Leeo .

3r.- NOTIFICAR personalment les anteriors resolucions a
tots els t i tulars de béns i/o dret que puguin resultar afectats
pei r I  aprovació def init iva de I '  Estudi 

- 
de Det,al 'r ,  aixi com

acordar la publicació de lranunci pert inent en er Butl letf
Of  ic ia l  de 1a Prov inc iar r .

Obert debat sobre eI tema intervé eI Sr. De puig i
Vi ladrich i  nanifesta que aquest és Itult im de tota una séri iae
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dict,ámens que han anat passant en els darrers pd""e, qo"'!ttul'='l
referéncia al desenvolupament 'd'una Unitat d'aclgaQ|p ain{ -L.4t./qual era r,"""=JI;i";;;:'ü"' .st.=t. Estudi;; ;"üii:",iáy;ii"]# 

"les aprovacions inicial i provisional i havent tinguNf'nEobnles
favorables i  sense cap t ipus dra l . legació,  demanen
favorable de tots els grups.

ér'Íot

Sotmés el dictamen a votació i computat eI seu resultat, el
Sr. President el declara aprovat per unanimitat dels presents.

6. - AREA DE PRO},IOCTó ECONóMICA

6.]. REGIDORTA-DELEGADA DITNDUSTRTA. COII{ERQ T TREBALL

6.1.1 DICTAMEN SOBRE RATIFICACIó DE L'ACTUACIó DEL SR.
ALCALDE AI,IB DATA 5 DE DESEMBRE DE ]-991- I ACCEPTACIó DE
SUBVENCIó DE L'TNEM PER AL PLA NACIONAIJ DE FORMACIó i
rNsERCró PROFESSTONAL.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés el Real Decret, LGLS/L99O de 14 de desembre, pel que es
regula eI Plan Nacional de Formación e Inserción Professional a
través droferir formació especff ica a aquelles persones amb
insuf ic ient  qual i f icac ió.

Atés I t in terés draquest  A juntament  en par t ic ipar  i  co l . lab-
orar en el foment i  promoció de ltocupació de treballadors en
atur que anualment convoca ltlnstituto Nacional de Ernpleo dins
el Plan Nacional de Formació e Inserció Professional, PLANFIP
r_991 .

Atesa Ia sol. l ici tut feta pel Sr. Alcalde-president eI
passat2L de gener de 1991 per lrotorgament druna subvenció dins
el Plan Nacional de Formación y Inserción Profesional, PLANFIP
l-991r per tal de portar a terme un projecte formatiu-pla de
formació anomenat ttcufA f fNFORMADOR TURf STfC LOCAL'|.

Atés que eI ple de la corporació en sessió celebrada en
data 25 de marg de 1991- va aprovar el projecte formatiu-pla de
formació anomenat rfGUfA I fNFORMADOR TURfSTIC LOCALT| a incloure
en el PLANFIP 199L, de conformitat, amb el que srexigeix en el
ReaI Decret 1618 /L99O de l-4 de desembre publicada en eI BOE núm
303 de data 19 de desembre de 1990, amb un cost total de pesse-
tes  3 .500 .000 r - .

Atés que la subvenció concedida, segons Irescrit  draprova-
ció per part del Director General de lfrNEM amb registre dren-
trada nfun 23568 de data 5 de desembre de L99L, ascendeix a un
to ta l  de  3 .13O.L25 . - ,

Atés I t in forme emés pel  T.A.G.  del  serve i  de ls  serveis
Jurfdics i  de Programació.

Atés que en l tar t ic le  395.2 del  Text  Refós de la  Legis lac ió
en Régim Locar  aprovat  per  R.D.  Legis la t iu  7sLlB6 d,e 15 drabr i l
estableix Itobl igació que per poder consignar pressupostáriament
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com a ingrés uns subvenció, itquesta haurá drestar préviament
concedidi i  .c""ptada per lrA-¡untament beneficiari ,  el presidelt
de Ia Comissió 

-de 
prónoció 

-Ec:c,nómica, 
amb el parer favorable

dels membres que Ia composen' proposa aI Ple de la Corporació
I tadopció dels  següents

ACORDS

1.- RATIFICAR lractuació feta pel sr. Alcalde-President amb
data de 5 de desembre de L991 i acCeptar la subvenció concedida
per ITINSTITUTO NACIONAL DE EUPLEO per un import de 3_.130.L25.-

ptes en aplicació del Real Decret de 14 de desembre de 1990 que

régula eI ÉIan Nacional de Formació i  Inserció Professional a Ia
pait iaa núm: 629-604 de Plans drocupació-

2.- FACULTAR al Sr. Alcalde-President per a la signatura de
la resta de documentació necessária per a Ia cornplimentació de
I I expedient.

Obert debat sobre el tema intervé el Sr. Oms i Pons i
manifesta que.es tracta de rati f icar Iracceptació de la subven-
ció per táf ae continuar eI curs de formaeió de les guies
turist iques. En aquest moment, la tasca que estan fent aquestes
guies türfst iques está en fase de práctiquesr.P€r aixó demanen

á,t. sracceptf aquesta subvenció i que puguin continuar amb
aquesta tasca

Sotmés eI dictamen a votació i ,computat el seu resultat, é1
Sr. president eI declara aprovat per unanirnitat dels presents.

7. -  AREA DITNTERIOR

7 .L REGIDORTA-DELEGADA DIHISENDA

7.L.L DTCTAMEN SOBRE IMPOSTCIó DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A L'EXECUCIó DE LES OBRES D'URBANITZACIó DE LA
PROLONGACIó DE L'AVINGUDA DE LES BASES DE MANRESA
(FASE II)  ,  TRAM SUD.

péI Secretari actúant es dóna compte del dictamen següent:

Et president de la Comissió drHisenda i Régim Interior té
l thonordé proposar  aI  P le de Ia  Corporac ió I tadopció dels
següents acords:

rprimer.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials
per lrexecució dá les obres drurbanització de Ia prolongació de
l rAv inguda de les Bases de Manresa (Fase I I ) ,  t ram sud.

Segon.- Aprovar provisionalment Itexpedient drordenació i
apl icació de Contribucions Especials, el qual consta dels
dócuments relatius a Ia determinació del cost de les obres, Ia
quantitat a repart ir entre e1s beneficiaris, les bases del
iepartinent i fés quotes assignades a cada contribuent, essent
les caracterist iques principals Ies següents:



", ,.'i\i

l r : i l
J ]
i r l

/ t
Impor t  det  pro jecte drexecució c le l l ,obra
Cost de Irobra suportada pel Murriéipi
o base imposable
Percentatge d t apl icació
Import total a repercutir amb Contribucions
Especials
Suma dels móduls de distribució
Preu unitari dels móduls (Ptes/n2 sostre)

Tercer.- Establir els següents terminis de
quotes:

¡1.
G.' . .  ' l ¡ i

l {  ! - ,45.999.  Vel l ' l
54 ,34792

25 .000 .O32
3 .206  n2
7  . 797 .8890

cobrament de les

L/3 a l t in ic i  de l texecució de les obres
L/3 un cop sfhagi executat el 5O? del pressupost
t /3  a l racabament  de les obres.

Quart.- Exposar aI públic els acordso precedents al tauler
dredictes de lfAjuntament, durant trenta dies comptats a part ir
del següent al de la publicació de1 corresponent Anunci en el
ttButl let i  Oficial de la Província. En aquest termini els inte-
ressats podran examinar l fexpedient i  présentar-hi les reclama-
cions que creguin oportunes. Transcorregut el perÍode indicat
sense haver-se formulat cdp, els acords adoptats restaran
aprovats def initivament .

Obert debat sobre el tema intervé eI Sr. SaIa i Rovira i
manj.festa que amb aquest dictamen sracaba lrobra de les Bases de
Manresa i es tracta draplicar les contribucions especials que hi
fan referéncia.

Sotmés el dictamen a votació i computat el seu resuttat, €1
Sr. President el declara aprovat per unani¡nitat dels presents.

7 . L . 2 DICTAUEN SOBRE RECTIFICACIó DIERRORS MATERIALS O DE
FET EN LA CLASSIFICACIó DELS CARRERS PER CATEGORIES.
ALS EFECTES DIAPLTCACIó DE LITNDEZ DE SITUACIó DE
LIIMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONóMIOUES.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen
següent:

Atés que el Ple de Ia Corporació Municipal, en sessió
celebrada el dia l-6 de novembre de L99Lr Vd aprovar provisional-
ment I I Ordenanga Fiscal regruladora de 1r Irnpost sobre Activitats
Económiques, juntarnent amb Ia classif icació dels carrers per
categor ies,  a ls  efectes drapl icac ió de l r index de s i tuac ió.

Atés güer seqons informe emés pel Cap de Ia Secció dtHisen-
da, srhan observat diversos errors materials o de fet en Irannex
de relació dels carrers per categories, consistents en lromissió
dralguns trams de carrer o zones part iculart izades, en uns
casos, o en la incorrecta definició del mateix tram, en altres.
Els esmentats errors són fácilment deduibles a partir del plánol
aprovoat que consta en Itexpedient.

El President de la Comissió d'Hisenda i Régirn fnterior té
Irhonor de proposar al PIe de la Corporació Municipal l tadopció
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del següent i

A C G R D

Rectificar els errors materials o de fet observats en la

relació de carrers, trams de carrer o zones part icularitzades,

;;;-; ; t"gáriá=, ats efect-es aiapricaci.A de l i lndex de situació

de I I Impost 
"'"¡iá 

Activitats 
'nconómiques, 

aprovada Pel Ple

Municipal en r"=riA á"f dia 16 de noveml¡r.e pqopassat, incorpo-

rant-se a la relació les onis"iott= i ¡nodif icJcions que s I especi-

f iquen en IrAnnex al present dictamen'

obert debat sobre eI tema intervé el sr. sala i Rovira i

manifesta q"" 
-"q""=t 

dictamen fa referéncia a una série de

correccions mat"i i . t",  tal corn ja es van l leqir en detal l  a Ia

comissió Informativa drHisenda.

Intervé eI sr. Marsal i Muntalá i manifesta que en aquest

dictamen r.r, rot.i rr"g.ti.tament. com que aquesta. és la correcció

drun error  drun asp"óte de deta l l ,  1á seva posic ió  será l rabs-

tenc ió.

Sotmés el dictamen a votació i computat eI seu resultat, eI

Sr. president e1 declara aprovat per 15 vots a favor dels grups

de ciu i  I tEN¡rt i  10 abstencions del GMS i el GMP.

7 . t . 3

pe1 Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Vista Ia instáncia presentada pel Sr. Josep Salido Chirneno,

prov is t  de l  Document  Nacional  d ' Ideñt i ta t  número 39 '190 '983,  amb

donic i l i  a l  carrer  DrAngel  Guimerá,  De 56-58 draquesta c iu tat ,

actuant en nom propi 1 en representació dels senyors Ramon

i i ;ü t -  n iára i  Antónia Torra Brau,  amb D-N.  r .  39.265 '77o i

39.278.98L,  r "=p*t ivarnent ,  €D qué so l . I ic i ta  e l  canvi  de

titularitat en la con"e=sió de lrexplotació del quiosc de

¡ágüaái ubicat a ta p1aga Espanya draquesta ciutat

Atés que per acord det Ple de Ia Corporació, en sessió

nanting"á" ti ai" 13 de marg de Ls78, €s va áajud-ig3r def initi-

vament als =""y*= aniónia'Torra Brau, Josep Sa-l ido Chimeno i

Ramon Llobet ñiera, la concessió i  execució drun quiosc de

begudes a la plaqa ú=patty. d I aquesta ciutat

Atés que 1r esmentada adjudicació es va ' formalitzar en

escriptura áe construcció i  explotació drun.quioqc d9_legudes a

I;-;t ;6-á'nrp.tty., atorgada eñ data 26 de juny de 1.978 pel que

ion- llotari d;aqüesta ciutat, Sr.. José Vicente Martlnez Borso

L6pez, amb el núrnero 1200 de protocol-'

Atés que els adjudicataris sol. l ici ten la novació en la

t i tularitaf aL la conóessió referida en el pun! ant-erjor a favor

áá- i" Comunitat de Béns, constituida per Mohamed EI Mehazem,



prov i s t  de l  N . I .F .  X -O348579-Z  i  Josep
D .N .  r  39 .334 .40 ] -

Atés que la sol. l ici tud de novació és signada bÉ-b!¡ra'de
conformitat per Mohamed EI Mehazem, actuant en representació de
la Comunitat de Béns al. ludida, de conformitat amb al ló acordat
en lrestipulació quarta del contracte de substitució.

De conformitat amb alló establert en Ia condició 13 del
Plec de Condicions Económico-Administratives pel contracte
drexecució i  explotació del referit  quiosc, que estableix que
els diferents supósits de recissió seran resolts tat com pres-
criu eI Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

Atés lrart icle L28 del Reglament de Serveis de les Corpora-
cions Locals que estableix que el concessionari está obligat a
exercir la concessió i  a no cedir-Ia ni traspassar-la a tercers
sense el consentiment de la Corporació, que sols podrá autorit-
zar-Ia en les circumstáncies que assenyala l tart icle 52.2 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

Vis t  l tar t ic le  52.1 de l resmentat  Reglament ,  ap l icable per
analogia, eüe preveu que en les subhastes será adrnissible 1a
novació per cessió dels drets de lradjudicatari a una altra
persona, sempre que no estigui prohibidJ per les normes regula-
dores del contracte o per les condicions consignades en eI plec
regulador.

Atés Itart icle 52.2 del Reglament abans indicat que regula
les condicions necessáries per a procedir a la novació per
cess ió de drets ,  essent  precÍs  Ia  rea l i tzac ió druna porc ió  del
servei no inferior aI deu per cent del pressupost, que e1 nou
contractista reuneixi les condicions i presti  les garanties
exigides a Itadjudicatari i  que Ia Corporació autorit izi  la
transferéncia, güe haurá de formalitzar-se en escriptura pública
si aquesta sfhagués atorgat en el prirnit iu contracte.

Atés que es compleixen en aquest cas concret les condicions
previstes en els art icles 52.L i  52.2 del Reglament de Contrac-
tació de les Corporacions Locals i  art icle 81 de la Llei de
Contractes de lrEstat i  de conformitat amb al ló previst en les
condicions tercera i quarta de1 Plec de Condicions regulador de
Ia prinit iva concessió, aprovat pel PIe de la Corporació en
sessió mantinguda eI dia 7 de desembre de L977.

Atés l tar t ic le  8 l -  de Ia  Lte i  de Contractes de l tEstat  que
preveu que la cessió de contracte requereix l faprovació prévia
de lrautoritat que lrhagués atorgat, essent necessari que el
primit iu contractista hagi reali tzat lrexplotació durant un
termini minim de cinc anysr Do sorgint, efectes f ins la data en
qué es formalitzi la sessió en escripitura pública.

EI  T inent  d tAlca ld1e Delegat  drHisenda,  proposa aI  p le  de
la Corporació lradopció dels següents

ACORDS

rr1.- Autoritzar la subrogació dels senyors Josep Satido
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Chimeno, Ramon Llobet Riera i  Antónia Torra Brau, amb D.N.I '
39 .190 .983  ,  39 .265 .77O i  ¡ g .278 .981 ,  r espec t i vamen t ,  Pe l  OY I9qq
CANALETES, Comuni ta t  de Béns,  amb i . f . f .  E-58976762 i  donic i l i
social al Passeig de Pere III ,  quiosc Canaletes, constituida per

Mohamed eI Meha}em i Josep Camprubl Casals, amb N.I.F. X-
O34857g-Z  i  D .N . I .  39 .334 .¿ó f ,  respec t i vamen t '  com a  concess io -
naris del quiosc de venda de begudes anomenat mBar Plaqarr,
ubicat a 1á plaga Espanya draguesta ciutat, que els hi fou
adjudicat per-acord del Ple de Ia Corporació de data 13 de marq
de 1978,  Ltesa la  so l . l ic i tud presentada i  ra t i f icada .per
ambdues parts, i  de conformitat anrb al ló que disposen lrart icle
L28 del ñeglarnent de Serveis de les Corporacions Loca1s, art icle
52 del ne{lament de Contractació de les Corporacions Locals i
art icle 8l- de la LIei de Contractes de lrEstat.

2.- Requerir al nou concessionari perqué en el termini de
deu dies coinptats a partir del següent al de Ia notificació
draquest acord , constitueixi la garantia definit iva a 1a
Oipósi tar ia  Munic ipa l ,  en la  quant i ta t  de 65.000r-  pessetes
(séixant,a-cinc ¡nif) i  presenti eI document acreditat iu draquesta
const i tuc ió .

3.- Un cop constituida Ia garantia definit iva pel nou
concessionari,  tornar als senyors Josep Salido Chimeno, Ramon
Llobet Riera i Antónia Torra Brau, la garantia definitiva de
1'adjudicació que es va constituir a la Dipositaria Municipal el
d ia  3O de  marg  de  L978 ,  a  raó  de  65 .000  pesse tes .

