Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 de
gener de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 1, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
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A l'inici de la sessió no hi són presents la Sra. Carme Vidal i Vintró que s'incorpora a
les 20 h i 15 min, en el coneixement del punt 4.1.3, i el Sr. Joan C. Canongia i
Gerona, que s'incorpora a les 20 h i 50 min, en el coneixement del punt 7.2.
El president obre la sessió quan són les 20 h i 5 min de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit
a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següent:
1.- QÜESTIONS PRÈVIES
1.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 51, 52 i 53, 1 i 2,
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 i 27 DE DESEMBRE DE 1993 i 3 i 10
DE GENER DE 1994, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI
7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 13, 20 i 27 de desembre de
1993 i 3 i 10 de gener de 1994, mitjançant la distribució dels esborranys
corresponents als portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert del
tràmit de control i fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 3 d'abril i dels
articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
1.2

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

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

2.1

APROVACIÓ INICIAL DE NOU QUADRE DE TARIFES DELS SERVEIS
MORTUORIS DE MANRESA.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que procedeix actualitzar les tarifes dels Serveis Mortuoris de Manresa a fi de
regularitzar el seu import a l'increment del cost del servei, per a la seva aplicació en
aquest exercici de 1994.
De conformitat amb el que disposa la clàusula vuitena del Plec de Clàusules de la
Concessió dels Serveis Mortuoris de Manresa, l'Alcalde-President proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar inicialment el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris de Manresa
que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'5 %:
1r.- SERVEIS BASICS:
1.1. Serveis Normals
Import pessetes
1.1.1 Servei núm. 1
1.1.2 Servei núm. 2
1.1.3 Servei núm. 3
1.1.4 Servei núm. 4
1.1.5 Servei núm. 5
1.1.6 Servei núm. 6
1.1.7 Servei núm. 7
1.1.8 Servei núm. 8
1.1.9 Servei núm. 9
1.1.10 Servei núm. 10
1.1.11 Servei núm. 11
1.1.12 Servei núm. 12
1.1.13 Servei núm. 13
1.1.14 Servei núm. 14
1.1.15 Servei núm. 15
1.1.16 Servei especial

5.712
17.856
33.833
49.098
61.764
76.556
89.683
111.137
136.715
167.436
209.090
256.092
298.802
405.818
518.856

1.2 Serveis de Pàrvuls
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Servei econòmic A
Servei econòmic B
Servei núm. 1
Servei núm. 2

3.224
7.633
12.911
20.790

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Servei núm. 3
Servei núm. 4
Servei núm. 5
Servei núm. 6
Servei especial

25.851
42.622
64.064
98.212
168.561

1.3 Cotxes fúnebres
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6

3.372
4.628
9.286
13.600
22.572
35.900

El contingut dels serveis bàsiscs serà el definit per l'acord del Ple Municipal del dia
21 de novembre de 1988 ( publicat al B.O.P. núm. 53, de 3 de març de 1989 ).
2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
2.1 Caixes de zenc
2.1.1 Econòmica i classe 4a
10.145
2.1.2 Classe 3a i 2a
15.384
2.1.3 Classe 1a i luxe
20.303
2.2 Urnes per a restes
2.2.1 Número 1
2.2.2 Número 2
2.2.3 Número 3

2.3 Túmul de metall amb
Dossier i Creu
2.4 Taula de firmes i llibre

6.361
12.723
21.065

3.469
3.165

2.5 Auto-furgó de trasllats
2.5.1 Trasllat a domicili,
capelles o altre lloc
de destí
2.5.2 Sortida a carretera
2.5.3 Quilòmetre de desplaçament per la península
2.5.4 Quilòmetre de despla-

8.086
6.604
46
61

çament per l'estranger
2.6 Expedients de recepció i trasllats
2.6.1 Expedient de recepció de
9.098
cadàvers procedents de qualsevol província de l'Estat i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i desplaçament del personal de l'empresa
2.6.2 Expedient de recepció de
12.399
cadàvers procedents de l'estranger i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i
desplaçament del personal
de l'empresa
2.6.3 Expedient de trasllat de
18.194
càdavers per sortida de
Manresa a qualsevol punt
de les províncies de l'Estat i que impliqui tràmit
de documentació al Departament de Sanitat, gestions
davant altres Administracions i desplaçament del
personal de l'empresa
2.6.4 Expedient de trasllat de
24.798
Manresa a l'estrager i que impliqui tràmit de documentació al Departament
de Sanitat, gestions davant
altres Administracions i desplaçament de personal de
l'empresa.
2.6.5 Operació de recepció de ca9.286
dàvers procedents d'una altra població per al seu trasllat al Cementiri de Manresa.
El servei inclou la tarifa del cotxe fúnebre núm. 3
En el supòsit que l'usuari
sol.licités un cotxe fúnebre

cadàvers per sortida de

dels núms. 4,5 o 6, li correspondria pagar la diferència en
el preu de servei d'aquests cotxes fúnebres.
2.6.6 Expedient d'incineració de cadàvers.

4.313

2.7 Drets sobre l'Embalsament
Quan l'operació de l'embalsament
es realitzi en la Sala de l'Empresa concessionària.
2.8 Funda protectora
2.9 Llençol sanitari

7.209

1.752
2.022

2.10 Caixa d'embaltge per trasllats en
avió o vaixell
2.11 Sudari en serveis de luxe

24.528
8.086

Són serveis de luxe els serveis
núms. 12, 13, 14, 15 i especial
enumerats en l'apartat de " 1.Serveis Bàsics ".
2.12 Dietes per desplaçament
2.12.1 Quan durant el desplaçament si2.022
gui necessari efectuar menjars,
per cada empleat
2.12.2 En trasllat dins de l'Estat,
9.432
quan el desplaçament sigui superior a un trajecte d'anada i
tornada a 600 Km. per cada empleat.
2.13 Capelles
2.13.1 Fins a 24 hores d'estada del
cadàver en la capella de l'Empresa concessionària.
2.13.2 Per cada 6 hores o fracció
que excedeixi de 24 hores
2.14 Recollida de cadàvers per ordre