4.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a Ia signatura de
Ia documentació necessária per a lrefectivitat draquests acords.

Obert debat sobare el tema intervé el Sr. Sala i Rovira i
manifesta que aquest dictamen és de trárnit i que tracta drauto-
ri tzar una subrogació druna concessió ant,erior.

Sotmés el 'dictamen a votació i  conputat eI seu resultat, €1
Sr. president el declara aprovat per unanimitat dels presents.

7.L.4 ' DICTAMEN SOBRE PRóRROGA DE CONTRACTE DE LA CONCESSIó
DEL SERVEI MT'NICIPAL DE PLANIFICACIó FAI4ILIAR. ADJUDI-
CAT A LA SOCIETAT COOPERJ\TIVA DE PLANNTNG FAIÚITLTAIT DE

.. 
I,IANRESA. I REVISIó PROVISIONAL DEL CANON I{ENSUAL.

Atés que e l  d ia  31 de desembre de 1991,  f ina l i tza Ia
concessió. del Servei Municipal de Planif icació Famil iar.

Atés lr informe emés per la cap de Ia secció de lrArea
dtAcció Ciutadana, pel que srinforrna favorablement Ia prórroga
de ltadjudicació del Servei pel periode comprés entre }r l  de
gener ai 31 de desembre de L992, i  per l t irnport que result i  en
iunc ióde l | i nc remen tde I | i ndexde l cos tde Iav ida

:  '  
E l  T inent  drAlca lde Regidor  Delegat  drHisenda,

proposa al PIe de Ia Corporació lradopció del següent



s?

\ . , , ,  - " j '  / 'rrLr.- Prorrogar, de mutu acord amb la coheej_gsiorrdr/ñ;,
\ . ,  , ,

des del dia 1- de g"nár fins eI 31 de desembre "Eá 
rtppZVijrrí

contracte de la Concessió del Servei Municipal de PI"á¡,iJ;Lridió
Famil iar, adjudicat a la societat cooperativa de planning
Famil iar de Manresa, per acord plenari de 4 de marg de 1981, de
conformitat arnb ltart icle 7 deI Plec de Condicions económico-
adninistratives que regula Ia concessió del servei r.

rr2n.- Revisar provisionalment el canon mensual del
Servei Municipal de planif icació FamiIiar, f ixant-el en
L.4O4.507t-  p tes,  de conformi tat  amb l r in forme emés per  la  Cap
de  I rA rea  d tAcc ió  C iu tadana ,  ap l i ca t  1 r I . p .C .  d roc tub re  -  ú l t i r n
publicat. Lrefectivitat draquest acord quedará condicionada a la
dotació dels crédits oportuns que per aquest fi es consignin en
eI  pressupost  de l rexerc ic i  L992 r r .

rr 3r.- Facultar al Sr. AIcaIde per a la signatura de
la docurnentació necessária per a la complimentació de lrexpe-
d ient f r .

Obert, debat sobre el tema intervé e1 Sr. Sala i Rovira i
manifesta que aquest dictarnen és lrapl icació de les cláusules de
Ia concessió draquest servej- de Planif icació Famil iar. Demana el
vot favorable a aquesta actuali tzació de canon.

rntervé el sr. Marsal i  Muntatá i  manifesta que aquest és
un servei que cada any a lracabar-s€, per part de la conces-
sionária stestableixen negociacions amb la Regidoria responsable
per veure les caracterist iques draquest servei de cara a lrany
següent. Aquest any no són coneixedors de si srha presentat un
projecte, si aquest acord srha negociat amb ra concessionária i ,
per tant es porta aquf de mutu acord o no. Draltra banda diu que
hi ha una qüestió de redactat que ers sorprén, ja que creuen que
és la primera vegada que passa un dictamen draqueltes caracte-
rfst iques amb aquest redactat concret. Evidentment, ja que és
revisar un canon gue afecta a Ia concessió de lrany vineñt, áI
no estar aprovat el pressupost del 92, hi ha una certa situació
de vuit. Normalment amb el que és revisió de contractes es dóna
ja per suposat que hi estará consignat per l tany següent i ,  en
casos que hi hagi dubte, Ia redacció que es fa és Ia de que
ItAjuntament es compromet a consignar les quantitats necessáries
en er pressupost de rrany següent perqué la concessió pugui ser
correcta. En canvi, la redacció que es fa en aquest dictamen és
que ltefectivitat dtaquest acoid quedará co-ndicionada a la
dotació dels crédits oportuns que amb aquesta finalitat, es
consignin en eI  pressupost  de l fexerc ic i  de 199L.  Ets  agradar ia
saber el signif icat draquest redactat, ja que no és normar en
dictánens draquestes caracterist iques.

rntervé la sra. Riera i  Montserrat i  diu que sfha comengat
a treballar en la revisió der plec de condicions entre les
diferents Regidories, Joventut, serveis sociars i  sanitat, per
tal de priori tzar els aspectes psico-sociars ders joves. Tenen
previst, a part ir de1 gener, replantejar dins del mat,eix con-
tracte, la priori tzació dtalguns aspectes que ers interessen com

A C O R D :
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a Ajuntament. Encara no srha arribat a cap acord peró si que hi
han projectes

EI Secretari,  pel que fa a Ia qüestió de redactat, manifes-
ta que lrany passat ja va fer-se amb el mateix redactat, a
propósta dtlntérvenció i ,  a més, pensa que jurfdicament está
rnotl ben formulat. Es clarlssim que la contraetació irnplica la
consignació prévia i  a f inal drany es troben gu9 eI pressupogt
encará no esla aprovat, amb la qual cosa hi hauria un incompli-
ment de consignació peró tampoc poden esperar aI gener, perqué
aleshores els contractes srhaurien dfaprovar arnb efectes re-
troactius, cosa qlue encara seria més incorrecta.

EI Sr. Marsal i Muntatá diu que en cap mornent ha volgut
posar en dubte la legali tat de la redacció, peró no és la
redacció que recorda dranys anteriors. En qualsevol cas, és
evident que és legal i que reflexa una situació de fet, peró
sospita que quan tornin a venir cap aquí els resultats de les
negociacions, potser es posará en evidéncia eI perqué de la seva
pregunta. La seva posició será lrabstenció, estant dracord en
qué srha de garantir la continuitat draquest servei i  que si no
áprovessin res, es trobarien a Ir1 de gener amb una situació
pioblernática que podria irnpedir la continuació del servei. En
qualsevol cas, el debat de fons i de contingut ja es fará en el
seu moment.

El Sr. Perramon i Carrió manifesta que lrany passat el seu
grup va defensar amb insisténcia aquesta tema draquest servei
per joves, perqué els sembla que a Ia nostra ciutat hi ha unes
necessitats evidents. Per altra banda, ld condició de Centre
acreditat que lrany passat en eI moment draprovació del pressu-
post no tenia i que si té en aquests moments' pensen que obre
unes perspectives de finangament irnportants per part de lrAdmi-
nistracio de la Generali tat i  güer per tant, aquesta seria
possib lement  una v ia  de.cara a I tampl iac ió draquest  servei .
Donaran eI vot favorable, peró esperant que efectivament hi hagi
aquesta arnpliació de servei adregada especialment a la joventut
i ,  f ins i  totr gu€ en aquest PIec de Condicions es plantegi una
qüestió drhorari,  perqué en aquests moments els horaris són
prácticament el matf i  els sembla que una extensió drhorari a la
tarda faci l i taria lraccés de moltes persones a aquest servei.

Sotmés el dictamen a votació i cornputat el seu resultat, el
Sr. President el declara aprovat aper LG vots a favor emesos
pels grups de CiU, ITENM i el GMP i 9 abstencions del GMs.

7.L.5 DICTAI,IEN SOBRE APROVACIó PROVISIONAL DE LA II{ODIFICACIó
DEL RéGIM TARIFARI DEL SERVEI COMPLEMENTARI D'APARCA-
II{ENT PúBLrC DEL PeRKING I4UNICIPAL DE PUIGMERCADAL PER
A L 'EXERCIC I  DE  1992 .

PeI Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

i'.a. núm. rr, ü"r1rt:ri:=:iffi:ltt: ;::"í:":'"i"::3i::::t:' ;:;
Mercat Municipal de Puigmercadal, PUIGMERCADAL, S.A. r €D Ia que
proposa el régim tarifari  de1 Servei Complementari dtAparcament



14.':" r'l:ia¡ '.

l:;" 'i 
'\"i

I l" ¡
Públic del párking Municipal-. de puigmercadar, 

"lpdrpañyand,' "lL' ipressupost d I explotació del Servei i I 'estudi d'ocu\aCió d'apaf-Ti
cament mUnicipal. .\,,,.J, 

¡:", ,,.,::,1¿"..,=r**_*.y

Atés lr informe proposta favorable emés pel óap de
Ia Secció dtHisenda de lrAjuntárnent,.

El Tinent dfAlcalde, Regidor-Delegat dfHisenda
proposa al Ple de ra corporació lradopció del segilent

A  C  O  R  D :

résinrarif ariu"tr'i".tn"f :H"%"r""i1'""ff t"1ilt"#.#:sit"T;ir':3:i
Párk ing.  Munic ipa l  de puignercadal ,  per  I rexerc ic i  Lgg2,  de
conformitat arnb eI següent detall:

TARTFES DIAPARCAMENT

Pupil. latge ( 2Ov" reserva obligatória )

Aparcarnent nocturn: horari de 21 h a g h:

Tarifa general
Residents zona

Aparcarnent amb tarifa horaria:

En hores de mercat:

Primera hora o fracció
Següents hores o fracció

Fora drhores de mercat :

Hora o fracció

6 .720  p tes . /mes

5 .600  p tes . /mes
4 .900  p tes . /mes

90  pesse tes .
110 pessetes.

1-10 pessetes.

Les  p resen ts  ta r i f es  i nc louen  1 r f  .V .A .  r .

' t  2"..- Exposar ar púbric e1 régirn tarifari  que srapro-
va pel punt anterior, durant un termini áe 15 dies rraüifs. oL noformurar-se cap reclamació en el trámit a'exposiciá púbricá,
r I acord adoptat es considerara aprovat def initi.r.*"rr1".

, rr 3r.- En cas de no haver-se produit reclamacions,
publicar al Butl letí of icial de la provi icia l facord elevat adefinit iu i  er text íntegre del Régim Tarifari  tr .

fr 4t.- Facultar al sr. Alcarde per a 1a signatura de
la documentació necessária per a la conpiin"ntaciá-de lrexpe-
d ient t t .

obert debat sobre el tema intervé el sr. sala i Rovira imanifesta que aquest dictamen és lraprovaciO lrovi=i""af de les
tarifes del parking municipal de euilrnercadal de cara a lrexer-
cici de L992, tretes drun 

-estudi 
es{rictament técnic reali tzatpels serveis técnics de la corporació rnit jangant fa áácurnentació
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facil i tada pels concessiona.ris de1 mateix parking.

Sotmés el dictamen a vota:ió i computat el seu resultat, el
Sr. President el declara aprovat per unani¡nitat dels presents.

7.L.6 DICTAUEN SOBRE REVISIó DEL CANON DE LA CONCESSIó DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SóLIDS URBANS I DE
NETEJA DE LA VIA PúBI,ICA DEL II{T,NICTPI DE II{ANRESA,

PeI Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

i l  Atesa la instáncia de referéncia registre drentrada núm.
2Oe37130.10.91,  subscr i ta  pe l  senyor  Jesus Alber ich Garc iar  €D
representació de lrentitat mercanti l  t t  LIII IPIEZAS GENERALES, S.A.
tt ( LIGESA ) , adjudicat,ária de la Concessió del Servei de
Recoll ida de Residus sólids Urbans i de Neteja de la Via Púb1ica
del Municipi de Manresar per Ia que sol.I ici ta la revisió del
canon concessional pel present exercici L99L.

Atés l r in forme emés pel  Cap de Ia  Secció drHisenda a 1O de
desembre de 1991.

E1 Tinent dtAlcalde-Regidor Delegat drHisenda, proposa
aI Ple de la Corporació lradopció del següent

A  C  O  R  D :

' rr 1r.- Revisar e1 cánon de la Concessió del Servei de
de Recoll ida de Residus Sólids Urbans i de Neteja de la Via
Pública del Municipi de Manresa, adjudicada a Irentitat mercan-
t i l  I 'LTMPIEZAS GENERATiESI  S.A.  ' '  (L IGESA) ,  amb C. I .F.  nr1m. A-
08677080,  domic i l iada a l  Po1Ígon Bufa lvent ,  camí de I fabocador
s/n de Manresar p€r acord Plenari de 29 de novembre de tgBS,
resul tant  un cdnon mensual  de 17.003.673 r -  p tes. ,  amb efect ,es
des de lf l  de elener de L992, i  reconéixer un crédit de pessetes
l -0 .389 .336 r - ' '  a  f avo r  de  I t ad jud i ca tá r i a  en  concep te  de  l es
diferéncies causades sobre e1 cánon pel període de revisió
compres 'des de l r1  de juny de 1990 f ins e1 31 de desembre de
1991, de conformitat amb les condicions de la 55 a Ia 5g del
Plec de Condicions juridiques, económico-administratives i
técniques que regulen la Concessió, atés Ir informe ernés pel Cap
de l-a Secció d I Hisenda de I t Ajuntarnent a 10 de desembre de
1991rr .  L fefect iv i ta t  d taquest  acord quedará condic ionada a la
dotació dels crédits oportuns gue per aquest f i  es consignin en
el  Pressupost  de 1r  exerc ic i  Lg92 r r .

t t  2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de
la documentació necessária per a 1a complimentació ae ltexpe-
d ien t r r .

Obert debat sobre eI tema intervé eI Sr. SaIa i  Rovira i
manifesta que en aquest dictamen, com en casos anteriors, es
t racta de rev isar  un cánon de concessió drun servei  i  I tap l ica-
ció de la forma polinórnica que hi ha adjudicada Ltr a-questa
concessió,  que dóna un canvi  de canon f i -ns a i -7 .003 ;AZl , -

ADJUDICADA A I ILI I¡ IPIEZAS GENERALES. S.A.I I  (LTGESA).



l - 0 . 389 .336 r -  que  és
sa ja  d ins de1 p lec

pessetes
zací6 de
crédit de

7  . L . 7

t . . t

per una feiria ja
de Condicions. " '1 ,* i ;  ' j .  .  : . , : .  t ,-="_'/ L: L'--.

seu resüftát, eI
dels present,s.

per  a l rexerc ic i  92,  .a l . tenps que h i  ha
l rexerc ic i  91 que fa  qüe h i  hági  un

Sotmés el dictamen a votació i cornputat eI
sr. President er decrara aprovat per uñanimitát

Pel secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés que en el transcurs de lrexecució de rrobra dePOLIGON DE TIR OLIUPIC A BUFALVENT, 1a Direc"iá:ri""ttativa haconsiderat convenient introduir tnóairi"acions 
""- "r 

projecte
aprovat per acord plenari de 18 de desembre de 1999.

Atés que dita variació comporta la introducció de novespart ides en el pressupost adjudica-t.

De conformi tat  amb l rar t .  265 de la  l le i  8 /87 de 15drabri l ,  Municlpar i  de Régirn Local d¿ cái"r""v", el Tinentd rAlcalde, Reg_idor-Delegat 
-d 

rHisenda, proposa ar pre de laCorporació Itadopció del següent

A  C  O  R  D :

rr Lr. - Aprovar el primer expedient
que sradjunta del  pro jecLe de 1ro-bra de
A BUFALVENT, aprovat per acord plenari
1989 .

r r  2n- -  Mod i f i car  amb sub jecc ió  a  l ra r t .  26s  de  1a  L le i8/87 de 15 d'"?{1},  MuniciqSl i  áe négim Local  de catalunya, €1CONtTACtE dE IIObTA dE POLIGON DE irN OLIMPIC A BUFALVENT,adjudicat a 1fentitat mercantir " co¡¡srRUcroRA DE soLsoNA,s-c .c .L .  " ,  a rnb  c . r .F .  núm F-2so344L4,  don ic i l iaaa- i  la  car re -tera de Manresa tln. so t7 de sorsona, per acord del pre de racorporac ió  de  27  de  ju l io l  de  1??0,  u*p i i .n t  en  3 .óoo.ooo, -p tesres prestacions contractades d r aóord' arnb els pr"rrc unitariscontradictor is conformats per. l radjudicatar i ,  i  amb er pr imerexpedient de rnodif icació técnica qúe ,l.pro.,rá pei- funt primerdIaquest  acord i l .

rr 3r-- Facultar al sr. Alcalde per a ra signatura de radocurnentació necessária per a Ia cornplirientació ae i I expedientil.

obert debat sobre el tema intervé el sr. sala i Rovira imanifesta que ra justi f icació dtaquesti rnodif i"." io és aeguda aqué quan es va realitzar el movi-rnent de terres en la primerafase de lfobra del canp de Tirr v€r sort i i  rnés pedra de ra que en

de modif icació técnica
POLIGON DE TTR OLIMPTC
de 18 de desembre de
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principi estava previst i a1 final, degut a qué les picones no
ácabavén amb el moviment de terres, €s va haver dfanar directa-
rnent a treballar amb explosius, i aixó va encarir el project'e.

Intervé et Sr. Perramon i Carrió i diu gue en el seu moment
ja van manifestar que no consideraven prioritária aquesta
inversió i per aixó dávant aquesta modificació srabstindran.

Intervé el Sr. Valls i niera i pregunta qui es fa cárrec de
I t incrernent que suposa aquesta rnodif icació técnica, si és
ItAjuntament o la Societat, ja que és una obra que en el seu
moment estava cofinanqada.

EI Sr. SaIa i Rovira Ii respon que sern fa cárrec ltAjunta-
ment, gue és una cosa que ja está dins del pressupost.

El sr. Valls i Riera diu que srabstindran en la votació
draquest dictamen.

Sotmés el dictamen a votació i computat eI seu resultat, €I
Sr. President el declara aprovat per 13 vots a favors dels grups
de ciu i eup i L2 abstencions del GMS i eI grup de lrENM.

7 .  L . 8 DTCTAMEN SOBRE APROVACIó DEL SEGON EXPEDTENT DE
MODTFICACIó TéCNICA DEL PROJECTE DE LIOBRA DIURBANIT-
ZACI6 DEL SECTOR BALSARENY, FORMAT PELS CARRERS BALSA-
RENY. SOLSONA. TARRAGONA. PASSATGE TARRAGONA T PASSAT-
GE PUTGBERENGUER. FASE I. OBRA CIVIL.

PeI Secretari actuant es dóna compte del 'dictamen

següent:

tr Atés gue en el transcurs de lrexecució de lrobra dIURBANIT-
zAcIo DEL SECTOR BALSARENY, FORMAT PELS CARRERS BALSARENY,
soLsoNA, TARRAGONA, PASSATGE TARRAGONA i paSSarGE PUIGBERENGúER,
FASE PRIMERA ( OBRA CfVIL ), la Direcció-Facultativa ha conside-
rat convenient introduir modificacions en el projecte aprovat en
sessió Plenár ia  de 21 de setembre de 1988,  L7 dtabr i l  de 1989 i
L7 de setembre de L99O.

Atés que dita variació comporta Ia introducció de
noves part ides en el pressupost adjudicat.

De conformi tat  anb l rar t .  265 de la  l le i  8187 de 15
d'abriI ,  Municipal i  de Régim Local de Catalunya, el Tinent
drAlca lde,  Regidor-Delegat  drHisenda,  proposa a l  PIe de la
corporació f 'adopció del següent

A  C  O  R  D :

rr l-r. - Aprovar el segon expedient de modif icació
técnica que sradjunta del Projecte de lrobra dTIJRBANITZACfO DEL
sEcToR' BALSARENY, FORMAT PELS CARRERS BALSARENY, SOLSONA,
TARRAGONA, PASSATGE TARRAGONA i PASSATGE PUIGBERENGUER, FASE
PRIMERA ( OBRA CML ) , aprovat en sessió Plenária de 2L de



/ ^ : '

setembre de 1988,  L7 dtabr i l  de.1989 í  L7 de setembrelge 1990

, . 
. . . . .  

. .- ,  ,r,  . ,  i
t t  2n - Modif icar amb subjecció a lrart. 265 ae ia"' i t fÉt

8/87 de 15 drabri l ,  Municipal i  de Régin Local de Catalunya, €1
contracte de lrObra dTURBANITZACIO DEL SECTOR BALSARENY, FORMAT
PELS CARRERS BALSARENY, SOLSONA, TARRAGONA, PASSATGE TARRAGONA
i PASSATGE PUIGBERENGUER, FASE PRIMERA ( OBRA CIVrL ), adjudicat
A lIENtitAt Mercantil ' ' INGENIERTA CONSTRUCTORA MANRESANA,
S .L . t t ,  amb  C . I .F .  núm 8 -58407081- ,  domic i l i ada  a l  ca r re r  Canonge
Mulet núm. 2 - Lr 2a de Manresa, per acord del Ple de la
Corporac ió de L7 de desembre de 1990,  arnpl iant  en 1.169.O26t-
ptes les prestacions contractades dracord amb els preus unitaris
contradictoris, conformats per lradjudicatari,  i  amb el segon
expedient de rnodificació técnica que sraprova pel punt primer
d I aquest acord rr .

rr 3r.- Facultar aI Sr. Alcalde per a Ia signatura de
la documentació necessária per a la complimentació de lrexpe-
dienttf .

Obert debat sobre el tema intervé eI Sr. SaIa i Rovira i
diu que es tracta drun cas sini lar a lranterior, degut a un
increment de cost pel moviment de terres i  a lrapl icació poste-
rior del benefici industrial i  del coeficient de despeses
generals, aixf com també ITIVA pert inent. Es una modif icació que
está dins els marges previstos.

Sotmés el dictamen a votació i computat el seu resultat, €l
Sr. President eI declara aprovat per 16 vots a favors dels grups
de ciu, ENM i cMp i 9 abstencions del GMS.

Pel Sr. Alcalde es disposa lrexamen i votació conjunta dels
d i c támens  7 .L .9  i  7 . L .LO .

7.L.9 DICTAII{EN SOBRE APROVACIó DEL PLEC DE CLEUSULES ADII{I-
NISTRATIVES PA,RTICULARS I LIEXPEDIENT DE CONTRACTACIó
DE LIASSTSTéNCTA TéCNICA CONSTSTENT EN LA PRESTACIó
DEL SERVEI DE CORRESPONDéNCTA PER A L'EXERCICI DE
L992 , .

PeI Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent

Atés que el contracte dtassisténcia
técnica que consisteix en la prestació del servei de corres-
pondéncia f inal i tza el dia 3L de desembre de L99L.

Essent drinterés Municipal donar
continuitat a aquesta Assisténcia Técnica que consis-
teix en Ia prestació del servei de correspondéncia.

De conforrnitat arnb el Decret, LOOS/l4 de 4
dfabr j - I ,  modi f icat  pe ls  Decrets  2917/83 de 19 droctubre i
597 /86 de 10 de febrer ,  e l  T inent  d tAlca lde,  Regidor-
Delegat  drHisenda,  proposa aI  P le de Ia  Corporac ió I tadopció
deI següent

' i ' d  1
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ACORD:

rr1r.- Aprovar el PIec de Cláusules Aftni-
nistratives part iculars qo" dfacord amb el Plec t ipus de

Cláusules Adrnlnistratives Generals aprovat per a la contrac-
tació directa dels contractes drassisténcia técnica, regiran el

contracte drassisténcia técnica que consisteix en Ia
prestació del servei de Correspondénciarr.

rr2n. - Aprovar 1t expedient de contrac-
tació de Irassisténcia técnica que consisteix en Ia prestació

de Servei de Correspondéncia, per tot lrexercici de L992'
amb un  p ressupos t  de  e .ooo .Ooor -  PTA,  ( i nc lós  l rM) ,  de
les qua-Is solarnent sIabonaran a ttadjudicatari les
quantitats que result in draplicar les tarifes postals

áutoritzades pel Servei Oficial de Correus sobre cada
prestac ió rea l i tzada i  una quota f ixa-  anual  de 78.000 ' -
i fe; Iresmentat expedient contindrá els Plecs de
Cláusules Adninistratives generals i particulars
aprovats; i  obrir el procediment d!adjudicació. del
cóntracte rnitjangant contractació directa, amb consulta a
tres empreseé óom a mÍnim, si és possible, capacitades
per a 1r execució del contracterr.

r r  3 r .  - Lrefect iv i ta t  d taquest  acord
quedará condicionada a 1a dotació dels crédits oportuns que per
á aquest f i  es consignin en el pressupost de lrexercici
Lgg2n .

r r4 t . -  Facu l ta r  a I  S r .  A Ica Ide  pe r .a  Ia
signatura de Ia documentació necessária per a Ia cornplimen-
taóiO de 1r expedientrl

7 . 1 .10 DICTAI,TEN SOBRJ\E APROVACIó DEL PLEC DE CLEUSULES
ADMINISTRI\TIVES PARTICUL.¡\RS I L ' EXPEDIENT DE CONTIU\C-
TACIó DE LIASSISTéNCTA TéCNICA CONSISTENT EN LA

LTEXERCTCT qE  1992"

pel Secretari actuant es dóna conpte del dictamen següent:

Atés que el contract,e d I assisténcia
técnica que consisteix en Ia prestació del servei de
missatgers,  f ina l i tza e l  d ia  31 de desembre de L99L.

Essent dr interés MuniciPa1 donar
continuitat a aquesta Assisténcia Técnica que consis-
teix en Ia prestació del servei de rnissatgers.

De conformitat amb eI Decret LOO5I74 de 4
d tab r i l , '  nod i f i ca t  pe l s  Dec re ts  2gL7  /83  de  19  d roc tub re  i
Sg7lg6 de 10 de fébrer ,  e I  T inent  d 'A lca lde,  Regidor-
Oelágat  drHisenda,  proposa a l  P le de Ia  Corporac ió 1tádopció
deI següent

A C O R D :

rr l r . -  Aprovar eI PIec de Cláusules Ad¡ni-



V
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i'
n is t ra t ives par t icu lars  que dracord amb e l  p l iec t ipus 'de
Cláusules Ad¡ninistratives Gene¡:als aprovat per a [a contracT
tació directa dels contractes 'drassisténcia técnica)lregiran 91
contracte d t assisténcia técnica gue consisteix e\ la r, ": '
prestació del servei de Missatgersrr ---*., .-- ' .-

rr2n. - Aprovar I I expedient de contrac-
tació de Itassisténcia técnica gue consisteix en la prestació
de Servei de Missatgers, per tot lrexercici de L992, amb un
pressupos t  de  7 .000 .000  r  -  PTA,  ( i nc lós  I  t  M)  ,  de  l es
quals solament srabonaran a Itadjudicatari les quantitats
que result in dtaplicar els preus unitaris de cada
prestació efectivament executada; lresmentat expedient
contindrá els Plecs de Cláusules administratives generals
i particulars aprovats; i obrir eI procediment
dtadjudicació del contracte rnit jangant contractació
directa, amb consulta a tres empreses com a minim, si és
possib le ,  capaci tades per  a l rexecució del  contracter f .

r r  3 r .  - Lrefectivitat, draquest, acord
quedará condicionada a Ia dotació ders crédits oportuns que
per a aquest f i  es consignin en el pressupost de lfexercici
Lgg2ú .

r r4t .  -  Facul tar  a I  Sr .  A lca lde per  a la
signatura de ra documentació necessária per a la conprirnen-
tac ió de l rexpedientr r .

rntervé el sr. sala i  Rovira i  manifesta que són dos precs
de cláusules habituats perqué en ers dos darrers anys ja srhan
vingut presentant en aquest Ple. són uns serveis dá prestació
dtass is ténc ia técnica,  l run fa  referéncia a l  serve i  de corres-
pondéncia i  lraltre aI servei de missatgeria i  pel bon funciona-
ment que han tingut fins ara, proposen continuar amb aquesta
prestac ió.

Sotrnés ambdós dictárnent a votació i computat el seu resul-
tat, el Sr. President els declara aprovats per unanirnitat dels
presents.

Pel Sr. Alcalde es disposa ltexamen i votació conjunta dels
d i c támens  7 .1 - . 11  i  7 . L .L2 .

7. ].. ].1- DICTAT{EN SOBRE ALIENACIó DE SOBRANT DE VIA PúBLICA ALS
SRS. JOSEP EMILI PUIG SOLER I DOLORS NADEU MAS.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés que per acord del ple de data L7 de Setembre de
l -991,  sracordá inst ru i r  expedient  d ta l ienació de la  parcel . la
sobrera, d€ forma rectangular, procede-nt de la nova ordenació
der Pla General, situada aI c/ de la séquia, amb una superffcie
de  L9 t73  m2 .

Atés eI  que preveu I tar t ic le  44 del  Decret  336188,  de
L7 droctubre,  peI  qual  sraprova er  Reglament  der  pat r imoni  de ls
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ens locals de Catalunya, que disposa que les parcel ' . les sobreres

ñá";- áái arienades per venda directJ ar propiet.=li ,o 
propieta-

ris confrontants, amÉ el requerinent personal previ i que, en el

¿;; a¡¡g =igoi" diversos elJ propietaris confrontants, lEt venda

o peirnuta Étha de fer de rnanerá que 1"" p3Tc91_.1es resultants

srájustin al cri teri  més racional drordenació del sól, segons un

dictamen técnic.

Atés Ir informe emés pel senyor Arquitecte Municipal"

Atés I t in forme emés Per  la  T.M.G.  de Secretar ia

Genera l .

Atés que eI Sr. JOSEP E!'IILI PUIG SOLER' propiet-ari de

Ia f inca de R.C.  2T.LO8-L3,  ha presentat  instánc ia en la  que

manifesta el seu int,erés en adquii ir  els L9 t73 m2 que l i  corres-
ponen"

EI  T inent  drAlca lde,  Delegat  drHisenda,  proposa a l  P le

lradopció dels següents

ACORDS

rr1r.- ALienar als Srs. JOSEP EMILI PUIG SOLER I DOLORS
NADEU I  l ' {AS  (a rnb  D .N . I .  39 .304 .883  i  39 .284 .088 '  respec t i va -
* " " t 1 ,  dom ic i i i " t s  a l  Pg .  Pe re  I I I ,  n '  96 ,8é .  2 ' . 9 "Man resa ,  e l

so¡ránt de via pública que es descriu a continuació, Pel preu de

2O8.752  pesse tes .

ITRBANA¡ Porció de terreny, de forrna rectañgular,
procedent de Ia nova ordenació del PIa General, situat aL Cl de

1a séquia,  amb una super f ic ie  de L9t73 m2.

Lirnita: Al Nord, amb una porciF A" terreny propietat

de la  Junta de }a Séquia;  a I  Sud,  amb f inca de R.C.  29.LO8-L3,
propietat de Josep-Ernil i  Puig So1er i  Dolors Nadeui a lrEst, amb
óarrer  de Ia  Séquia,  i  a  } tOest ,  amb f inca de R.C.  29.LO8-L4 '
propietat de Francisco Car¡nona Iglesias.

Inscrita aI Registre de Ia Propietaü de Manresa, dI
Tom 2LL4 ,  L l i b re  743 ,  Foú  L33 ,  F inca  n '  37 .638 ,  I nsc r i pc ió  1 ' .

Tot aixó de conformitat amb al ló que preveu lrart icle
44 del :  Decret  336188 de L7 droctubre,  pe l  qual  sraprova eI

Reglarnent del Patrirnoni dels Ens Locals de Catalunya.

2n.- Facultar aI sr. Alcalde-President per a la

signatura de tota la documentació necessária per lrefect, ivitat
d t áquest acord. rl

7 . L .L2 DICTAI'IEN SOBRE ALIENACIó DE SOBRI\NT DE VIA PúBLICA AIJ

sR. JOSEP RrBAS RODRTGO.

pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

Atés que per acord det Ple de data L7 de setembre de

LggL,  s tacorda- inst ru i r  expedient  d ta l ienació de Ia  parcel . Ia



i  
'  

i ' . ' l
sobrera, de forma triangular, procedent de Ia nova orQenació del' .,,"
Pla General, situada al C/Guil lem Catá, anb una supeffície de
l- l-5 m2. '  1, :  .

Atés e l  que preveu l far t ic le  44 del  Decret  336188,  de
L7 drOctubre, pel qual sraprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals de Catalunya, que disposa que les parcel. les sobreres
poden ser alienades per venda directa al propietari o propieta-
ris confrontants, amb el requeriment personal previ i que, en el
cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la venda
o permuta srha de fer de manera que les parcel, les resultants
sta just in  aI  cr i ter i  més rac ional  drordenació del  sóI ,  segons un
dictamen técnic.

Atés l t informe emés per la Sra. Arquitecta Municipal.

Atés It informe emés pel Secretari General.

At6s que el Sr. Josep Ribas Rodrigo, propietari de la
f inca de R.C.  22.L20-31,  ha presentat  instánc ia en la  que
manifesta el seu interés en adquir ir LL m2 que l i  corresponen.

El  T inent  d tAlca lde,  Delegat  drHisenda,  proposa a l  PIe
I tadopció dels  següents

ACORDS

r r1 . -  A l i ena r  a I  S r .  JOSEP RIBAS RODRfGO (D .N . I .  n .
39 .L92 .775 ) ,  domic i l i a t  a I  C /Bases  de  Manresa ,  n .  10 -12 ,  L r .6 .
de Manresa, Ia part de sobrant de via pública que es descriu a
cont inuacíó,  pe l  preu de 55.L32 ptes.