13.477
3.369
10.628

judicial
2n.- Obrir un període d'informació pública de 20 dies hàbils, de conformitat amb l'art.
86 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, a fi que quantes persones tinguin interès en la
revisió de tarifes dels Serveis Mortuoris, puguin examinar l'expedient i addueixin el
que estimin procedent".
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que, com cada any, i a instàncies de
l'empresa concessionària, s'ha realitzat l'estudi adient, i aquest any per raons del
moment de la seva presentació, ha marcat el període de desembre del 92 a
novembre del 93 i ha resultat un increment del 4,5% que és l'increment que es
proposa de manera linial a totes les tarifes que tenien vigents pels serveis mortuoris
de la ciutat de Manresa.
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que més enllà de discutir els increments del
quadre de tarifes dels serveis mortuoris de Manresa, consta en l'expedient un
informe negatiu del Cap del Servei d'Hisenda i un informe d'Intervenció, que no
essent del tot negatiu fa constar que manca la memòria econòmica per tal de
realitzar d'una forma correcta l'expedient del quadre de tarifes i de conformitat amb
la legislació vigent. Davant d'això, s'abstindran en la votació.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius
(12 CiU, 2 ENM i 1 GMP) i 6 abstencions (GMS)
2.2

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

PROJECTE

DE

REGLAMENT

DE

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que, per acord del Ple Municipal, del dia 19 d'octubre de 1993, s'aprovà
inicialment el projecte de Reglament de Participació Ciutadana i es va resoldre
sotmetre'l al tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats durant un termini
de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Atès que, en aplicació dels articles 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, els
acords anteriors es van publicar al Butlletí Oficial de la Província número 266, de 6
de novembre de 1993.
Atès que, transcorregut amb escreix el termini d'informació pública, no s'han formulat
reclamacions o suggeriments.

Atès el procediment d'aprovació de les ordenances locals previst en l'article 49 de la
Llei 7/1985.
Atès l'informe dels Serveis Jurídics i de Programació.
Com Alcalde proposo que el Ple Municipal adopti el següent
ACORD:
Aprovar definitivament el projecte de Reglament de Participació Ciutadana que
s'acompanya a aquest Dictamen".
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que es tracta d'aprovar definitivament el
Reglament de Participació Ciutadana, que com que no hi ha hagut cap al.legació,
suposa que s'aprovarà sense cap problema, perquè és exactament com el que es
va aprovar inicialment. Serà bo aquest reglament, perquè a partir d'ara ja es podrà
obrir el Registre d'inscripció d'entitats i es podrà tirar endavant el tema.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que aquest és un tràmit formal però
important en l'aprovació d'aquest reglament, i pensen que ara bé el més difícil, que
és l'aplicació, però també el més necessari i, en tot cas, demanarien que ben aviat
es convoqui per part del Regidor responsable del tema de participació, una reunió
dels grups municipals per fixar un calendari d'aplicació d'aquest reglament.
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que votaran favorablement aquest
dictamen. Un dels compromisos electorals del GMS i un dels compromisos que van
agafar en el primer discurs del nou ajuntament l'any 91, va ser que pel GMS era una
prioritat que s'aprovés un reglament de participació ciutadana. Avui el porten a
aprovació definitiva, després d'un llarg procés de negociació i de consens que ha
permès que pugui ser aprovat de forma unànime per part d'aquest Ple. Desitgen que
en següents Plens i en següents tràmits d'aplicació es desperti un major entusiasme
per part dels ciutadans que el que avui tenen en aquesta Sala de Plens.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del 21 membres presents.
3.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA
3.1

REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL

3.1.1 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ENTITAT CÀRITES
MANRESA, PER A LES AJUDES ALIMENTÀRIES A FAMÍLIES
NECESSITADES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

" Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada Càrites Manresa, de
caràcter benèfico-assistencial, que té com a finalitats l'ajuda social de les persones
necessitades.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'entitat
Càrites Manresa, per a la realització de les tasques d'auxili social que suposen les
ajudes per aliments que es concedeixen a les persones o famílies necessitades de
la ciutat.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa al Ple de la
Corporació Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament
i l'entitat Càrites Manresa, per a la realització de les tasques d'auxili social que
suposen les ajudes per aliments que es concedeixen a les persones o famílies
necessitades, de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que és un tema de tràmit
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 21 membres presents.
4.- REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME
4.1.1 DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR.
JOAQUÍN GUARDIOLA GENÍS, EN REPRESENTACIÓ DE BILSBE, SA,
CONTRA ACORD PLENARI DE 16-11-93 DE SUSPENSIÓ
D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES A L'ÀREA DEFINIDA PELS CARRERS
ST. CRISTÒFOL, ARQUITECTE MONTAGUT, GAUDÍ I TRIETA, PER TAL
D'ESTUDIAR LA REVISIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vista la instància presentada en aquest Ajuntament, amb el número de registre
d'entrada 25722 del dia 24 de desembre de 1993, pel senyor Joaquín Guardiola
Genís, actuant en nom i representació de la societat BILSBE, S.A., referent a
l'acord de suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxim d'un any comptat a partir de la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar la

revisió del vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa, en els termes regulats
a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit senyalat com a
núm. 6, comprensiu de l'àrea definida pels carrers Sant Cristòfol, Arquitecte Montagut, Gaudí i Trieta, aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 16 de
novembre de 1993 i publicada en el Butlletí oficial de la província núm. 284, del dia
27 de novembre de 1993.
Vist que en l'indicada instància s'acredita la representació de la societat per part del
senyor Joaquín Guardiola Genís mitjançant escriptura atorgada davant del Notari
senyor José-Félix Belloch Julbe en data de 19 de juliol de 1990.
Vist que l'escrit constitueix, segons s'indica, un recurs de reposició contra l'acord de
suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys, d'edificació i
d'enderrocament, adoptat pel Ple municipal en la sessió del dia 16 de novembre de
1993.
Vist que el recurs de reposició es fonamenta en les consideracions següents:
a) Interposició dins de termini hàbil del recurs, segons el règim de recursos atorgat
en l'acte de publicació de l'anunci de l'acord de suspensió de llicències en el Butlletí
oficial de la província.
b) En data d'11 de maig de 1989 fou aprovada una revisió, modificació i adaptació
del Pla general de Manresa, definitivament aprovat l'any 1981, resultant anormal la
revisió d'un pla ja revisat quatre anys abans, sense que es justifiqui el motiu de la
revisió, ni es donin els motius de revisió predeterminats en els articles 72 i 72 del
Decret Legislatiu núm. 1, de 12 de juliol de 1990, pel qual s'aprovà la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
c) La revisió, adaptació i modificació del Pla en l'àmbit senyalat com a núm. 6 ja fou
suspesa amb motiu de la revisió definitivament aprovada l'11 de maig de 1989,
motiu pel que no han transcorregut el cinc anys fixats a l'article 42 del Decret
Legislatiu núm. 1, de 12 de juliol de 1990.
Vist que el recurs de reposició en qüestió dona per reproduïdes igualment les
consideracions formulades pel senyor Joaquín Guardiola Genís, actuant en nom i
representació de la societat BILSBE, S.A., en un anterior escrit del dia 15 de
desembre de 1993, amb registre municipal d'entrada núm. 25.006, en el qual es
manifestava:
a) Que, amb data de 21 d'octubre de 1993, fou iniciat expedient de declaració de
ruïna per l'enderroc de les edificacions existents en l'àmbit de la suspensió de
llicències, fet contradictori amb la suspensió d'enderrocs i que comporta una
contradicció en l'actuació administrativa.
b) Que els actes dictats en contra de la legalitat vigent i dels principis d'aplicació de
la llei poden considerar-se com prevaricació, resultant estrany el comportament de
l'Ajuntament i reservant-se les accions, fins i tot penals, a exercir.
c) Que la suspensió de llicències genera importants perjudicis a l'empresa en un
moment en que es trobava tancada l'operació immobiliària amb terceres persones.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que, efectivament, el recurs de reposició ha estat interposat dins del termini
legalment hàbil i amb els necessaris requisits de temps i de forma, de conformitat