URBANA: rrPart de sobrant de via pública, procedent de
Ia nova ordenació del PIa General, situat al C/Guil lem Catá, i
amb una superf f  cie de l- l-  m2. r l

Linita: AI Nord, amb resta de sobrant de via pública
i amb la f inca propietat de José Cardona Cañellas de R.C.
22.L2O-32i  a l  Sud,  amb Ia f inca propietat  de José Cardona
Cañe l l as  de  R .C .  22 .L20 -30 ,  i  amb  res ta  de  l resmen ta t  sob ran t ;
a lrEst, amb 1a f inca propietat del Sr. Josep Ribas Rodrigo; i
a  l rOest ,  amb eI  C/Gui l lem Catá.

A segregar de la f inca que es descriu a continuació:

IJRBANA: ItPorció de terreny, de forma triangular,
procedent de la nova ordenació del Pla General, situat aI carrer
Guil lem Catá, amb una superffcie de l-L5 m2.

Linita: Al Nord, part amb carrer de la Pica drEstats
i part amb carrer Guiltem Catái aI Sud, amb carrer Guillen Catá
i  amb la  f inca de referéncia Cadastra l  22.L20-30,  propietat  de
José Cardona CañeIIas; a lrEst, amb f inca de refer¡ncia Cadas-
t ra l  22.L20-30,  de José Cardona Cañel las,  amb f inca de re-
feréncia cadastraL 22.L2O-3L, de José Ribas Rodrigo, amb f inca
de referéncia cadastra l  22.L2O-32,  de José Cardona Cañel las i
amb f inca de referéncia Cadastra l  22.L20-33,  de Ja ime Prat  Reig;

Y*
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a lrOest, amb carrer de Guil l 'eur Catá.

Inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, al

Tom 2 .11 -4 ,  L l i b re  743 ,  f o i i  L32 ,  F i nca  n '  37 .636 '  f nsc r i pc i ó  1 ' .

Tot aixó de conformitat amb aIIó que preveu lrart icle
44 del  Decret  336188 de L7 drOctubre,  pe l  qual  sraprova e l

Reglament del Fatrimoni dels Ens Locals de catalunya.

2r..- Fasultar al sr. Alcalde-President per a la
signatura de tota la documentació necessária per a lrefectivitat
d t aquest acord. fl

Obert debat sobre eI tema intervé el Sr. Sala i Rovira i

manifesta que són dos dictámens de trárnit dral ienació de so-
brants de via pública

Sotmesos ambdós dictá¡nens a votació i computat el seu
resultat, €I Sr. President els declara aprovats per unanimitat
dels  presents.

PeI
dictámens

7 .L .L3
AJUNTAI'IENT I TNSCRIPCIó AL REGISTRE DE L¡\ PROPIETAT I'N

sronn¡$tt, r¡n vre púelJrca pnocgEelw og Li\ Nova af,rnNacró
DEL PASSATGE TRIETA.

pel sr. Alcalde es dóna compte del dictamen següent:

Atés que a conseqüéncia de ltaprovació del P1a General
d'Ordenació 

-Urbana 
de Manresa, resulta un sobrant de via púb1ica

que esdevé del canvi dral ineació previst del Passatge Trieta.

Atés lr informe emés pels Serveis Técnics Municipals,
qué quali f ica lresmentat terreny com a sól urbá i que es-grafia
én ei plánol annex a aquest Dictameno i amb una superficie de
4 r81  m2 .

Atés l tar t ic le  L2 del  Decret  de Ia  Genera l i ta t  336188
de L7 droctubre, pel qual sf aprova eI Reglarnent de Patrimoni
dels Ens Locals, 9üe estableix que per declarar un terreny
parcel. la sobrera és requereix un expedient de quali f icació-juridica, 

excepte quan ltalt ,eració esdevén expressa o irnpl lcita-
ñent, de ltaprbvacló dels plans drordenació urbana o projectes
drobres i  serve is .

Atés l tart icle 1-00 i següents del Decret abans esmen-
tat, que preveu la incorporació dels béns municipals en lr lnven-
tari l , funi?ipal de Béns, així com Ia seva inscripció al Registre
de Ia Propietat

Atesos els informes emesos pels serveis Técnics
Munic ipa ls  i  per  Ia  T.M.G.  de Secretar ia  Genera l -

Sr. Alcalde es disposa lrexamen i votació conjunta dels
7 .L .L3  i  7 . L .LA .
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El  T inent  drAlca lde,
Iradopció dets següents

r l

Delegat

A C O R D g

r r1r . -  Donar  dra l ta  a l r fnventar i  de Béns draquest
Ajunt,ament, i inscriure al Registre de ra propietat de ltaniesa,
eI terreny sobrant de via pública que a continuació es descriu,
procedent de la nova alineació del Passatge Trieta, establerta
pel Pla General drordenació urbana.

IIRBANA: Porció de t,erreny, de forma triangular, proce-
dent de la nova ordenació del pra General, situadá al eassatge
Tr ie ta,  amb una super f lc ie  de 4t81 m2 i  va lorada en 1o2.ooo peé-
se tes .

LIIVIITA: Al Nord, amb ÍImmobil iária pfUAC, S.A.rr i
sud i a l tEst, amb Passatge Trieta; i  a lroest, amb sobrant
v ia  púbt ica de l ractual  passatge Tr ie ta.

Es procedent de la nova al ineació del Passatge Trieta,
essent quali f icat aquest terreny com parcer. la sobrerá, atés ei
que preveu I rar t ic le  L2.2 del  Decret  336/88 de Ia  Genera l i ta t  de
Catalunya.

2n.- Instruj-r expedient dfal ienació de lresmentada
parcel . Ia  sobrera,  d tacord amb er  que preveu l rar t ic re 44 del
Decret 336/88 de Ia Generali tat de Catalunya. I

7 . L . L 4 DTCTA¡{EN SOBRE II"TIUIATRTCUI,ACTó DE PORCIó DE TERRENY DE
56 m2 OUALIFTCADA COM DIUS PUBLIC, CoM A PART DEL
PASSATGE TRIETA.

Pel sr- Alcarde es dóna conpte de1 dictamen següent:

Atés que com a exigéncia del vigent planejament
urbanist ic municipal resulta ra necessitat, en-ordrJ a la major
rac ionar i ta t  d fús dels  predis  i  de I 'exerc ic i  der  i l ius  eaiÉi -
candirr, de quel t  edif ici  confrontant vol i  a part, ir  de I r algada
corresponent a Ia primera planta, terrenys destinats a viaf
actuarment quali f icat com a porció de lranomenat passatge
Tr ie ta.

Atés que lres¡nentada exigéncia urbanfstica determina
Ia necessitat, p€r una banda, prévia inmatriculació de la porció
del Passa-tge corresponent, dé la constitució der dret dé vol,
que haurá de qualificar com perpetu i no temporal, segoná
configura la regislació. hipoteceriJ, en base a la ñeceséitat que
la construcció ho sigui amb carácter permanent, acorl int-se ar
sistema de rrnumerus apertusr, configuiant-se així amb carácter
de perpetuitat.

Atés que Ia prévia inmatriculació de Ia porció srha de
qualif icar com a domini públic en ordre a la ultérior desafec-
tació del vor i constitució del dret de vol amb carácter perma-
nent, si bé druna lectura t i terar de lrart icle 5 del Regrament
Iipotecari en quant a qué senyara que queden exceptuatJ ae ra
inscripció els béns municipaÉ i provi lncials de 

-aomini 
i  ús
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públic en forrna de legistació especial, srha drentendre en el

:; i i i  i"  
-ái="ensats 

de la instr ipció, no com -a prohibits

ái itts"rip cíó , 
-"-"i=ti"t 

manif es'bacionJ legislatiY":,1". I I accés al

negistre- de 
' la 

eiopietat de béns drús i  servei públic, inclós

Ies anomenades rrres comuna órnniumff , com- són, en lresfera local,

i ;-ñ;=iUii i tát ái i t tr"t ipció de la'cessió de terrenys a I 'Ajun-

tarnent en fes reparcel] lacions, incloent-hi e1s destinats a

dornini i frs pfl¡ii" municipal, segons lrarticle 3'O del Reglament

de reparcel. lacions de 7 de ltaig de L966'

Que en relació a aquest concepte .ett- lrAdministració
Local, cal esnentar la resolució de 24 de Noviembre de 1964, Qüé
determina que no hi ha dubte que qón inscribibles els béns de

;;;rái-po¡r ' i"  i  ets patrimonials, i  que no és possible, segons

la resolució de 15 de Novernbre cie 19-88, 9üe s I ins.crigui un bé

lnunicipal de servei públic, com és un. terreny destinat a cemen-

i ir i ,  a nom druna 
-societat 

mercanti l  a Ia que _sraporta. aT!

afecció al aesti cementiri, canviant únicament la inscripció

druna concessió a nom drun part icular, peró no el terreny de

domini púb1ic municiPal.

Atés que existeixen manifestacions en Iresfera estatal

de la inscripciS aef domini púb1ie, com són la t lei 16 de Juny

de Lggz, reguladora del patrimoni. nacional, especialment eI

número 2 de I I article 6, en- qué es diu que els béns del .patrimo-
ni nacional (de t i tulari tat éstatal, ?1 servei de1 Rei i  Ia seva

;;*iii;t;-ñ"ü;ár á" ser inscrits en er Registre de- la Propietat

com de t i tu tar i ta t  estata l .  En e l  mate ix  sent i t ,  l r .ar t ic le  9.1

del Reglament de lresmentada l lei del patrimoni. nacional,

aprovat per Reial Decret de 18 de Marq de 19871 que disposa que

.L.ns del la presentació al Registre de Ia Propietat dels t i tols
p¿ ; la  i nsc l i pc ió  de l s  béns - i  d re ts  de l  . pa t r imon i '  nac iona l ,

sreseol tare a i^servei  jur id ic  de l rens pf ¡b l ió .  Quan e l  pat r imoni

nacional estigui rn.n".L de t,itols de doln i, podrá immatricular-
-se el bé o ¡áns áe qué es tracti ,  a lrampara- de1 que és previst

en efs  ar t ic les 206 be Ia  L le i  Hipotecár ia  i  303 a 307 de1 seu

Reglament, servint a tals efectes la cert i f icació expedida pel

Gerent del patrimoni nacional.

Atés que respecte als béns de domini públic marit imo-

terrestre, segoi= I,ar-t icle I de la nova LIei de Costes de 28 de

Jul io l  de rgát  t ie i  22/88 de 28 de Ju l io l ,  s i -gn i f ica que a ls

efectes de definir els béns de dornini púb1ic marit imo-terrestre,
no sradmetran nés drets que els dtúJ i  aprofi tarnelt adquir i ts

d.racord amb la present fféi,  gü€ defensa de tot valor obstatiu

enfront al domini públic de- les detentaeions privades, .p?r
;;I;üaaés q"¿ sig-uin en el temps, i encara que apareixin

átnp.r.á"r p"r '  la séva inclusió aI Registre de Ia Propietat.A

1rár t ic le  i ¡ .2  de l resmentada l le i ,  preveu que pot  matr icu lSt -?"

"f-áai¡ i  
p6uiiá'marlt im per I 'Adrninistració, co1 a conseqüéncia

á;""" aáfi¡nitació quan hó estimi convenient. Atés que lrart icle

á Já' i"- i iái rt ipot"óa.i. ,  €D relació a lrart icle ? del Reglament

ftipOtecari, co-nserva eI sistema de rrnúmerus apertusrr com a

;;; i iñ;;áár de drets reals en el nostre sistema jurídic.

i  Atés que lralteració de Ia quali f icació jurldica dels

béns de les 
"ttiit.t" 

locales requereix un expedient en qué

sracredi t in  I ropor tuni ta t  i  la  legal i ta t  de l  canvi  de l ra fecta-



,:{1.:, 
'; '
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c ió .  Atés que l rexpedient  l rha*de,nesoldre e l  PIe de l r ;Ens l - ,ocal .
respectiu, prévia informació pública de l-5 dies, rniüt'angant un
acord adoptat amb eI vot favórable de la majoria abgpluta del
número legal dels seus menbres, €D el cas que comp..grti tra
desafectació de béns de domini públic o comunal.

V is t  e l  que d isposen e ls  ar t ic les 89 de la  l le i  7 /85
de 2 dtAbr i l  en re lac ió amb e l  188 de la  l le i  8187 de 15 dtAbr i l
del Parlament de Catalunya i 20 i següents del Reglament de
Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, el Tinent drAI-
calde, Delegat drHisenda proposa al Ple lradopció dels següents

ACORDS

[1r.- Immatricular Ia porció que es dirá, com a part
del Passatge Triet,a, amb una superf icie de 56 a2, quali f icada
com drús públ ic ,  a  l rempara del  que está d isposat  en l rar t ic le
206 de la Llei Hipotecária i  en mérit al que queda exposat en la
part expositiva del present Dictamen; CONFRONTA: AI Nord, amb
trlmrnobil iária PfMAc, S.A. tt  i  resta de I I  actual tragat del
Passatge Trieta, entés corn sobrant de via públicai al Sud, arnb
porció de terreny de 1r5 m2 aproximadament, gü€ en la seva
condició de via púb1ica esdevé de cessió obligatória per part de
[Construcc iones Gozalo S.A. t t ,  i  amb resta de f inca dIaquest
propietar i ;  a  l rEst ,  amb Carrer  Arqui tecte Gaudl i  a  l rOest ,  amb.
resta del tragat del Passatge Trieta quali f icat com via pública
pel vigent PIa General.

2n.- Instruir lrexpedient en ordre a Ia seva desafec-
tació del vol a part ir de la 1a. planta, nit jangant obertura
drinformació pública per termini de l-5 dies, i  en ordre a Ia
constitucióf del dret de vol, de carácter permanent perpetu a
I I empara del sistema de rrnumerus apertusrr previst en la legisla-
ció hipotecária, €n ordre a la seva ulterior al ienació.

3r . -  Facul tar ,  to t  1ránpl iament  que e l  dret  ex ige ix i ,
a  I t I l . Im.  Sr .  A lca lde-Pres ident  per  a la  s ignatura de Ia
docurnentació necessária per a Irexecució del que aqul srha
acordat. r l

Obert debat sobre el terna intervé el Sr. Sala i Rovira i
manifesta que es tracta de dos dictánens de trámit que és
necessari portar-los a terme per la regulariEzaciá de lr lnventa-
r i  munic ipa l .

Sotrnesos anbdós dictámens a votació i computat eI seu
resultat, el Sr. President els declara aprovats per unanirnitat
dels presents.

8. -  PROPOSTCTONS

8.1. PROPOSICIO DEL GRUP MT]NICIPAL POPULAR PER ADOPTAR ACORD DE
SOL.LICTTAR LIAJORNA}4ENT DE LI I .A.E.  FINS EL DTA 1 DE GENER
DE 1993

Pel Secretari actuant es dóna compte de la proposició
següent:

f ! 4
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rso l . I ic i tar  a l  Govern de Madr id  l rap lagament  f ins e l  d ia
1 de gener  Lg93,  l rent rada en v igor  de l r I .A.E.  Impost  Act iv i -
tats Econórniques.

Fonament

No és just aplicar de manera arbitrária una quota a tribu-
tar desconeixent les dades sobre el nou impost, a fi drevitar
possibles injustlcies i  agravis comparatius.r l

El Sr. Balet i Oller int,ervé per rnanifestar que aquest
impost no és just perqué es parteix drunes dades que es desco-
tt"ix"n, i ni áf maleii interássat sap de quin mal ha de morir,
per aixó molts no han fet la declaració, i també rnolts poden ser
inotiu de baixa. No és el mateix eI que és legal del que és just,

i com que aqui no hi veu justlcia, P€r aixó ha presentat Ia
proposta.

El Sr. Perramon i Carrió expressa que donat que aquest
impost no t indrá un padró f iscal fet f ins a rnit jans de L992, la
quáf cosa dóna una incertesa en quan a recaptació per una banda,
i per l faltra que dif ici lment hi haurá un padró depurat en el
moment en qué srhagi draprovar lr impost, Sl que es mostren
favorables a la proposta del ltrup popular.