amb el que disposen els articles 110 i següents de la Llei 30/91, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
b) Que no procedeix acceptar l'argument de que el Pla general vigent a Manresa ja
es trobava revisat segons un anterior procediment definitivament aprovat per
resolució de l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 1989, doncs els treballs
definitivament aprovats en la data indicada consistien exclusivament en una revisió
del programa d'actuació del Pla general, en compliment de l'obligació legal
continguda a l'article 74 .1 del Decret Legislatiu núm. 1, de 12 de juliol de 1990, pel
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
unes modificacions puntuals, en els termes contemplats a l'article 75 .1 del text legal
indicat, i en una adaptació a la Llei de Mesures d'Adequació de l'Ordenament
Urbanístic de Catalunya, exigida per les Disposicions Transitòries d'aquesta Llei,
però en cap cas no fou portada a terme la revisió del planejament general en la
forma contemplada a l'article 73 del Decret Legislatiu núm. 1, de 12 de juliol de
1990.
c) Que no procedeix acceptar la manca de justificació de la revisió o la seva
il⋅legalitat per no existència de motius legals que la justifiquin considerant que l'article
73 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que "els plans
generals municipals es revisaran en el termini que en aquests s'assenyali ..." i que
l'article 3 .2 de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa
disposa que "procede la revisión del Plan en los supuestos siguientes: a. al
cumplirse doce años de vigencia", dotze anys que es troben sobràdament
transcorreguts, sense considerar les qüestions tècniques de conveniència i
oportunitat que, derivades dels canvis generals del territori, obliguen igualment a
portar a terme aquesta revisió.
d) Que no procedeix acceptar l'argument referent a la manca del transcurs de cinc
anys des de la darrera suspensió de llicències sobre els mateixos terrenys,
argument que simplement no és cert.
e) Que els recurrents confonen la declaració en situació de ruïna de les edificacions
(fonamentada en el seu mal estat objectiu i la perillositat que ofereixen) i la
conseqüència immediata d'aquesta consistent en l'enderroc de l'edificació en
compliment d'un deure o càrrega de la propietat, amb la suspensió de l'atorgament
de llicències d'enderrocament d'edificacions (que constitueix un dret de la propietat),
sense que puguin estimar-se contradictòries les dues resolucions, doncs la
declaració de ruïna persegueix la protecció ciutadana davant d'unes edificacions
perilloses, en tant que la suspensió de llicències persegueix no hipotecar els futurs
resultats d'una modificació o revisió del planejament.
Atès que l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa:
"Els òrgans competents per a l'aprovació inicial dels instruments de planejament general,
especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació
o bé la reforma, la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys,
d'edificació i d'enderrocament, en àmbits determinats".

Atès que la suspensió de llicències ha estat dictada sobre uns terrenys que es trobaven
pendents d'edificació des de l'any d'aprovació definitiva del planejament general vigent

a Manresa, concretament l'any 1981, sense que per la propietat hagués estat
realitzada cap actuació dirigida a la seva edificació o manteniment de les edificacions
existents que es trobaven en un total estat d'abandó i degradació, segons resulta de
l'expedient per a la declaració de ruïna incoat per aquest Ajuntament.
Vist que l'informe emès pels serveis jurídics municipals finalitza proposant la
desestimació del recurs de reposició interposat.
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple
municipal l'adopció dels següents
A C O R D S
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ interposat, mitjançant instància presentada, amb
el número de registre d'entrada 25722 del dia 24 de desembre de 1993, pel senyor
Joaquín Guardiola Genís, actuant en nom i representació de la societat BILSBE,
S.A., contra l'acord de suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxim d'un any comptat a partir
de la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal
d'estudiar la revisió del vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa, en els
termes regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit
senyalat com a núm. 6, comprensiu de l'àrea definida pels carrers Sant Cristòfol,
Arquitecte Montagut, Gaudí i Trieta, aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el
dia 16 de novembre de 1993 i publicada en el Butlletí oficial de la província núm. 284,
del dia 27 de novembre de 1993, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
de manifest a la part expositiva del present Dictamen".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta de desestimar un recurs
sobre suspensió d'atorgament de llicències, ja que consideren que aquesta illa
delimitada per aquests carrers té una possibilitat de canvi de modificació de
planejament dintre l'actual revisió del Pla General.
Sotmès l'assumpte a votació, i efectuada aquesta, dóna el resultat següent:
21 vots afirmatius
Per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i l'art. 112.3.k) de
la Llei 8/1987, es declara aprovat el dictamen esmentat.
4.1.2 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL
PRESENTAT PER OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S.A.
PER A L'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN LES POSSIBLES
EDIFICACIONS DE LA PARCEL.LA 393 DEL POLÍGON RESIDENCIAL
DE CAL GRAVAT, I A ACORDAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès la modificació de l'Estudi de Detall presentat per OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S.A., amb la finalitat d'ordenar els volums de les possibles

edificacions en la parcel.la del pol.lígon Residencial de Cal Gravat, núm. 393 situada al
"cul de sac" format al final Est del passatge peatonal, paral.lel als carrers Puig i
Cadafalch i d'Alvar Aalto.
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupament de les previsions
de l'article 26 .2, lletra b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals informant favorablement l'Estudi de
Detall.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen,
considerant que l'Estudi de Detall presentat s'ajusta a la legislació vigent i proposant,
doncs, la seva aprovació inicial.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l'Estudi de Detall presentat per
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S.A., amb la finalitat d'ordenar els volums
de les possibles edificacions en la parcel.la del pol.lígon Residencial de Cal Gravat,
núm. 393, de conformitat al que disposa l'article 64 .1, lletra a), del Decret Legislatiu
1/1990.
2n.- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel.lació, d'edificació i
d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detall inicialment aprovat, en compliment del
que disposa l'article 41 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
3r.- ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicialment aprovat en
l'acord anterior mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major circulació en aquesta i a la premsa local, durant el
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí,
en compliment del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 1/1990".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquesta aprovació inicial és una
repetició d'un anterior Estudi de Detall en què s'havia fet una aprovació, amb una
alçada reguladora de 9,40. Aquesta era una de les parcel.les en què hi havia
comentaris de l'Associació de Veïns de Cal Gravat en què les modificacions que havia
permès el Pla Especial de Cal Gravat, representava que era important que no
passessin de 7 metres les alçades d'aquestes edificacions. Per això aquesta aprovació
inicial recull aquesta petició en la què l'alçada no superarà els 7 metres d'alçada
reguladora.

Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 21 membres presents.
4.1.3 ESTIMACIÓ D'AL.LEGACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. FRANCISCA
BASTARDES I TOR, EN EL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL PEL QUE FA AL TRAÇAT DE L'ANOMENAT PASSATGE
SANSA, I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS.
S'incorpora a la sessió la Sra. Carme Vidal i Vintró, quan són les 20 h i 15 min.
El Secretari llegeix el dictamen que, trancsrit, diu el següent
" Vist que en sessió de data 21 de setembre de 1993 , l'Ajuntament acordà l'aprovació
inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa destinada a la definició amb caràcter de vial, del traçat de l'anomenat Passatge Samsa.
Vist que ha estat practicada la reglamentària exposició pública mitjançant inserció dels
anuncis corresponents en el Diari "Avui" de data 15 de novembre de 1993 i en el Butlletí Oficial de la Provincia de data 5-11-93
Vist que s'ha practicat notificació individualitzada als propietaris afectats.
Vist l'informe tècnic de data 14-12-93 emés per l'arquitecte Cap de Secció de
planejament al respecte de l'al.legació presentada per la senyora Francisca Bastardes i
Tor, el qual es mostra favorable a que es reconsideri una ampliació en l'amplada del
passatge, indicant que d'acord amb l'equip redactor de la revisió del Pla General,
sembla coherent plantejar una amplada de 4m., tota vegada que la seva qualificació
com àrea de recorreguts peatonals, es considera complementària a la vialitat rodada,
aspecte que en aquest cas es referma amb la possibilitat d'accés restringit de vehicles,
als locals situats al pati interior d'illa.
Considerant, d'acord amb el contingut de dit informe tècnic, la conveniència
d'augmentar l'amplada d'aquest passatge, modificant l'alineació prevista en el costat
nord, fins aconsseguir un ample de quatre metres.
Atès el contingut de l'informe jurídic emès en relació al procediment a seguir cas
d'estimar-se aquesta al.legació i modificar-se l'amplada del passatge.
Considerant que l'estimació d'aquesta al.legació implica
introduïr una modificació substancial, amb la inclusió dels nous següents propietaris
afectats:
- Comunitat de Propietaris edifici C/ Samsa s/n (Dr. Esteve 35). R.C. 22100-07
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- ESTIMAR L'AL.LEGACIO presentada per la senyora Francisca Bastardes i Tor i
en aquest sentit aprovar el text refòs redactat pels serveis tecnics municipals on es
contempla la modificació de l'alineació nord, fins aconsseguir un ample de 4m.
2on.- ATORGAR UN TERMINI D'AUDIENCIA d'un mes a tots els propietaris afectats
per dita modificació de Pla General, mitjançant notificació individualitzada, per tal que
pùguin presentar les al.legacions que consideren adients al text refos redactat pels tecnics municipals
3r.- PUBLICAR el corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia, a efectes de
possibles reclamacions per
qualsevol persona interessada durant un termini d'un mes, d'acord amb allò establert a
l'art. 59.1 Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
4rt. - Un cop transcorreguts els terminis d'exposició pública i audiència als propietaris
es sotmetra l'expedient a nova consideració del Ple, qui resoldrà sobre les possibles
al.legacions i l'aprovarà provisionalment, si s'escau amb elevació a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest dictamen és la continuació d'un
altre en què plantejaven l'aprovació inicial d'una modificació del Pla General. En el
termini d'audiència d'aquesta modificació van tenir notificació d'una Sentència sobre
l'amplada de l'espai del Passatge Sansa, i per això modifiquen aquest punt i mantenen
les mateixes característiques que tenia abans la modificació abans presentada.
Sotmès l'assumpte a votació i efectuada aquesta, dóna el resultat següent:
22 vots afirmatius.
Per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i l'art. 112.3.k) de
la Llei 8/1987, es declara aprovat el dictamen esmentat.
5.- ÀREA D'INTERIOR
5.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

5.1.1 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL NOU RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI
DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE LA CIUTAT.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la clàusula 25 del Plec de Condicions regulador de la concessió del servei
de transport públic urbà de viatgers de la ciutat atorga a l'Ajuntament, com a Ens
concedent, la potestat d'establir el règim i modalitat de les tarifes.

Atès que les tarifes actualment vigents van ser aprovades pel Ple de la Corporació del
dia 19 de gener de 1.993, i autoritzada la seva aplicació en virtud de Resolució del
Director General d'Administració Local del dia 29 de març de 1.993.
Atès que de conformitat amb els articles 41 i 48 de la Llei 39/1.988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, les tarifes del servei de transport públic
urbà tenen la consideració del Ple de la Corporació Municipal el seu establiment,
supressió o modificació.
Atès que l'article 251, apartat 2, de la Llei 8/1.987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, estableix que les tarifes dels serveis públics sotmesos a règim
d'autorització seran aprovades per l'Administració de la Generalitat.
Atès que la Memòria econòmico-financera formulada pel Cap de Servei d'Hisenda
justifica la necessitat de procedir a la revisió de les tarifes, d'acord amb les previsions
d'increment de les despeses d'explotació.
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de
proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del règim tarifari del servei de transport públic urbà de
viatgers de la ciutat, que quedarà establert de la següent forma:
Bitllet individual.................................. 90 Pta.
Targeta multiviatge (10 viatges).................... 600 Pta.
Targeta multiviatge amb tarifació
social (10 viatges)................................. 300 Pta.
Les esmentades tarifes són amb l'I.V.A. inclós, al tipus del 6%.
Segon.- Sotmetre les anteriors tarifes a l'aprovació i autorització prèvia de la Direcció
General d'Administració Local
de la Generalitat de Catalunya".
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que, igual que en el darrer exercici, es proposa
una actualització de les tarifes del transport urbà, i per les mateixes s'ha fet una
aplicació d'increments, que representa 5 pessetes pel bitllet individual, 30 pessetes per
la targeta normal de multiviatge, de 10 viatges, i de 10 pessetes per la targeta
multiviatge amb tarifació social, també per 10 viatges. Això representa un increment
promig de 5 i escaig per 100. Entenen que és una tarifa o un increment de tarifa
correcte i adequat a les circumstàncies i també és cert que amb el càlcul que s'ha fet
per aplicar aquesta tarifació i degut a què del darrer exercici a les previsions d'enguany
hi ha un canvi, en el sentit que cada vegada és més usual la utilització de la targeta
multiviatge i menys la del bitllet individual, malgrat aquest lleuger increment de tarifes,
la previsió del compte d'explotació pel 94 incrementa la subvenció que haurà de donar
l'ajuntament en 3 milions de pessetes respecte les previsions que tenien pel passat
exercici de 1993.

Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que l'any passat, en el moment de votació
de les noves tarifes del transport públic, el grup de l'ENM va votar negativament perquè
es va fer una puja molt important i perquè entenien que era negatiu pel conjunt del
funcionament del transport i per penalitzar, amb aquest preu tan alt, als ciutadans que
estan utilitzant el transport públic. Pensen que amb la puja que es va fer l'any passat ja
es cobrien suficientment les tarifes d'aquest any, i, per tant, plantejarien que no hi
hagués l'augment de tarifes. En aquest moment es planteja una aportació dels
ingressos directes de l'explotació, una mica per sobre del 61%, ja van manifestar en el
seu moment que estarien d'acord amb un repartiment d'aquests costos amb un 40% de
subvenció i un 60% d'ingressos de l'explotació. Per tant, pensen que amb un
manteniment de les tarifes de l'any passat, que en aquests moments sí que estarien
justificades per l'increment global que representava, no caldria plantejar aquest
augument. Si l'equip de govern manté aquest dictamen tal com està redactat, el seu vot
serà negatiu.
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que davant la modificació del nou règim tarifari,
també han de fer cert record dels increments que es van produir en l'exercici 93.
Aquest exercici va suposar, pel bitllet individual, passar de 75 pessetes a 85, amb un
increment aproximat del 13,3 per 100, la targeta multiviatge de 10 viatges, de 520 a
570, amb un increment aproximat del 9,6% i la targeta multiviatge de tarifació social, de
270 a 290, amb un 7,4%. En el cas del bitllet individual, que en aquest moment l'equip
de govern presenta un increment del 5,5 o 6% , el que implicaria en dos anys un
increment aproximat del 20% i, en el cas de targeta multiviatge un 15% i en
abonament social, un 11 o 12 % , el GMS considera que en dos exercicis aquests
increments són excessius, però més enllà inclús d'entrar a valorar directament els
increments varen manifestar l'any passat i reiteradament, que estan en contra de la
política financera que està seguint l'equip de govern en tot el tema del transport públic.
També hi havia un element a considerar en l'exercici anterior que era la subvenció de
l'INSERSO, i que es va aplicar directament a reduir el dèficit que es produia en aquell
exercici i consideren que aquesta subvenció, aplicant-se directament a una reducció de
les inversions que havia de fer la concessionària, podria comportar una reducció,
encara que sigués mínima, de cada una d'aquestes tarifes. Tal com varen manifestar,
inclús en l'exercici 93, i reiteren novament ara que aquests increments els consideren
excessius, el seu posicionament serà una abstenció a aquest dictamen.
Intervé el Sr. Sala i Rovira per posicionar-se respecte el suggeriment de l'ENM. Explica
que aquest any proposen un increment que està per sota del 50% de l'increment que
es va proposar l'any passat i és cert que igual que varen dir l'any passat, i es remet a
l'acta del Ple de gener passat, concretament el dia 13, que com a política que van
marcar respecte la distribució del finançament del transport públic, l'ENM estava amb el
40/60 i l'equip de govern va marcar el 30/70 i malgrat això, l'any passat quan van
aprovar tarifes, se situaven amb un punt que el 36% era subvenció municipal i el 63%
eren ingressos de la companyia, i aquest any han anat endarrera, de manera que els
ingressos representen només el 61% i les subvencions el 38%, amb la qual cosa no
s'acosten al que entenen que ha d'ésser la proposta, sinó que més aviat s'acosten a la
proposta de l'ENM de 40/60, quan realment el camí que havia començat l'any passat el
grup de CiU era el de 30/70. Tot i això, entenen, i per això creu que aquest any han
estat moderats i cautelosos en el tema dels increments, que l'increment d'aquest any

no arriba a cobrir costos però els permetrà de cara a futur que no es trobin amb la
sorpresa que per ser generosos amb aquest aspecte, quan han hagut d'atrapar els
endarreriments de costos de la tarifació, han hagut de fer increments molt forts. Creu
que és molt més prudent i molt més aconsellable anar fent increments suaus a fi i
efecte de no perdre la realitat del cost i de la distribució del finançament amb la tarifació
del transport urbà.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU), 2 vots negatius
(ENM) i 8 abstencions (7 GMS i 1 GMP) i, per tant, es declara acordat:
Primer.- Aprovar la modificació del règim tarifari del servei de transport públic urbà de
viatgers de la ciutat, que quedarà establert de la següent forma:
Bitllet individual.................................. 90 Pta.
Targeta multiviatge (10 viatges).................... 600 Pta.
Targeta multiviatge amb tarifació
social (10 viatges)................................. 300 Pta.
Les esmentades tarifes són amb l'I.V.A. inclós, al tipus del 6%.
Segon.- Sotmetre les anteriors tarifes a l'aprovació i autorització prèvia de la Direcció
General d'Administració Local
de la Generalitat de Catalunya".
5.1.2 MANTENIMENT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA COM A FORMA DE
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE MUSEU MUNICIPAL DE LA
TÈCNICA DE MANRESA I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTACIÓ
DIRECTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació, en la seva sessió del dia 8 de gener de 1980, va
ser adoptat, entre d'altres, l'acord de crear, amb caràcter de servei públic local, el
Museu Municipal de la Tècnica de Manresa.
Atès que en sessió plenària celebrada el dia 15 d'abril de 1991, el Ple de la Corporació
va adoptar la concessió administrativa com a forma de gestió indirecta, per període d'1
any, del servei del Museu Municipal de la Tècnica de Manresa.
Atès que aquest Servei es defineix per al Municipi de Manresa, amb caràcter de Servei
Públic local, com a exercici de la competència pròpia en matèria d'activitats i
instal.lacions culturals prevista a l'article 63.2 lletra n) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i alhora com a exercici de l'activitat
complementària prevista a l'article 68.1 lletra h) d'aquesta Llei, dins el marc de la Llei
17/1990, de 2 de novembre, de Museus.
Atès que s'ha elaborat un projecte de Plec de Clàusules d'Explotació que regularà la
concessió administrativa del Servei del Museu Municipal de la Tècnica de Manresa.