EI Sr. Marsa} i Muntalá diu que aquest és un impost que va
ser aprovat fa uns anys, Itapl icació del qual es va retardar
f ins á1 gener de 1992, i  és cert que es produeixen un seguit de
dubtes sobre les conseqüéncies de Ia seva aplicació, peró tarnbé
és cert que aquest és un impost Qüer en consonáncia amb els
principis de lrautonomia municipal, deixa un ampli marge en Ia
seva aplicació per part de cada ajuntament. I  aixi en el cas de
Manresá¡ e1 narbe dtaplicació era entre un coeficient Or5 i un
coeficient 4. Per tant, hi havia una ámptia possibi l i tat de
modulació draquest impost. Continua dient que en el moment en
qué es va debatre lrapl icació a Manresa, eI seu grup va manifes-
tar la seva posició sobre com aplicar-lo a Manresa, i  no van
qüestionar a{uest impost en e1 sLntit que és un impost que ha
estat votat pels representants del seu partit en e'I lloc on
correspon votár-Io, i ara no tindria cap sentit una crltica a
I r impost .  Ara bé,  van fer  unes propostes dtapl icac ió que tendfs-
sin a esvair les incógnites que en aquest primer any draplicació
es donaran, i donaven unes garanties perqué no hi hagués un
incre¡nent de la pressió f iscal, peró no van ser acceptades,
perqué van quedar en ¡ninoiia. Malgrat tot, QS va tenir el debat
sobie l tapl icació de lr irnpost a Manresa, que és Ia cosa impor-
tan t ,  i  no 'un 'deba t  sob re  l t impos t ,  gue  j a  que .es  va  ten i r  e l
Seu dia' en el I Ioc corresponent. A continuació el Sr. 'Marsal
expressa que el posicionament de1 seu grup respecte 1a proposta
del  Sr .  Balet
és de votar negativament, €D coheréncia amb el vot del' seu
partit al Congrés i aI Senat i amb el que ha estat eI vot
inajoritari de La federació de Municipis, i nornés recorda que el
la aésemblea de la Federació Española de Municipis en la que hi
ha representats alcaldes de diferents grups polÍt ics, i  molts
alcaldes del grup popular, gü€ es va votar en contra de qué es
diferfs rtrés ftapflcáció d'áquest impost, i  per part de Ia
immensd majoria dtalcaldes del PP també es va votar en contia de



I tajornament, f ins e1 prirner de gener
resta val idesa a la proposta del Sr.

de  1993 ,  l a
Balet en aquests

EI Sr. Oms i Pons expressa que donada la incert
creat aquest impost, la manca drinformació i  les pos
interpretac ions,  veur ien bé que sra jornés f ins e l  L993,  Dra l t ra
banda van portar eI pla drincorporar aquest impost en eI pressu-
post de lrany que ver pel fet que els temes legals els podien
fer quedar sense un impost que substitueix el que ara plantegen.
Per tant, veurien bé ajornar-ho per poder aplicar l t impost amb
ple coneixernent de1 que srha de repercutir.

Se sotmet a vot,ació la proposta i computat el seu resultat
pel Sr. President és aprovada per 16 vots a favor dels grups de
ciu, ENM i cMP i 9 vots en contra del GMs.

8.2. PROPOSICIO DEL GRUP II{T'NICIPAL POPULAR PER A ADOPTAR ACORD
DE SOL.LICITAR AL GOVERN DE I,IADRID EL RESTABLIMENT DEL
STSTEMA TRTBUTART PROPI DE CATALUNYA, ASSIGNAT A LA GENERA-
LITAT LA RECAPTACTO DE TOTS ELS IMPOSTOS ESTATALS

PeI Secretari actuant es dóna compte de la següent proposi-
c i ó :

rr lnstar al Govern de Madrid que restableixi,  com ja suc-
ceeix en altres comunitats, eI sistema tr ibutari propi de
Catalunya, assignant a la Generali tat la recaptació de tots els
impostos estatals sense excepció de cap drel ls, i  per part de la
Generalitat remeti a Madrid Ia quantit,at precisa de la seva
recaptació en funció dels serveis prestats per l tAdrninistració
de  l rEs ta t .

Fonament:

Mantenir eI principi dt igualtat i  justicia enmarcat en la
Constitució. Es un dret históric reivindicatiu a la imposició
directa que dictaminá eI rei Felip V, per Decret de Nova Planta,
en contra de lrAdministració própia que ja tenia Catalunya en
I I antic Regne d I Aragó. rl

EI Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup ha llegit amb
satisfacció la proposta det Sr. Balet, i  pensen que recull  la
situació que ha denunciat eI seu grup moltes vegades, drexpolia-
ció f iscal de Catalunya, i  per tant, celebren que la proposta
doni suport a una reivindicació nacionalista, per tal que hi
hagi un funcionament f iscal de Catalunya, on la recaptació es
faci aquf mateix. Demanarien que aquest posicionament pogués
quatllar dins el partit popular i que pogués ser assumit per
dir igents de Catalunya com de Ia resta de ItEstat perqué efecti-
vament deixaria portes més obertes a un finangarnent com cal del
nost re pafs .

EI Sr. Marsal i lluntalá diu que aquesta proposta a di-
feréncia de lranterior, no és de tema de competéncia municipal,
i per tant ja no entraran a valorar aquesta proposta, i el. seu
vot será lrabstencíá, sense que aquesta votació signif iqui res
del contingut de la proposta i  e1s seus fonaments.
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EI Sr. Oms i Pons expresFa 9üer rnalgrat ser un terna que no
és estrictament municipal, pe*'ó donada Ia problemática dels
ajuntaments, de f inangahentr-ein qué les necessitats desborden
Iás possiUii i tats, aquLsta moció rLforga eI sentir general i tzat
a Caialunya, que sthán dtaugfrnentar els recursos per-tal que el
p"i; iiri'enaa-vant, i per tañt votaran favorablement la proposi-
c i ó .

Sotmesa a votació la proposició i computat el seu resultat
pel Sr. President és aprováda per 16 vots a favor dels grups de
ciu, ENI'{ i cMP i 9 abstencions del Gl'Is.

8.3. PNOPOSTCTO PNI CNUP UI¡NTCTPAL POPULAR PER A ADOPTAR ACORD
pu l¡ootrtcecto pn oos paneenars onl,s ngeLAI'lENt MI'NICTPAL r
DE POLICTA MORTUORTA APROVAT EL 26-9-86

PeI Secretari actuant es dóna compte de la següent proposi-
c i ó :

mDel Reglament del Cementiri l¡unicipal i de Policia Mortuo-
ria, aprovat el 26 de setembre de 1986:

Capitol II - Dret funerari

Art icle ¡e t-O A continuació dtaquest únic parágraf que
consta, afegir-hi a continuació un segon parágraf que digui:

r l ,a renovació en eI seu dia per part de l lurs famil iars, no
suposará cap gravámen, llevat del simple import material del
tránit burocrátic al ser-I i  l l iurat el- nou t l to1 renovat. rr

DISPOSICIONS TRANSITORIES :

Primera: A continuació del seu únic parágraf, afegir-hi
segon parágraf que digui:

rrLtAjuntament reconeixere eI dret de propietat, Sense
perjudici-de tercera persona, als qui de manera racional acredi-
t i  1a continuitat draquest dret i  al. legui canviar de nom el
t l t o l .  '

En eI primer cas art. 1-O clarif ica pel dia de demá un
criteri ,  guL, doctrimentalment, podria confondrerd com si es
tractés.de:Ia concessió drun nou nlnxol o sepultura, que suposa-
ria un abús económic no viable. En eI segon cas' es restablir Ia
tranquil . l i tat a lrangoixa actual i  faci l i tar trámits buro-
crátics antieconónics i  donen ma1 de cap a la gent.r l

EI Sr. Balet i  ol ler diu que quan es va aprovar el Regla-
ment ja va quedar clar eI que eren els drets de propietat dels
ninxols, i sLmbla ser que quan venen a renovar els tltols hi ha
un seguit drinconvenients que fa difíci l  i  descoratjador que Ia
gent pugui exercir aquest dret que és seu, i per tant per
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clarif icar aquesta situació at'rtiécJonómica ha portat la\ É4opostai.'
r també per tranquiritzar alsf bf-utadans en el sent\L' óue no
sefls prendrá el nínxol. per tánt una part de la prbpsita és
perqué quedi clar que les concessions no acaben, quJ sói-,."'gonti-
nuades, i que _no sfhagi de tornar a pagar res rnéJ ar cap'he--só
anys, l levat_ de les despeses burocrátiques, i  lraltra part és
que els titols de propietat existents abans de les concéssions
continuen amb els matáixos dret,s.

Er sr. Perramon i carrió demana si hi ha algún informe
técnic en el sentit  que aquestes propostes siguin viá¡tes o no.

Er sr. Marsal i Muntalá diu que malgrat semblar un tema
senzill, és noJt complicat., i. expressa que aquest Reglarnent ja
va portar una ánplia negociació i una gran quánt,itat á'infornás
técnics. Algún dels problemes que plantLja avui el sr. Balet, és
simirar a alguns que es van prantéjar a-leshores, i  al respácte
diu que .són problernes que tenien irnpiicacions a" tióus iuriáic i
técnic importants, que suposen lJ nodif icació d'ün ráglament,
que sempre irnplica un seguit de passos a fer, i per tánt, creu
que seria bo, abans del pronunciament del ple, que- ni hagués un
informe técnic lqrt respécte als trámits que srhan de segúir per
a la modificació de1 reglament com respect,e a les pioposles
concretes del sr. Ba1et. per tant, demanen que quedi-soÉre 1a
taula per a un proper PIer er1 eI que hi haguéJ tots els informes
juridics i  es .pogués entrar a valorar eL contingut de res
propostes que hi ha.

Er sr. Bohigas i santasusagna diu que efectivament, es
tracta de ra modif icació drun. reglarnent nunióipal, que requereix
uns tránits i uns informes jurfaics que ja i,han 

-encomalnat, 
i

que t'an aviat es tinguin els posaran á IJ consideració ae tbts
els grups de ItAjuntament.

El  sr .  Balet  i  o l ler  d iu  que s i  s fha de deixar  sobre la
taula, hi está dfacord, malgrat estiguem parrant artra vegada de
burocrácia, i_ voldri-a . que quedéssin clárs que els príncipis
fonamentals de justfcia són dos: que no hi pot haver abús
económic de manera que que a1 cap de 50 anys no 

-se 
1i tornará a

fer pagar, i  que no es cornpliqui la burocrácia, i  tant l i  fa si
es redacta de manera més -juridica o menys, o si queda més ben
redactat o menys, ja que ei que voI és qué itesperi-t,  quedi clar.

EI Sr. Alcalde sot¡net a votació deixar la proposició sobre
la taura la qual cosa sraprova per unaninitat aers presents.

8.4. PROPOSICTQ DEL GRUP MT'NICIPAL DE L'ENM PER A ADOPTAR ACORD
DE MTLLOBAR LA XARXA Vranra nl¡ gL sn}ürrr pE pEruNrR UNA
UNITAT D.'ACTUACTO PER NI¡I,I,ACAN Nr,S CARiSRS DE I,EPANT r
POETA MTSTRAL

Pel secretari actuant es dóna compte de ra següent proposi-
c ió :

trPer tal de mil lorar Ia xarxa viária de Ia ciutat, enl la-
gant els carrers de Lepant i  eI poeta Mistral, i  definir una
figura urbanística que faci l i t i  la gestiór €s iropo=a lracord
següent:

.  
- F  

t ! í ¡
\ J g ' J ?
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- Definir uRa unitat dractuació urbanfstica, amb ltobjectiu
drenllagar els carrers de Lepant i  Poeta MiStraI.

Portar a aprovació, duran! Itany L992, el dictamen que

delimit i  l tabast cbncret i  la forma dractuació, un cop fets els

estudis técnics. r l

Et Sr. Perramon i Carrió intervé dient que aquest troq de

vial que ja f igura al Pla General drOrdenacií,  i  per agil i tzar

lrexecució dtaqtest vial els semblava interessant anar a definir
;d;;¿; unitai dractuació urbanlstica gue permetés distribuir

fés cárregues druna manera mil lor, i  marcar ja una forrna de
gest ió .

Intervé eI Sr. Garcia i Comas i manifesta que Ia proposta

está subjecta a qué els cálculs i  la distr ibució de beneficis i

cárregueÉ vingui donada pels propis informes que ja es portaran

en eI seu mománt. Un punl seria fer donar compte com en un punt

on no l i  costa ni un áuro a l tAjuntament es permet fer i  mil lo-
rar bastant Ia xarxa viária. Aixó es lligaria amb Ia demanda que
ja está compromesa arnb el propi Ajuntament, de fer un estudi de
Lota la xarxa viária de Ia 

-ciutat, 
un estudi que.no saben si es

fa o no es fd, peró cal fer constar la sensació una mica de
desprestigi que arriba a lrAjuntarnent amb aquestes qüestions de
ciróulacié já que es van fent plans peró arriben com frustrats
perqué a l thorá de posar-Ios en marxa es desvirtuen i dóna una
ienJació dtinseguretat davant draquest tema. Veuen en aquest cas
com la unió de Pbeta Mistral amb Lepanto ajuda a descongestionar
Bruc-Saclosa i a descongestionar Barcelona-Alcalde Armengou-
Llavors uneixen.el sector de Plaqa Catalunya amb el sector'  de
Poble, 'Nou. Aixó ajuda a anar reconduint eI tránsit.  A vegades
des del propi Ajuntanent srha dit que no tenen solucions al
tránist il aquest és un exemple de com es poden trobar solucions
per anar,reóonduint el tránsit.  Tot i  aixl i  ha drhaver altres
Lipus,dr in tervencions per  fer  més f lu ida la  c i rcu lac ió,  tant
v iár ia 'com a peatonal ,  a  Ia  c iu tat .  Per  a ixó la  seva posic ió
davant'1a Unilat dtActuació és favorable i  en el seu moment
veuran quins ajustos de despeses i cárregues té la.propig!?t,
perót en tot cJs, d l tAjuntament no l i  costará ni 5 i  es mil lo-
iará la xarxa viária, que és el que en el fons interessa.

Intervé eI Sr. De Puig i  Vi ladrich dient que davant dra-
questa exposició del Sr. Garcia, gairebé dubtava de si Ia

froposició era de IIENI{ o del GI,IS. De totes maneres, afegeix.gue
én üna reunió de la Comissió va sort ir el tema draquesta Unitat
drActuació i el ltrup de CiU ha anat avangant sobre aquesta
Unitat. '  La tenen 

-aelinitada, 
el que passa és ,que eI "primer

cálcu l 'aprox imat  de costos srha 'd isparat  mol t iss im,  tenen uns
coét ,os"d- t indemni tzac ió del  vo l tant  de 1OO mi l ions de ptes.  i
aixó"fa que sigui una feina més dif ici l  de desenvolupar de1 que
sembfava en un principi, sobretot pel tema de les expropiacions.
De totes manerel, agaten eI compronls de tirar-ho endavant i si
poden, €D la prirnerá Comissió d'Urbanisme det mes de gener, ja

áebatarien el--tema. El seu vot será favorable.

El Sr. perramon i Carrió manifesta que troben favorable que
es voti afirnativament aquesta proposta. Afegeix que plantegen
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uns terminis relativament breus perqué lrobertura {d-;Ie,
de Manresa pensen que congestionará encara més eI ca\f-fe{
Iona i aixó obre unes possiblitats més grans en "qql
v ia l i tat .

Sotmesa Ia proposició a vot,ació i computat el seu resultat,
eI sr. President la declara aprovada per unaninitat dels pre-
sents.

8.5. PROPOSICIO DEL GRUP MUNTCIPAL SOCIALTSTA PER A ADOPTAR
ACORD DE CREACIO DII'NA COMTSSIO DE TREBALL PER A REDACTAR
IINA PROPOSTA OUE FACILITI I REGULI LA PARTICIPACIO CTUTADA-
NA A LIAJT'NTA}TENT

Pel Secretari actuant es dóna compte de la proposició
següent:

rrEn el Ple del l-6 de jul iol de l-99L es va aprovar a inicia-
t iva draquest grup municipal amb Ia incorporació druna esmena de
Ciu, una proposició sobre part icipació ciutadana.

Després de sis mesos, el Grup Municipal Social ista proposa
l radopció del  següent

ACORD

rrCrear una comissió de treball ,  formada per representants
de tots els grups municipals de lrAjuntament de lvlanresa, de
representants dels moviments associatius de la ciutat i de
técnics municipals quan aixi sigui convenient, per a redactar
una proposta que faci l i t i  i  reguli  la part icipació ciutadana a
ItAjuntament, aixf com un procés de descentral i tzació de ser-
ve is ,  de forma que es n i l lor i  la  seva gest ió  i  s racost in  a ls
ciutadans, permetent tanbé Ia seva part icipació en Ia gestió.

Aquest,a comissió podrá fer servir com a documents de
treball  lractual Reglarnent Orgánic de Funcionament, els docu-
ments elaborats per la Federació drAssociacions de Veins de
Manresa,  I testudi  acordat  e I  l -6  de ju l io l  de L99L,  a ix l  com
qualsevol documentació que es pugui presentar per part dels
membres de la comissió.

La proposta resultant, una vegada elaborada i consensuada,
será presentada al ple rnunicipal per aI seu debat i votació. rl

El Sr. Marsal i Muntalá nanifesta que creu que aquesta
vegada aquesta proposta será votada majoritáriament per part de
tots els grups i podrá tirar endavant. Recorda que durant Ia
campanya electoral tots els grups van fer propostes rnés o menys
elaborades sobre eI tema de la participació ciutadana i tots
coincidien en qué aquest era un tema important per IrAjuntament
i Ia polít ica nunicipal. EI GMS va agafar un compromls en el
propi discurs drelecció de lrAlcalde que en el primer PIe que es
fes presentarien una proposta per crear una comissió per debatre
aquests temes i aixi ho van fer. Aquella proposta proposava
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básicament eI rnateix que arar,és a dirr- la creació druna comis-

sió amb participació ae repiásentants de tots els grups rnunici-

pals, amb p"rli-"iói9ió^def rnovir'rent associatius de la ciutat i

amb Ia preséncia 
-clels 

técnics municipals sempre que fos conve-

nient , ja que molts dels a;p= -hát a" tenii una concreció de

ti;;; ' iüriai" p"rq;a =ig"i"1ágars. i. correctes per concretar la

voluntat dels diferents grups íunicipals. En aquell moment, €s

va aprovar la proposta amb una esmena introduida per part del

Erup de CiU qud prbposava i"i ü" éstudi sobre aquesta situació'

Han passat sis mlso-= durant- ets quats creuen qué eI grup de CiU
j;--t?- ü--iáea clara t"=p"tt" diaquest tema. A1 mateix ternps,

durant aquest temps srhan produilele:nents importants, com Ia

primera assemblea de la rfieració drAssociacions de Veins de

Manresa. En 
"g""if 

moment j" .t.tt d-ir que aixó no significa que

el GMS estigui. dracord .*b- tot"= les propostes. gye. "" 
fan des

del movi¡nent assáciatiu, peró creuen que 1á qüestió important 9=
fer aque=t. 

"o*l;;i¿ "n'qüa 
hi pugui haver Iés propostes amb els

materials pr"""irünts, 
-i 

p"güi- haver-hi ae¡at i, en úIti¡na

instáncia, 
"i 

pr" que és 1a'rápresentativitat de 1a voluntat de

ta ciutat es áui fráurá de aecliair quin tipus de reglament de

participació ciutadana es posa en marxa, ho 
-de 

nou, perqué ja ni

ñ;- ñ .i; ja está incorpórat al Reglament orgánic, tot i que

poques vegades srha fet  servir , . { i "q i  tot  per part  draquel ls

ü"á-i"i"iááiá;"tt re= participabia_ ciutadana. Aquest Reglament

étéa"i" ái" q1;"--tota rintitat 
-pot 

d.elanar per -pa-rti-cipar en una

comissió. Aifó fa sis u.ry= qu: existeix én el Reglament, i en

aquest temps ;"tittlit.t !a alnanat fer-ho efectiu. Per tant, ld

páti iáip;;i¿.nd Cs cosa de tenir un Reglarne¡t -sinó que es cosa

dractivitats, d€ voluntats i dtactuacións i els sembla que és

evident que ir" árhaver-hi un marc jurídic concret i en aquest

rnoment srha áttadaptar el Reglament órgánic a les circumstáncies
i  és,bo fer-ho amb el  debat- i  et  consens de tots.  Per aixó'avui

tornen a portar aquesta proposta, amb la seguretat que tirará

endavant.

Intervé el Sr. Perramon i carrió i manifesta que pensen que

el tema de fa-pailicipació ciutadana és una assignatura pendent

draquest Consiltori dés de fa rnolts anys. Evidentment que hi- ha

fórmules a" p-a-rl-iápació ciutadana quá srhan assajat i no han

acabat ae fun?ionari peró sí que hi há drhaver mecanismes en dos

sentits 'diferents. Druna banáa de participació e-n determinats

temes puntuai= d; gestió i de 1talt ia coniJsions de tipus arnpli
q,rá p"imetin aiscuiir amb una visió g1-obal de ciutat, aspectes

irnpoitants ae la polftica rnunicipal. En aquest se_1iit, €1 seu

éiüpr eD el fassaü_ nandat, v? piesentar una proposta' concreta
que va ser rebutjada per liequip -d9 govern, i entenen que aeugs!

tema srha ae resóldre-, gue s-rni atefectuar aquest debat. per tal

áá'r"gnr.r .-qúé=t. p"it i" ipació i per aixó donaran e] vot

favora-b1e a la ProPosició del GMS&s:Y-ñrt¿.rial"t '  
qü" en la qüestió de determinades formes de

a"r""IftáfiTzaciOl degut a l- 'estructura de Ia ciutat ' i  als
prá¡i"*"r 

""-on-ari'"" 
qúe en aquest moment passa I'Ajuntament,

difícilnent seran aplicables en aquests moments, peró en temes

á;--p;rtiáip""io, d-" $9bat de lt polit ica municipal en els

diferents a*U1lái o negidories, els sehbla que seria espéciál:nent

interessat.

Intervé eI sr. Llobet i cororninas i manifesta que lrequip
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de govern votará favorablernent.aquesta proposiciór! perqué és un"
tema que mai no han descuidat. tUn dels col.Ieétlus que hai
mostrat més interés en aquest' .üerna és eI de f rA\bgpiació,:de
Veins, i  arnb aquest col. lectiu srhan reunit mensulamh¡l?larF&üna
comissió mixta. Dracord amb ells, és un tema que vañq.4ib--'{ue
deixarien per quan haguessin fet un repás de tots els temes que
ells portaven en eI llistat, No hi ha cap incovenient en votar
favorablement aquesta proposta, €1 que passa és que preferirien
primer demanar un canvi drimpressions enLre els quatre grups
poll t ics rnunicipals per veure com coordinaven Ia resta dtenti-
tats que poguessin formar part, perqué aquest és un món molt
cornplexe . D I altra banda, creuen que si es f a un Reglarnent,
aquest ha de ser molt operatiu, perqué potser ha faltat el
Reglament peró el que no ha faltat és Ia participació ciutadana,
no sap si hi ha algun precedent en qué hi hagi hagut més part,i-
cipació ciutadana que actualment. Per aixó la proposta del grup
de ciU seria agafar el compromis que en un termini de tres
mesos, és a dir, el primer tr imestre de L992, tenir aquesta
reunió, amb una representació proporcional de cada grup.

El Sr. Marsal i  Muntalá expressa que se senten copropieta-
ris en aquest tema conjuntament amb tots els grups municipals,
en quan que aquest va ser un tema que formava part dels progra-
mes dels quatre grups municipals, i creuen que eI que proposa el
sr. Llobet és correcte en el sentit que avui sigui aprovada i
dins del primer tr imestre st inici in els contactes per posar-ho
en marxa. Expressa que segurament eI marc més ideal podria ser
Ia Comissió de Reglament orgánicr gü€ exist ia en lranterior
legislatura, i  que ara no recorda si srha mantingut o no, peró
en qualsevol cas no és una qüestió de molta gent, sino una
comissió de traball  que elabori documents, i  que les votacions
siguin a les comissions de ltAjuntament o e1 Ple.

El Sr. Balet i  OIIer diu que ltespanta una mica sentir a
dir que es creará una altra comissió, donat que el l  sol ja forma
part de setze cornissions, i  si es fa aquesta seran disset, amb
Ia qual cosa l i  falten hores.

Sotrnesa la proposició a votació i conputat el seu resultat
pe1 Sr. President és aprovada per unanimitat dels presents.

8.6. PROPOSICIO DEL GRUP MUNTCTPAL DE LIENM PER A ADOPTAR ACORD
DE CREACIO DIUNA COMTSSIO PER A ELABORAR LES DTRECTRTUS DE

Pel Secret,ari actuant es dóna compte de Ia següent proposi-
c i ó :

r rNo és l tán in draquesta proposic ió  t ip ip i f icar  les causes
del perqué algunes persones es droguen. Només tractarem drenfo-
car-ho des del punt de vista de les causes socials i  objectives
del fenómen i plantejar possibles solucions o contencions
draquestes causes.

Tampoc pretenem donar per acabat el tema una vegada srhagin
tractat en eI PIe de ItAjuntament. Es un tema complex, de
diffci l  solució i  que de 1es mesures per tractar-lo caldrá una
interrelació o coordinació de múlt iples actuacions, sense que
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nthi hagi cap que per el la ¡:at,uixa resolgui el problema.

I. DROGAADTCCTO

Drentrada hem dradmetre que és un problema de tota
societat, és un problema inherent al sistemá, i  per tant tota
societat hi está involucrada.

Parlem de lradicció, tant a drogues legalitzades, com a
aquelles que no ho són ja que totes elles provoquen problemes
sani tar is i  socials.

A.-  El  droqaadicte:  un malal t .

La drogaadicció está definida per la oMS com una malalt ia.
El drogaadicte ha de ser considerat com un malalt que presenta
un quadre molt especlf ic que moltes vegades ltobl iga a delin-
qui r .

r com a malalt té el dret de gaudir de lrassisténcia
sanitária que tot Estat de Dret garanteix, o com a mfnim ha de
garantir a1s seus ciutadans.

B.-  Causes soc ia ls  de I tavenc de la  drocraadicc ió.

L. Gran negoci
2. Consurnisme
3. Revolució tecnológica
4 .  Soc ie ta t  de  l roc i
5: Perrnissivitat
6. Degradació urbana i desarrelament

C.-  Efectes soc ia ls  de l tavenc de la  drocraadicc ió.

1. Inseguretat ciutadana
2. Efectes sani tar is
3 . :sa turac ió  de  1á  Jus t ic ia
4. Saturació de les presons
5. Generació de diner negre
6. Degradació urbana

PROPOSTES DIACTUACIO

Les nostres propostes dractuació es basen druna banda en
99é er drogaadicte és un rnalalt i per aixó es requereixen
I4FSU¡ES AssrsrENcrAls. per altra en impedir o dif icurt,ar al
1ixin, que srincrementi la població de drbgaadictes anb MESURES
PREVENTTVES r DrssuAssoRrEs. r per fi ajudar i permetre 1a
RETNSERCIO

Ja hem dit que no podem pretendre deixar resolt un tema tan
comprex, pel quar no sembla que per ara hi hagi una solució
nágica. Peró apostem per la l luita á tots els nivélls i amb tots
els nivells de ra societat. Des dels métodes preventius als
dissuasor is,  des'de la pol ic ia al  moviment veinai .

Es aquest un tema que requereix un cONSENS socrAl lluny de
pol i t iques draparador o ut i l i tzacions part ia istes i  e lectoráls.
pef aix-ó ca1 tenir i disposar d I estudis regu_Lars i rigorosos
sobre el  tema i  cal  que t topinió públ ica ntest igui  assabentada

la
la
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abastament.

MESURES PREVENTIVESi

: t $

els  hábi ts .

l leure (ocupació, esports,

a .
b .
c .

Educar davant
Divulgació.
Potenciar el esplai  etc.  )

MESI'RES DISSUASSORIES :

a. Impedir que srestableixin l locs oficiosos de venda i
consum.

Aqui cal cridar també Ia col. laboració veinal i  ¡nés presén-
c ia  po l i c i a l .

MESURES ASSTSTENCTALS :

a. Seguiment sanitari dels drogaadictes a efectes médics.
b. Intercanvi drinformació, entre els diferents organismes

que intervenen en el procés.
c. Potenciar el servei de drogodependéncies i  rehabit i ta-

c i ó .
d.  A jut  a  les famf l ies.
e. Incentivar Ia inserció laboral en empreses.
f. Potenciar Ia iniciat iva de 1es entitats ciutadanes

d ta ju t  a l s  a fec ta ts .

Tenint en compte que eI nostre municipi, malauradament, Do
es troba aI marge del món de la droga i que no hi ha un Pla
Municipal sobre la droga, ni una acció coordinada dins, Di fora
del propi Ajuntament, PROPOSEM ELS SEGUENTS ACORDS:

1er. Creació druna comissió formada per les regidories de
Sanitat, Benestar Social, Ensenyament, Joventut, Seguretat
Ciutadana, Esports etc. on els grups municipals t inguin repre-
sentació, p€F elaborar Ies directr ius de lractuació municipal en
1r á¡nbit de drogodependéncies.

2n. Elaborar en un plag rnáxim de quatre mesosr üD PLA
MUNfCIPAL SOBRE DROGUES i establir de forma estable la coordina-
ció dels diferents departaments de ltAjuntament relacionats en
aquest tema, i  efectuar el nomenament drun coordinador técnic
per fer- lo efectiu.

3r. Proposar a les diverses insti tucions i enti tats que
tenen competéncies o incidéncia amb aquesta problernática (sa-
n i tár ies,  jud ic ia ls ,  pot ic ia ,  rnov iment  ve inal ,  ent i ta ts  dra jut
. . .e tc)  la  creació drun organisme per  coord inar  les actuacions
sobre el tema de Ia droga a la ciutat de Manresa.

A continuació eI Secretari actuant dóna compte de lresmena
presentada pel grup de CiU a Ia proposició de I 'ENM que té el
següent contingut:

trsubstituint el l-r i  2n acord de la proposició, de forma
que quedin redactats en els següents termes:
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1r.- Creació druna comisisió formada per aquells departa-
ments municipals que tenen. relació amb eI món de drogo-

áápá"ae"cies 
-i 

els grups rnunicipals per tal de programar les

acluacions en aquest ánbit.

2n.- Aquesta comissió hauria de proposar 19= diverses
institucions o entitats que tenen competéncies o incidéncia arnb

áquesta proUfárnáii"" 1sa'nitaries, judiciats, policia., moviment
;Éi ; ; i ;  át t t i t . t= a 'a jüt ,  etc. . . )  la coordinació en les actua-
cions sobre el tema de Ia droga.rt

E1 Sr. Esclusa i Espinal intervé dient que- -amb aquesta
propo=i.iá r 'EÑ-¡;¿ten iniciar un seguit de treballs i accions

;;;- 
-in-ciAir 

dins eI camp de la problemática de la drogode-

iendéncia i que són conscients que hi ha moltes persones,
entitats i ot|átti=*"", aixf com départaments dfaquest Ajulta-
lnent, i que hi treballán bé, peró no tots gaudeixen dels nit jans
,r"""ssatis i es troba a fattar Ia coordinació, de Ia qual tothom

farfa, peró ningú 1a posa en práctica. Serveix per unir esforgos
druns i dels allres, 

-donat 
que és un problema de tota la socie-

tat. Remarca que úan de considerar dins 1taddicció tan les
drogues legali€zades com les gue no ho són. f segons les com-

leténcies ñunicipals srhi pot intervenir en dos fronts fonamen-
talsr ün seria irendre rneéures preventives, dissuassóries, de
refraüi t i tació i  á ' inserció.  Ltal t re f ront ,  ser ia el  de potenciar
les mesures assistencials i médiques. Les mesures.preventives
póári"" ser per exemple Ia creació drun centre de dia, fomentar
i potenciar 

-contactes 
amb lfINEM, potenciar més la reinserció

aeis malalts, i que ho posen en mans de Ia comissió per tal de
fer un pla en aquást sentit. DeIs tres punts, eI pun! segonr.qug
és el q-ue I t equip de govern no té en compte , 9s I'eix principal
de 1a proposiéió, quá és el drestablir el pl.a municipal sobre
droguei arñb un cooráittador técnic que el.pugui-fgt. efectiu,.que
actúaria de nexe drunió entre la régidoriá i el futur organisme
drentitats de fora ItAjuntament, i per aixó continuen defensant
aquest segon punt de la ProPosta.

La Sra. Riera i Montserrat expressa que eI seu grup veu bé
Ia proposta de ITENM perqué rnostra la seva voluntat de col.lab-
orai Jrnb 1requip de govern, i encara que srhi está treballant
Aes d; Itejuntáment a través de les diferents regidories i
recoll int iñforrnació dtaltres entitats, han redactat Iresmena a
la proposta treient eI segon punt perqué els semblava. q99
qúeA"vá ja inclós en eI primér, i-perqué era la mateixa comissió
qui hauria de dir en qui-n ter¡nini pot-fer el pla sobre 1? drgg?'
éi; t;;bé q.t" es compiornet a presentar aI proper ple ordináii Ia
proposta pér al nomenament 

-ae 
la co¡nissió. Per tant no stha

éfiirinat éf punt segon perqué no es volgués marcar una data'
sino perqué ios la lnateixa conissió qui es cornprometés un cop
formada.

El Sr. Balet i Oller diu que la droga és una plaga que
afecta a tota la societat, i malgrat sigui un te¡a de molta
ilnr¡ortáncia, té uns efectes económics en els quals'lrAjuntament
no'hi pot ier sol per portar-ho a terme, sino que- faria falta
una ajüaa económicá per part de la Generalitat, donat que la



causa ve de més amunt, malfrat que se'n pateixin ei! efectes ggrlr
la inseguretat ciutadana. Aleshoré*l troba bé que hi hagi aquegta'
preocupació peró lamenta que Ia icfausa de tot seguirá .pefrj.}gli¡t

encara gue es treball i  per anar pal. l iant els efectes. FéI que
fa a l resmena de CiU la  t roba bé.