De conformitat amb els articles 268 i següents de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
1r.- Mantenir la concessió administrativa com a forma de gestió indirecta del Servei del
Museu Municipal de la Tècnica de Manresa.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules que haurà de regir la concessió administrativa
d'explotació del Museu municipal de la Tècnica de Manresa, a adjudicar mitjançant
contractació directa.
3r.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa del Servei del
Museu Municipal de la Tècnica de Manresa, per un període de 5 anys, mitjançant
Contractació directa, fixant-se una subvenció anual màxima al dèficit d'explotació del
servei de 3.000.000 (TRES MILIONS) de PTA. i obrir el procediment d'adjudicació del
contracte, amb inclusió dins l'esmentat expedient del Plec de Clàusules d'explotació
que s'aprova en el punt primer d'aquest acord.
4t. Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, el Plec de Clàusules
d'explotació i, de forma simultània, convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a
publicar en el Butllletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el
Butlletí Oficial de l'Estat, amb els efectes previstos a l'article 122, apartat 2n, del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local.
5è. Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar la concessió
administrativa d'explotació del Museu Municipal de la Tècnica de Manresa, de
conformitat amb els articles 55 i 264.3 de la llei 8/1987.
6è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient".
Tot seguit el Secretari llegeix l'esmena presentada pel grup de CiU que, transcrita,
diu el següent:
" Atès que s'ha detectat un error material en la redacció de l'apartat 4t. de la part
resolutòria del dictamen inclòs amb el número 5.1.2 de l'ordre del dia de la sessió de
caràcter ordinari del Ple de la Corporació a celebrar el dia 18 de gener de 1994.
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple de la Corporació la
següent esmena de substitució de l'esmentat apartat 4t. de la part resolutòria del
dictamen, el qual quedarà redactat de la següent manera:
"4t.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, el Plec de Clàusules
d'explotació, mitjançant anunci a publicar en el Butlleti Oficial de la Provincia, Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis d'aquesta Casa
Consistorial, de conformitat amb l'article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal
i de Règim Local de Catalunya".
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que es tracta d'aprovar aquest Plec de
Clàusules per la concessió en règim de gestió del Museu de la Tècnica. Han cregut
que seria bo que aquesta gestió es porti conjuntament per les mateixes institucions que
han fet possible la seva creació i tant l'Ajuntament de Manresa com la Generalitat de
Catalunya i la Caixa d'Estalvis de Manresa, que són els que van fer possible crear el
Museu, també participin en la seva gestió i, al mateix temps, també donaran un suport
econòmic que quedarà compartit entre les mateixes persones. D'altra banda, sembla
que el fet d'haver-hi una col.laboració més extensa també ajuda i fomenta la
participació i creuen que per tots aquests elements, seria bo de poder aprovar
aquestes clàusules per poder donar aquesta concessió.
Sotmès el dictamen a votació, amb l'esmena de CiU incorporada, és aprovat per
unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 55
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, es declara acordat:
1r.- Mantenir la concessió administrativa com a forma de gestió indirecta del Servei del
Museu Municipal de la Tècnica de Manresa.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules que haurà de regir la concessió administrativa
d'explotació del Museu municipal de la Tècnica de Manresa, a adjudicar mitjançant
contractació directa.
3r.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa del Servei del
Museu Municipal de la Tècnica de Manresa, per un període de 5 anys, mitjançant
Contractació directa, fixant-se una subvenció anual màxima al dèficit d'explotació del
servei de 3.000.000 (TRES MILIONS) de PTA. i obrir el procediment d'adjudicació del
contracte, amb inclusió dins l'esmentat expedient del Plec de Clàusules d'explotació
que s'aprova en el punt primer d'aquest acord.
4t.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, el Plec de Clàusules
d'explotació, mitjançant anunci a publicar en el Butlleti Oficial de la Provincia, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis d'aquesta Casa
Consistorial, de conformitat amb l'article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal
i de Règim Local de Catalunya.
5è. Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar la concessió
administrativa d'explotació del Museu Municipal de la Tècnica de Manresa, de
conformitat amb els articles 55 i 264.3 de la Llei 8/1987.
6è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient.
6.- ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTAL

6.1

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT

6.1.1 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L'HBLE. CONSELLER DE
MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT PER A LA NETEJA DE 26
ABOCADORS INCONTROLATS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per Resolució de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per import de
3.148.495,- pessetes per "l'ajut adreçat a la realització de neteges d'espais afectats per
abocaments incontrolats, per a la restauració d'àrees degradades i per a la creació o la
millora de centres de recollida i transferència de residus industrials o mixtos", d'acord
amb la sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
Atès que l'esmentada subvenció no s'atorga amb caràcter monetari, sino com a gestió
de la neteja dels abocadors incontrolats, que seran netejats pels propis serveis de la
Generalitat.
Atès que segons les bases de la convocatòria, i d'acord amb els termes de la sol.licitud,
l'Ajuntament de Manresa s'ha de comprometre a realitzar la campanya de
sensibilització ciutadana, inicialment pressupostada en 930.375,- pessetes.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei
39/88 d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Pere Oms i Pons Regidor Delegat de Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació
que sigui adoptat el següent
A C O R D:
1r. ACCEPTAR la subvenció concedida a aquest Ajuntament per Resolució de 10 de
desembre de 1993 de l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, consistent en la gestió de la neteja de 26 abocadors incontrolats per import
de 3.148.495,- pessetes d'acord amb la sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
2n. REALITZAR en càrrec al pressupost municipal per a 1994, en la partida de
despeses diverses de defensa de medi ambient, una campanya de sensibilització
ciutadana, que comprendrà com a mínim cartells i tríptics explicatius de les neteges
que es realitzan, actuacions a les escoles i anuncis als mitjans de comunicació locals,
amb la finalitat d'oferir la màxima informació ciutadana".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que accepten la concessió d'una subvenció per tal
de netejar 26 abocadors incontrolats que tenen detectats i són d'un volum important;
per això van proposar a la Generalitat la seva neteja i ara es tracta d'acceptar aquesta
subvenció i iniciar també una campanya de sensibilització per tal d'evitar aquests
abocaments incontrolats. És evident que aquest és un esforç que han d'anar fent mica
a mica per evitar que hi hagin aquests abocaments incontrolats. Assenyala que
aquests abocadors que ara han de netejar, en el seu dia ja van ser netejats. S'haurà

d'anar mentalitzant als ciutadans perquè facin servir els instruments que hi ha a l'abast
per fer la recollida domiciliària d'aquests estris.
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que el grup de l'ENM votarà favorablement aquesta
proposició i agrair a la Junta de Residus el pagament del 100 per 100 de l'import
sol.licitat. Això entra dintre d'uns programes que ja desenvolupa la Junta de Residus i
esperen que el fet de tirar endavant aquesta campanya de sensibilització perquè no
vagin proliferant els nous abocadors, faci que la pròpia administració sigui curosa amb
els temes que li concerneixen.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22
membres presents.
6.2

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i aprovació conjunta dels assumptes compresos
en els punts 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.3 de l'ordre del dia.
6.2.1 CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS NINXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE CINC ANYS
PRORROGABLES A COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA
FINALITZACIÓ DELS RESPECTIUS LLOGUERS O DES DEL DIA
D'INHUMACIÓ.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del cànon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de la
concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa, a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels repectius
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació".

6.2.2 CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 ANYS
PRORROGABLES A COMPTAR DES DE LA DATA D'INICI DE LA
CONCESSIÓ.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2. del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu us, durnat 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor del sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables,
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada,
amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i sepultures del
Cementiri Municipal".
6.2.3 ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIES FORMULADES A CONCESSIONS
TEMPORALS DE SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit diu el següent:
" Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les restes
contingudes cap a una altra sepultura.
De conformitat amb l'aricle 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas a acceptar-se la retrocessió,
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
La Regidora-Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent

ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del
Cementiri Municipal".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de tres dictàmens de tràmit.
Sotmesos a votació conjunta els assumptes compresos en els punts 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.3
de l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 22 membres presents.
7.- PROPOSICIONS
7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA QUAL SE
SOL.LICITA L'ELABORACIÓ D'UN PROGRAMA D'AJUDA AL SECTOR
TÈXTIL MANRESÀ PER ACOLLIR-SE AL PROGRAMA RETEX.

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
" Davant la possibilitat de que la Comissió Europea acordi en la propera reunió,
l'ampliació de les ajudes de suport al tèxtil a favor dels municipis mitjançant el
programa RETEX, degut a les repercussions que la recent signatura dels acords del
G.A.T.T. tindrà al sector tèxtil europeu el Grup Municipal Socialista proposa l'adopció
del següent ACORD
Que l'Ajuntament de Manresa, com a membre de A.C.T.E., elabori un programa
d'ajuda al sector tèxtil manresà, amb l'objectiu de presentar-lo a la propera Assemblea
de l'ACTE acollint-se a les ajudes del programa RETEX."
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que en diferents plens han anat presentant
propostes o preguntes referents al tema de promoció econòmica, perquè creuen
fermament en la necessitat que les Corporacions Locals, en aquest cas l'Ajuntament de
Manresa, participi en la promoció econòmica de la ciutat i en la promoció local de la
mateixa. Si fan una mica de recordança de tota la situació del programa RETEX, és
que aquest ajuntament pertany a l'ACTE, que és una agrupació tèxtil europea, fa
aproximadament un any o un any i mig. En el seu noment, el programa ACTE va fer
una presentació de sol.licituds a la CEE perquè diferents ajuntaments sol.licitessin a
través d'ACTE, ajudes de suport al tèxtil, degut a què fa temps que està passant una
situació important de crisi. En el seu moment, l'ajuntament de Manresa, per les
circumstàncies que siguin, no va presentar cap ajut o, en tot cas, si el va presentar va
ser fora de termini, i es troben en un futur immediat amb la possibilitat que la comissió
europea acordi ampliar les ajudes de suport tèxtil a favor dels municipis. Aquesta
ampliació, en el supòsit que es faci, seria deguda als acords GATT que recentment han
estat signats i que afecten directament, i d'una forma important, al sector tèxtil.
L'ampliació en aquests moments l'està sol.licitant directament Portugal i, possiblement,
a través de l'ACTE, hi hauria una segona ronda en què es podrien presentar diferents
projectes d'ajuda RETEX al sector tèxtil.

La proposta que presenta el GMS va adreçada a que l'Ajuntament de Manresa, a
través d'ACTE, presenti d'una forma immediata i elabori un programa d'ajuda al sector
tèxtil manresà amb l'objectiu de presentar-lo a la propera assemblea de l'ACTE, i que
d'aquesta manera es pugui acollir al programa RETEX de reconversió tèxtil i d'ajudes al
sector tèxtil i que no pugui passar el què va passar fa un any en què l'Ajuntament de
Manresa va ser dels pocs que dins de l'ACTE no va obtenir absolutament cap pesseta
per aquest programa. Esperen que aquesta proposta sigui votada favorablement per
tots els grups.
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que explicarà certes coses que li sembla que no
s'entenen o no es volen entendre. Saben que l'Ajuntament de Manresa va assistir a
l'assemblea de l'ACTE a Portugal per tal de fer pal.lès, com ja ho havien fet a la
Diputació de Barcelona, que quan es van donar d'alta a l'ACTE, ja no van ser a temps
de presentar el programa perquè no se'n van assabentar a temps i, és evident, que van
quedar uns ajuntaments a fora com Manlleu, Torelló, Igualada, de CiU, i no vol veure-hi
mala fe, sinó una discoordinació normal i habitual. Aleshores van expressar que havien
de fer pressió a Portugal per tal que hi hagués una ampliació del progama RETEX, i
allà van tenir l'alegria i la confirmació que hi hauria una segona volta de RETEX. A
partir que van tornar de Portugal ja havien tingut uns contactes amb els sectors afectats
per tal de veure quines eren les necessitats i, evidentment, el veure que hi havia
l'ampliació, ja estan treballant en el programa. L'altra dia es van reunir amb el Sr.
Collado i li van explicar que el grup de CiU no té cap mena de recança en explicar
quins són els programes; va estar al Consell Tecnològic i va veure els programes que
presentaven, que concretament seran dos. Amb tot això, creuen que el GMS hauria de
saber perfectament que presentaran aquests programes.
Per tant, votaran favorablement aquesta qüestió, perquè està en l'esperit de l'equip de
govern. Matisa que els hagués agradat més, i hauria estat més normal, que aquesta
proposició digués "ens adherim al què en aquest moment està fent l'Ajuntament de
Manresa per l'ACTE", i creuen que hauria estat més normal perquè en aquest tema hi
estant treballant. Però prescindint d'aquest matís, i sense intentar polemitzar en una
qüestió que creuen que la crisis no es mereix que ho facin, votaran favorablement la
proposició del GMS.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que votaran favorablement aquesta
proposició, ja que és evident que per part de l'ajuntament s'ha de procurar acollir-se a
tots els programes que permetin el suport a l'economia local, l'economia productiva i,
en aquest cas, en el tèxtil, i pensen que s'hauria de posar un especial interès perquè
els recursos que es belluguin en aquest sentit de buscar subvencions i finançament de
programes per promocionar l'economia, ben segur que són rendibles i esperen que hi
hagi una acció encara més intensa del govern municipal per buscar ajuts europeus.
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que el GMS ja entén el què intenta fer l'equip de govern,
el que passa és que els resultats del que possiblement és una política de promoció
econòmica, el GMS no els veu. Si analitzen d'una forma clara que és el que ha fet CiU
durants els quasi bé 7 anys de govern que porta, en temes de promoció econòmica, el
balanç és pobre. D'ajudes de la CEE i més enllà del FEDER, que n'hi ha moltíssimes,
només s'ha aconseguit el programa NOW, no s'ha aconseguit absolutament res més.
Els dóna la impressió que aquest balanç fa difícil que el GMS pugui entendre quina és
la política de promoció econòmica de CiU. Més enllà d'això i sense entrar a valorar més