El Sr. Alcalde intervé manifestant que en reali tat lresmena
presentada per CiU hauria de dir rrsusbtituir els acords de la
proposta de lrEl l l{rf  r €n l loc de ffsubstituir els acords i-r.  i  2n.rt
perqué sino srentendria que el 3r. hi queda igualment, i  en
canvi no és aixl.

La Sra Vidal i Vintró diu que estan dtacord amb Ia proposta
de crear la comissió, perqué el problema de les drogues és
seriós i que cal abordar de f,or¡na global i intervenir-hi des de
diferents ánbits. De totes maneres mirant aquestes propostes i
mesures preventives creu que és una realitat que la droga que té
més incidéncia a Manresa i que est,á més quantif icada és lral-
coholisme en la joventut, amb tot el que deriva, com 1es sort i-
des de les discoteques i draltres, i  una bona actuació de
ltAjuntament ajudaria molt a la contenció draquesta problemeti-
ca. f f inalment diu que com que estan dracord amb Ia proposta
la votaran favorablement.

EI Sr. Esclusa i Uspinal rnanifesta que un cop escoltada la
intervenció de la Sra. Riera accepten lresmena de CiU, entenent
que la comissió marcará uns terminis. Vol explicar que no han
entrat en profunditat en alguns temes perqué Itimportant era la
creació de Ia comissió, i  a part ir dtaquí fer un seguiment, amb
la idea que quedés com una cosa estable, com un servei més de
ItAjuntament .a Ia ciutat.

La Sra. Vidal i Vintró diu que si eI grup que ha presentat
Ia proposta accepta lresmena de CiU, eI grup social ista tampoc
hi té inconvenient.

Es sotmet a votació la proposta de I|ENM amb lresmena de
ciu incorporada, i computat el seu resurtat pel sr. president és
aprovada per unanimitat dels presents, acordant-se eI que
segueix:

f rNo és r rán im dtaquesta proposic ió  t ip ip i f icar  les causes del
perqué algunes persones es droguen. No¡nés tractarem drenfocar-
ho des del punt de vista de les causes socials i  objectives del
fenómen i plantejar possibles solucions o contencions dfaquestes
causes.

Tampoc pretenem donar per acabat el tema una vegada srhagin
tractat en el Ple de I tAjuntarnent. Es un tema complex, de
dif ici l  solució i  que de les mesures per tractar-Io caldrá una
interrelació o coordinació de núlt ipIes actuacions, sense que
nrhi hagi cap que per el la mateixa resolgui eI problema.

I. DROGAADICCIO

Drentrada hem dradmetre que és un problema de tota la
societat,,  és un problema inherent al sistema, i  per tant tota la

'  r - ' l :
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societat hi está involucrada.,

Parlem de lradicció, tant a drogues legali tzades' com a

aquelles que no ho són j; que totes étles provoquen problernes

sani tar is  i  soc ia ls .

A"-  EI  drggaadic te:  un mala l t .

La drogaadiceió está definida per la OMS com una malaltia'

EI aráéaáaiót" ft. A" ser considerat com un rnalalt que preselta

rn qu.ár" rnotl especlf ic que moltes vegades ltobl iga a delin-

qui r .
f  com a malalt,  té el dret de gaudir de lrassisténcia

sanitária que tot Estat de Dret garantéix, o com a mlnim ha de

garantir als seus ciutadans.

1. Insegurietat ciutadana
2.  Efectes sani tar is'  
3. Saturació de la Justicia
4. Saturació de les Presons
5. Generac'ió de dinel negre
6. Eegradació urbana

PROPOSTES DIACTUACIO

Les nostres propostes dractuació es basen druna banda en
qué el drogaadicüe 

-es 
un malalt i Per aixó es requereixen

únsunns essrstnl¡cref,s. Per altra en irnpedir_ . o dif icultar al

fficrementi ta població de.droqaadictes anb MESIIREF
PREVEÑTiVES I DfSSUASSORIES. I per f i  ajudar i  permetre Ia
REINSERCIO

Ja hem dit que no podem pretendre deixar resolt un tema tan

complex, pel quáf no ÉernblJ que Per ara hi lragi_ una solució
rnágica. 'péró afostem per la l luita a tots els nivel ls i  amb tots

efá nivel ls d-e la sócietat. Des dels métodes preventius als
d issuasor is ,  des 'de la  pol ic ia  aI  rnov iment  ve inal .

Es aquest un terna que requereix un CONSENS SOgIAL lluny de
pol i t iqueé d 'aparador  o-ut i l i tzac ions par t id is tes i  e lectora ls .-p"r 

ai ió'cal Lenir i  'disposar dtestudis regulars. i  r igorosos-sobre 
el tema i cal que l lopinió púbIica ntestigui assabentada

abastament"

1. Gran negoci
2. Consumisme
3. Revolució tecnológica
4 .  Soc ie ta t  de  l roc i
5. Permissivitat
6. Degradació urbana i desarrelament

MESIJRES PREVENTIVES:

a. Educar davant els hábits.
b.  Divu lgac ió.



Í - !1

@
c. Potenciar el l leure (ocupació, esports, esp$-ai etc. )

IVIESI,RES DTSSUASSORIES :

a.  fmpedi r  que srestable ix in
consum.

\\.¡
\ ' - - ' ' .

l locs of ic iosos de vénüd i

Aqul cal cridar també Ia col. laboració veinal i  rnés presén-
c ia  po l i c i a l .

MESI'RES ASSISTENCIALS :

a. Seguiment sanitari dels drogaadictes a efectes médics.
b. Intercanvi drinformació, entre els diferents organismes

que intervenen en el procés.
c. Potenciar eI servei de drogodependéncies i rehabilita-

c i ó .
d.  A jut  a  les faml l ies.
e. Incentivar la inserció laboral en empreses.
f. Potenciar Ia iniciat iva de les entitats ciutadanes

d ta ju t  a1s  a fec ta ts .

Tenint en compte que el nostre municipi, malauradament, Do
es troba al marge del rnón de la droga i que no hi ha un Pla
Municipal sobre Ia droga, ni una acció coordinada dins, ni fora
del propi Ajuntament, PROPOSEM ELS SEGUENTS ACORDS:

1r.- Creació druna comissió formada per auells departa-
ments municipals que tenen relació amb el món de drogode-
pendéncies i els grups municipals per tal de proqramar les
actuacions en aquest ánbit.

2n.- Aquesta comissió hauria de proposar a les diverses
institucions o entitats que tenen competéncies o incidéncia amb
aquesta problemática (sanitáries, judicials, pol icia, moviment
veinal ,  ent i ta ts  dta ju t ,  e tc . . . )  la  coord inac ió en 1es actua-
cions sobre el tema de Ia droga. r l

8.7. PROPOSTCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE LIENM PER A ADOPTAR ACORD
DIESTABLIR LA PROHIBTCIO DE FI'MAR A LA SALA DE SESSIONS.
COMISSTONS TNFORMATIVES I DEPENDENCIES DIATENCIO AL PUBLIC

Pet Secretari actuant es dóna compte de la proposició
següent:

rrAtés el que disposa la Llei LO / 199L, del Parlament de
Catalunya de l-o de maig de L99L, de prevenció i  assisténcia en
matéria de substáncies que poden provocar dependéncia.

Atés que els art icles 12, 13 i 14 de Ia mateixa, regulen eI
consum de tabac en centres públics.

r atés que és voluntat draquest grup municipal el cornpli-
ment  dtaquesta Lte i .

Proposem:
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1.- Establir Ia prohibici¿l de fumar en la sala de sessions

municipal.

2.- Estabtir Ia prohibició de fumar en les comissions

inforrnatives i en aquefles dependéncies on Iratenció aI públic

aixi ho exigeixi.  f l

El Sr. Mas i Font intervé manifestant que e.speren que es

voti favorablernent, donat que ja es prou explicativ-a la propo:-

¿;;- i nonés fa esrnent qua 1á ¡ratelxa Llei del Parlament de

caüalunya es refereix a I-talcoholisme, i  consum dralcohol '

EI Sr. Balet i  ol ler diu que malgrat ara aquesta Llei ia no

lrafecti  tant, respecte els que.encara continuen amb lrhábit de

in*ár, i li sembla que preséntar aquesta propost'a agul és.més

F; gárr"" de tár-se's"n€ir que no pas per lJ necessitat, i  no

L."r, que sttragi-ae filar tan- prirn. 
-Pensa 

que malgrat sigui una

LIei áel parláment tardará molt a executar-se tota' pensa-qYe

tampoc stnauriá de presentar aI Ple aquesta proposta perqué ja

hi ha deter¡ninats llocs on eI sentit comú ja funciona com a

ii"*¡"f"tori ,  els cinemes etc,. Per tant no troba bé que srimgo-

si estar sans per Ia forqa, i  a més de mica en rnica la rnateixa

éánt ja va deix'ant l thabit de fumar. Pel que fa aI posicionament

í"sp"ót" a Ia proposta srabstindrá, i  a nés la LIei es refereix

á fá"  o f ic ines de t radmin is t rac ió públ ica,  i  la  sa la de p lens-no

fro Cs, i també diu que una prohibióió com aquesta no srhavia fet

rnai, i  qu" posats a ser au€oritaris potser sraconseguirá ser-ho

més que en temPs Passats

EI Sr. Marsal i Muntalá expressa que aquest tema té Ia

irnpor-áncia que se Ii vulgui donár, i malgrat tigyi bo que es

trácti distesament com tlns ara ' es perrnet d t int'roduir un

paréntesi no tan distés, €D eI sentit qu9 .el preo_crrpa qtre es

iort i  a un pre de l 'Ajuntament una proposició qlre.digui t t" l ! .-

Lf ir la prohibició de fumarrr perqué-hi ha una l lei que ho diu,

áó"át-q"á si hi ha una IIei que ho diu no és necessari aprovar

i " " ,  l iún ic  que stha de fe i  és compl i r  la  l le i .  Per  tant '
perionaLnent creu que aquesta proposició no havia drhaver

;;; f ; ; t ; ; f  al ple per u| la seva votació, sino que _ s I havia

drhaver establert uns contactes previs de compliment de la 11:i '

Diu que aQuest fet va més enllá de lranécdota perqué probable-

ment reflexa un costum en aquest país on encara entenem que les

Ileis són una cosa que es fan, que queden al paper' o en tot cas

perqué tes cónpteixin els altre-s, plró no nosaltres mateixos, i

á ixd és més pér i l lós.  Per  tant ,  a ixó srhavia drhaver  posat  eT

marxa Sense ¡iecessitat de presentar-ho aI ple, o en tot cas si

"=-p""S"ñiava 
nó srhavia dJposar rrest.ablir la prohibició de "f l

perlué fa pronibició ja está establerta, sino vot '-ar Itapl icació

á" f.  f , fei.  Draltra bánda, fd dues precisions, i  és que no estan

r"goi= que el redactat de Ia propoJta no vagi més enllá del que

rá'p-rapia t lei pretén, i  aixé fá que el seu grup .h-agi pres Ia

aecisié ae de dónar t i i ¡ertat de vót als seus regidors, perqué

no ha estat la forma en qué hauria drhaver arribat aquf la

pr"p"¡t"rt i  ho diu no com a crít ica a1 grup que ltha plgsentada

sino com una autocrftica de tots per no haver fet complit abans

uná l lei que exist ia.

La Sra. Riera i Montserrat diu que votaran favorablement la
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proposta entenent que va encamináda a fer compf il la llei. . 
;! 

'

\
El Sr. Mas i Font s I adrega al Sr. Balet d\ent que éJ-s

exemples que ha posat no tenen res a veure amb eI perj,udicütte
la própia salut de qui fuma i dels qui lrenvolten, i-tárñbá*ñbrnés
dir- l i  que al consell  de Ministres del General no es es podia
fumar, apel. lant a ra seva memória histórica. Reprenent el f i l
seriós de la qüestió diu que és partidari de no imposar prohibi-
cions de cap mena, de vegades sfha comentat en les cornissions eI
fet, del tabaquisrne, i pot, dir que per part del seu grup si que
es compreix ra Llei, i  si  ara els grups es comprometessin a
complir la l lei,  ret irarien la proposta.

El sr. Alcalde intervé dient que a la sara de sessions es
conplir.á perqué ho diu ra llei, i per tant si els grups no hi
tenen inconvenient proposa dtadopt,ar el compromis- i  

-aixf 
no

srhauria de votar Ia proposta.

El Sr. Balet i  Oller troba bé aquesta darrera reflexió del
sr. Mas de treure el nom de rrprohibirrf ,  sino que sigui per rnit já
drun compromfs morar de cadascú de respectar i  comportar-se.

El sr. Marsal i Muntalá diu que evidentment el seu grup
també va per aI compliment de les l leis.

La sra. Riera i Montserrat expressa que també per part del
seu grup també sraccepta eI compromÍs.

El sr. Mas i sorer només vol dir que ramenten haver hagut
drarribar a Itextrern de presentar aquesta proposició.

El sr. Arcalde declara que la proposició queda retirada,
amb lrassentiment i  compromis de tots els grups.

8.8. PROPOSICTO CONJI'NTA PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MI'NICT-
PALS PER A epopran aconp on sol.r,rclteR a r.,e corqsntlnire
DE JUSTICIA I AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CATALTINYA OUE
INSTRUMENTIN LES UESURES OPORTUNES PER TAL OUE EL JUTJAT
SOCIAL DE MANRESA PUGUT DESENVOLUPAR DE FORMA CORRECTA LES
sEvEs CoIIPETENCTES. r ACTUALTTZAR ELS TRAMTTS ENDARRERITS

Pel secretari actuant es dóna compte de la proposició
següent:

rrl,a Llei de Demarcació i planta va suposar per Manresa la
consecució drun Jutjat sociar, amb demarcació- del Bages i
Berguedá, essent un gran éxit, ja que va suposar per piimera
vegada la creació d¡un Jutjat social amb seu a uná ciutat de
catalunya que no és capital de provÍncia, faci l i tant accés
inrnediat a la Justicia dels ciutadáns veins draquestes ciutats
i comarques.

. Ara bé, en el cas del Jutjat social de Manresa, aquesta
immediatesa a l faccés a ra Justlcia es troba amb sefioses
dificurtats de funcionament per una manca de recursos gue han
portat a la situació actual dracumulació dtexpedients péndents
de trarnitació i  resolució judicials i  eI retard en I 'exelució de
les senténcies dictadesr eü€ suposen un deteriorament de la
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Justfcia i de la inatge gue els ciutadans tenen de la mateixa.

1.- Comunicar aI Depart,ament de Justfcia de la Generalitat
de Catalunya, i a1 President del Tribunal Superior de Justfcia
de Catalunya, La preocupació draquest Ajuntament davant Iractual
s i tuació.

2.- Demanar a la Conselleria de Justfcia i aI tribunal
superior de Justfcia de catalunya que stinstrumentin les mesures
oportunes per tal que el Jutjat social de Manresa pugui desenvo-
lupar de forma correcta res seves competéncieJ í es puguin
actualitzar eils trárnits endarrerits.

3-- Que el present acord sigui traslladat als Consells
comarcals del Bages i del Berguedá pel seu coneixement i dema-
nant-los-hi 1a presa dels acords qué creguin convenients. rl

El sr. valrs i Riera diu que tar i com consta a la propos-
t.r es va presentaf pel part de tots els grups municipalsl dlgut
a_ la preocupació de diferents sectors sotiáts i ecoñórniós, óorn
els s indicats de cc.oo i  u.c.T. ,  Federació drEmpresar is,  cámuiá
de Comerg i professionals afectats com el Col.feli drAdvocats de
Manresa, davant la situació de retard i de diferénts resolucionsjudicials de senténcies i dtexecució de senténcies. Aquesta
situació és degut principalment a una manca drinfrastructures
del mateix Jutjat dtalló social, i davant aquesta preocupació
agr? agent,s económics es va creure oportú de ier aqulsta piopo-
sic ió,  per intentar canviar ra te-naéncia del  , rüt iat 'aa" i ia
sociar de Manresa, sense que es buidés de contingut, i enfortir
I | éxit que ha est,at. que una ciutat que no és c.pítai de provfn-
cia pogués aconseg_uir. una praga de Jutjat drarló social, que erque fa és apropa¡ la justieia ats justit iaules. r creu tán6e que
sfhan de felicitar que tots elé grups municipals presenüin
conjuntament la proposta.

El sr. oms i pons expressa que quan serls presentá laproposta la van acceptar pergué estava en la rf-nia de lesgestions que havia fet el Sr. Alcalde arran de la soL.licitud dÁ
diferents col.lectius, tant del nón laborar com empresarial, isuposava un esforg més per intentar de pal.riar aquestes aeii-
ciéncies i mancances dráquest servei

El sr. perramon i carrió diu que marauradament fa temps que
e1 Jut jat 'd 'a11ó Social  té probleñes i  def ic iéncies en Ia seva
infrastructura i funcionarnen-t, i fa uns quants mesos que I tejunl
tament ja es va posicionar respecte la pfeocupació aei .rutj"É-"t
els seus inicis, i queda clar que enóara hi ha dificur€ats itrabes en e1 seu funcionament, la qual cosa afecta de ¡¡.rrári
noJt especial a trebarradors, df afers- aels qrt" hi rra penáe;¿;-;;
poden. dependre diners que aiectin a Ia seia subsisüéncia. per
tot aixó és'molt important que el Jutjat social de Manresa pugui
funcionaS a ple renáJ,ment, i aquest há estat er motiu de ra seva
copart ic ipació 'en 1a proposta.

El  sr .  Baret  i  or ler  manifesta que com tots els,  ar t resgrups és consc.ielt- der problema i está, tt..ord en agil itzar elspassos de ra justÍcia, 
-perqué 

la justicia aiornáaa, 
"" 

és proujust ic ia,  és només rni t já ju l t ic ia.-
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Sotmesa la proposta a vor:ac.it5 i

eI Sr. President la declara aprd\¡áda
sents.

r  : {  ¿ l i
' j \  - "  

j

computat el seu resultalr.
per r¡na.¡rimitat - .E:lS,*pT",-

9. ASSI'MPTES SOBREVINGUTS

El Sr. Alcalde sotmet a votació eI procediment drurgéncia
dels dos assumptes sobrevinguts, €I qual és obtingut per: unani-
¡nitat dels presents

9.1 DICTAMEN MODIFTCANT EL CONVENI DE COL.LABORACIó ENTRE
L'AJT,NTAMENT DE II{ANRESA. LA FT'NDACIó CAIXA DIESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA I LA FT'NDACIó ASSISTENCIAL DEL BAGES
SOBRE LES OBRES DE REACONDICIONAMENT DE LA RESIDéNCIA
IIIT'NICIPAL DIAVIS IIRAMONA MTRO I VIOLAII.

Pel Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:

rfAtés que e1 Ple de la Corporació, en data L7 de setembre de
199L, va adoptar lracord draprovar un conveni entre l fAjuntanent
de Manresa, Ia Fundació Caixa drEstalvis i  Pensions de Barcelona
i la Fundació Assistencial del Bages, p€r col.Iaborar en les
despeses drobres de reacondicionament del local de la Residéncia
Municipal drAvis rrRamona Miró i  Violart.

Atesa Ia petició efectuada per la Fundació Caixa dtEstalvis i
Pensions de Barcelona, mitjangant carta amb data 11 de novembre
de LggL, oD manifesten fá seva voluntat drincloure una nova
cláusula referida a Ia forma de pagament.

Atés que lresmentada modif icació possibi l i ta una mil lor compren-
sió del contingut del conveni, es creu convenient Ia inclusió
dfaquesta nova cláusula que aclareixi els terrnes del mateix.

És pel güer ta Regidora Delegada de Benestar Social proposa al
Ple de la Corporació lradopció dels següents:

ACORDS

1er.- Modif icar el conveni de col. laboració entre ItAjuntament
de Manresa, la Fundació Caixa drEstalvis i  Pensions de Barcelona
i la Fundació Assistencial del Bages sobre les obres de reacon-
dicionament de Ia residéncia municipal d I avis rrRamona Miró i
Violarr, €r el sentit  drincloure una nova cláusula que anirá
enurnerada en eI IIoc cinqué i quedará redactada de la forma
següent:

rrv.- El pagament srefectuará a ItAjuntament de Manresa, contra
la presentació de documentació suficient a criteri de Fundació
rf La Caixafr, préviament autoritzada pels signants d I aquest
conveni o persona per el ls delegada. En aquest darrer cas,
Fundació frl,a Caixaff haurá de tenir coneixement de la correspo-
nent delegació. rt

2n.- Aprovar eL redactat del nou conveni ¡nodif icat dracord amb
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el  text  que sracompanya a. l rexpedient
A á é a l : g É 6 & ¿ ¡ * a *  á r *

3ei ; :  Fácul tar  a  I t I I . lm.  sr . ,A lcá ide-Pres ident  per  a la  s igna-
, . tur.a-.de."Ia,.do.cumentació necessária per tal de dur a terme aquest'' 'ái6rd én tots e1s seus punts.

Obert debat sobre el tema intervé la Sra. Riera i Montse-
rrat i manifesta que Ia Fundació de La Caixa ha demanat incloure
un 5é. punt en eI conveni aprovat pel Ple el passat L7 de
setembre, €D el sentit  drincloure una clár¡sula sobre la forrna de

",,-.oF8.9"4&9Ll!*o.

. Sotmés. e.l ..dictamen a votació i computat el seu resultat, el
Sf."President el declara aprovat per unanimitat dels presents.

9.2 DICTAMEN SOBRE SUBSANACIó DIERROR INVOLI'NTARI DE TIPUS
ARITMéTIC EN LA RENOVACIó DEL PADRó MT'NICIPAL DIHABITANTS.

PeI Secretari actuant es dóna compte del dictamen següent:
'  { , . i  q { , t  4  / ¡ J , é : r 4 - \ " ¡  . - r . . ; . . ,

Atés que en sessió plenária del dia 17 de setembre de tr991
es .va,, aprovar la recti f  icació ordinária de1 Padró Municipal
dtHabi tants  corresponent  a l t1  de marg de 1991.

Atés que srha det,ectat error involuntari de tipus aritné-
t ic, vi.st eI que disposa Itart icle 111 de la l lei de Procedinent
Administratiu, eI Tinent dtAlcalde de Régin Interior proposa
lradopció del següent acord:

l-r.- Subsanar error involuntari de tipus aritmétic en la
renovació del Padró dtHabitants en el sentit  que on deia
rf població de dret 66 . 3 08 personesrr ,  ha de dir t t  66 .87 9
personesrr, dracord amb eI que disposa a 1a LIei de Procedi-
ment Administratiu, retrotraient els efectes de la present
subsanació a 17 de setembre de 1991, data draprovació de la
recti f icació ordinária del Padró Municipal drHabitants.

obert ;";"; so¡re eI tema intervé eI Sr. oms i Pons i
manifesta que es tracta únicament de subsanar uns errors que hi
havien hagut en Ia consignació dthabitants.

Sotmés el dictamen a votació i computat el seu resultat, el
Sr. President eI declara aprovat per unanimitat dels presents.

.,-, "" 10,:.=,=.,
10.1 PREGT'NTA NúI,I. 1 DEL GRUP MI'NICIPAL DE LIESOUERRA NACIONA-

LISTA DE II{ANRESA.

Pel Secretari actuant es dóna compte de la pregunta se-
güent:

EI club de futbol americá Bagmonts, de Manresa, ha sol. l i -
c i ta t  a  l rA juntament  l rús drun camp dtespor ts  munic ipa l  que

' ' 'd i3$ó3i 'dé g[espa,  per  d isputar  e ls  encontres de Ia  cornpet ic ió  en
qué par t ic ipa.

TI
ti



Quin estadi ha
aquestes dates?

j

decidit faci l i tar-Ios Ir{ juntament
I

I
'  t t - . ,

LtAjuntament, com a propietari de les inbtAf .Ia.cions
esport,ives del Congost,r Do fa valdre els seus drets, pér -oeupar-
Ies en unes dates i permetre usar-les a clubs diferents del qui
tenen.. la concessió?

El Sr. De Puig i  Vi ladrich no ha decidit faci l i tar cap
Estadi per jugar aquests partits. LrAjuntament sempre ha fet
valdre eI seus drets, sempre que es consideri que aquest,s drets
no perjudiquen els actuals concessionaris que tenen aquestes
insta l .  lac ions.

LO.2 PREGI'NTA NúM. 1 DEL GRUP MI'NICIPAL SOCIALISTA
. 

pef Secretari actuant es dóna compte de la pregunta se-
güent:

En Ia Comissió Municipal dtUrbanisme del dia 10 de setembre
va demanar-se informe sobre la concessió de l l icéncies per sobre
lf altura reguladora máxima.

Per i l . Iustar lranterior afirmació es posava com exemples
els.,, de,, la cantonada dels carrers sant Josep amb Aragó i 1a de1
Carrer de la Trieta amb Sant Cistófol on sobresurten cosos
edif icats habitables per sobre de les quatre prantes permeses.

Aquesta actuació Ia interpretem com una vulneració injusti-
f icable dels cri teris de regulació de 1'edif icació previst en
les normes urbanis t iques (ar t .  256.4) .

Per tot aixó preguntern aI ple

Perqué no srentrega aquesta informació, tot i  haver estat
reclamada en posteriors comissions.

El Sr. De Puig i  Vi ladrich diu que de1 redactat de la
pregunta pot deduir-se que hi ha hagut una proposta de fer una
contesta per escrit, peró eII recorda que en er moment, en qué va
fer-se Ia pregunta, la seva contesta va ser que demanaria que
els técnics informessin sobre quina interpretació havien fet per
donar aquest,a l I icéncia, ja que les II icéncies estan donades amb
informes favorables dels técnics.

Draltra banda, diu que té part de culpa en qué el tema no
srha contestat. De totes maneres, vol justi f icar que hi ha
quatre dies de 1es quatres comissions que srhan fet dés der dia
Lo güar per diferents raons, €l técnic que havia drinformar no
era a l tAjuntarnent. De totes maneres, agafa el compromfs que a
ra propera comissió que és el dia 7 de gener, portará er tema.
Demana disculpes pe1 retard.

L0 .3 .

següent:

PREGI'NTA N9 2 DEL GRUP MUNTCIPAL SOCIALISTA

Pel Secretari actuant es dóna compte de la pregunta

Pef t
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espot
durant

ernetre

10 .4  .

mEI PIe de Ia Corporació va aprovar
televisiu per Ia proricció de Manresa i

la campanYa de Nadal

Quins motius han Portat a ltequiP
el mencionat esPot?rl

I  t  emiss ió drun
eI seu comerq

de govern a no

Els r .oms iPonsrespónque l |equ ipde .gov-e r1 ] "sab iaqr re
anava just ae 1e¡nps pel que fá a podár lenir el vldeo a temps'

i efectivament srha retardat, .t"-es troba en la fase dteditat-

ge. Han eet una pioposta --i"" parts interessades, 'ue són els

comerciants, per veure sl reaiment continua interessant que

sremeti durant les festes, en qué s_r.emeten molts anuncis, o bé

consideren nCs oportú dtenetieti a finals de gener' eomengament

de febrer.

Pe lsec re ta r iac tuan tesdónacomptede lapregun ta
següent:

:
| |A Ia Comissió dturbanisme del dia vint- i -s is de novembre

drenguany er' i-rup 
-Municipai 

socialista va preguntar sobre er

semáfor situat a Ia Carretera de Cardona-nrá nsquerra que feia

quas idosmesosqueno func ionava .L lequ ipde .govern .vacon tes -
t;;-1"" si bé éf concessionari de' 

-manteniment 
de la llum

p(rblica portava a terme Ia substitució de les bombetes la resta

de les avaries srhavia ¿taajüáicar en cada cas. Peró tot i aixl

noeranorma lquges ta rdés tan taar ran ja runsemáfor .

Avui, tres setrnanes després, eI semáfor continua sense

funcionar.

Qu inssóne lsmot iuspera lsqua lsnos |haar ran ja te l
mencionat semáfot?.

E lSr .DePu ig iV i lad r i ch respónqyeho lamenta ,peró
segurament,encara eétaran tres setmanes mes per solventar-ho'

Gfu"é I I avaria es forqa complicada-' Explica ql" :1 regulador

del semáfor és exactameirt a l-taltra bandá, davant.dgl loca1 del
psc, aleshores er regulador té eI recorregut_per tota Ia vorera

áá-i" 'áarretera de Cardona, i la travessa a lralgada del carrer

á"f g.rr", i va a través dtuna claveguera, i aquest é1 el conduc-

te que srha iodrit conpretárnent. pás dels seiveis de'lrajunta-

ment no.era possible párqué no srha aixecat mai el paviment de

la Cra. dé Caidona i n-o sámblava bo fer-ho. -Ale-shore: tinl -i^ 
t9!

es va demanar un informe a una empresa de Barcelona .que -es
álaii""al*¿. microtúnels, peró abans es va fer una cata, les

informacions resultants de i. eqal .va.n s.er qrre hi havia e1s

serveis de rr-ü{.-gás i aigua, 
-i 

hi havia el peril l  que es

travessessi-n amb e} nicrotunát.' f itt.lment Ia darrera proposta és

Ia de baixar f"r rr¡ enfonsament de 4 metres i fer-ho en direcció

.*r¡¡irt' C.p .i carrer del Brucr gü€ representa unes despeses

irnporiantJ, i per aixó no srha portat a terrne'

El Sr. Canongia i Gerona expressa que,no se:nblava massa

pto""álr,;-;"rt; i áf Ple de I 'Ajuntament eI tema drun semáfor'



--

peró ho han fet perqué fa gairebé;tres mesos que no\funciona, i '
dóna molt mala imatge, de deixadeea de la ciutat. 

\  .  . ,\ " . . '  :  - / '
10.5. PREGT]NTA NC 2 DEL GRUP MT'NICIPAL DE LIENM 

-i ' \ . . ."-, .-, . . , ' ' . .

Pel Secretari actuant es dóna compte de la pregunta
següent:

rrDesprés que en el Ple de la Corporació, celebrat eI 18 de
febrer de L99L, sraprovés dracceptar i  consignar una subvenció
de 2.699.200 ptes. sota el concepte de rrCarnpanya Publicitária de
Sensibi l i tzació Medioambiental,

Demanem:

Si no srha efectuat ja, en quin moment es pensa efectuar
aquesta campanya?

En qué consistirá aquesta campanya i quin será el nucli
central aI que fará referéncia?rl

El Sr. Oms i Pons es refereix a la campanya dient que es va
acceptar la subvenció, peró a lfAjuntament es va trobar que era
molt diffcil fer un canvi de partida per consignar la part
corresponent, que havia de cornplementar, gü€ eren 2.7OO.OOO|-
ptes. més. Diu que hi ha en marxa a través del ConseII Comarcal,
una campanya drabast comarcal, gü€ comengará a les escoles i  el
fa  e l  co l . lect iu  r r la  Bolarr  de Manl leu,  i  es fará una labor
pedagógica important, on hi ha involucrats tanbé el col. lectiu
de mestres, a través dels centres de recursos, i  la gent de Ia
casa de Ia natura, i tot plegat, complirá els objectius que
srhavien proposat. Per tant no ho han consignat en el nou
pressupost, perqué ja quedará cobert amb aquesta altra acció.

].0. 6. PREGUNTA NE 3 DEL GRUP MIJNICIPAL DE L ' ENM

PeI Secretari actuant es dóna compte de Ia següent
pregunta:

rrSabent que existeix un cert compromls entre aquest Ajunta-
ment  i  l rassociac ió de Veins del  Poble Nou,  sobre I thabi l i tac ió
drun espai  a  l rant ic  escorxador ,  per  a ús del  barr r i  i  rocals
pe r  a  I t en t i t a t .

I  després que a part ir det 31 de gener de L992, deixi de
funcionar com a tal lrantic escorxador situat aI poble Nou,

Demanem:

En quin rnoment es posaran a disposició del barri i de
I ren t i t a t ,  l es  i ns ta l . l ac ions?

Quins locals aniran destinats per a ús del barri  i  quins
per  a 1tent i ta t?

En quines condicions es cediran aquestes instal. lacions?rf

El Sr. Llobet i Corominas diu que hi ha un comprornÍs amb
I tAssociac ió de Veins del  Poble Nou drubicar- Ios a l lá ,  i  la

b i : 3

427 !7  9



informació que té és que el di¡r 31 es deixará de manera defini-
t iva tota activitat aI vel l  e;corxadotr, aleshores faran falta
uns dies per netejar i  adece¡tar una mica ltequiparnent i ,  a
part ir dtaquest momentr és podria ubicar un espai provisional,
á tacord anb l rAssociac ió,  f ins e l  d ia  que es fac in les obres
definit ives amb lrampliació de la Poli técnica, en eI projecte
general del qual hi ha un espai reservat per a lrAssociació de
Ve ins .

I no havent-hi més assumptes per tractar, €I Sr. Alcalde
desit ja a tots un bon Nadal i  convida als regidors i  periodistes
a un petit refrigeri que han preparat amb motiu del darrer p1e
ordinari de lrany, i  sraixeca la sessió essent tres quarts de
dotze de la nit,  de tot eI qual, com a Secretari accident,al,
cert i f ico, estenent-se la present en els ful ls del paper sege-
l lat de la Generali tat nftn . .L7.9./+7.-.A"... .  i  correlatius f ins el

2797  9 ;4 .

Vist i plau