profundament la política de promoció econòmica, el que els interessa és que Manresa
obtingui el programa RETEX d'ajudes al sector tèxtil, i com que l'experiència que fins
ara els ha donat és que qualsevol tipus de programa econòmic i de programa de la
CEE, l'ajuntament de Manresa, per les circumstàncies que siguin no l'ha presentat,
serveixi únicament i exclusiva aquesta proposta com un recordatori.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22
membres presents i, per tant, es declara acordat:
Que l'Ajuntament de Manresa, com a membre de A.C.T.E., elabori un programa
d'ajuda al sector tèxtil manresà, amb l'objectiu de presentar-lo a la propera Assemblea
de l'ACTE acollint-se a les ajudes del programa RETEX.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
COMPATIBILITZACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ARXIU DE
LA CIUTAT AMB LES DIFERENTS CONSULTES QUE S'HI FANT

Quan són les 20 i 50 min s'incorpora a la sessió el Sr. Joan Canongia i Gerona.
EL Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
" Davant les notícies aparegudes a la premsa, així com les manifestacions realitzades
pel Regidor de Cultura d'aquest Ajuntament, en el sentit de que l'arxiu municipal de
Manresa romandrà tancat durant un any mentres durin les obres de millora que
començaran aquest any 1994, i donat el perill de que molts treballs de recerca quedin
aturats durant aquest any, per manca d'accés a la informació de l'arxiu, el Grup
Municipal Socialista, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS
1er. Que la regidora de Cultura d'aquest Ajuntament estableixi les mesures
necessàries per tal de que es puguin compatibilitzar les consultes que diferents
estudiosos fan a l'arxiu municipal de la ciutat, amb les obres de millora del mateix.
2on. Que la regidoria de cultura d'aquest Ajuntament, conjuntament amb els usuaris de
l'arxiu estableixin un mecanisme de consulta que permeti accedir a l'arxiu municipal de
la ciutat, determinar els documents que han d'esser de permanent consulta, i facilitant
sistemes d'accés a tot l'arxiu en determinats casos, amb l'objectiu de no impedir ni
paralitzar els treballs de recerca que s'estan realitzant durant l'any 1.994".
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i expressa la satisfacció del GMS per les manifestacions
del Sr. Llobet en el sentit que s'han aconseguit 100 milions de pessetes per poder
millorar les condicions de l'arxiu. Creuen que és una notícia satisfactòria i que, per tant,
se n'han de satisfer com ajuntament i com a ciutat. En segon lloc, expressa una
preocupació que els ha estat tramesa pels usuaris de l'arxiu i, al mateix temps, també
han sabut que hi ha hagut contactes amb la Regidoria de Cultura i hi ha una bona
disposició per part d'aquesta regidoria per poder solventar els possibles problemes que
sorgeixin quan es facin les obres, per la consulta i utilització dels materials que hi ha a
l'arxiu. Per tant, al presentar aquesta proposta, creuen que és una cosa compartida,
que representa un estat d'ànim de tots els grups municipal i que, per tant, no hi haurà

cap problema perquè sigui votada unànimament per tots. Al mateix temps, segurament
també perquè puguin davant dels usuaris, i per coneixement també del Consistori, de
veure una miqueta el temps en què es poden realitzar aquestes obres, que
evidentment no és el mateix que hagin de començar demà passat o què hagin de
començar d'aquí a tres mesos o d'aquí sis mesos. Segurament perquè tots tinguin una
composició de lloc que els permeti donar aquesta sortida, que permeti seguir utilitzant
l'arxiu durant les obres, volen demanar al Sr. Llobet a veure si el projecte d'obres ja
està aprovat, i sinó, a veure quan l'aprovaran, si s'ha comunicat ja per escrit la
concessió dels 100 milions i, per tant, quan s'incorporaran al pressupost per poder fer
la contractació de l'obra una vegada estigui fet el projecte. Resumint, el Sr. Marsal
demana quan podran comptar que aquestes obres es començaran. També demana a
veure si la concessió d'aquests 100 milions de pessetes ve lligada a què prèviament
hagin de fer un conveni amb la Direcció General d'Arxiu, per incorporar l'Arxiu
Comarcal de Manresa o del Bages a aquesta Xarxa de la Generalitat. Si és així,
demana si aquest conveni està ja preparat i quan es portarà a aprovació, perquè si
prèviament s'ha de fer, això també condiciona el moment de començar les obres. Per
acabar, el Sr. Marsal manifesta novament la satisfacció per aquests 100 milions i
espera que les obres puguin començar amb plena correcció el més aviat possible
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que el tracte que tenen amb els tècnics, és
que les obres s'haurien de començar a finals de març o començaments d'abril i que la
seva durada seria
d'1 any just des de la seva concessió. El projecte està en estudi i precisament demà
tenen una reunió per formalitzar els temes jurídics i tècnics per acabar de concretar les
petites variacions que puguin haver-hi. No tenen cap inconvenient en votar
favorablement aquesta proposició perquè en gran part està en la línia en què sempre
han volgut fer les coses, però com que és un tema en el qual s'han fet apreciacions
públiques, potser no massa ajustades, s'estendrà una mica per detallar com ha anat el
procés.
Explica que en el moment en què la Direcció General d'Arxius fa la proposta per
l'ampliació i millora del museu perquè s'ha de convertir en museu comarcal, es basa en
les actuacions següents: Cal reforçar tot el terra de la totalitat de l'espai que ocupa
l'arxiu; aquesta operació cal fer-la amb molta cura perquè al pis de sota hi ha i museu
comarcal i no pot resentir-se per aquesta actuació; s'ha de fer de nou tot el terra del pis
superior, que fa actualment de sostre de l'arxiu i per fer aquesta actuació cal deixar
sense servei la totalitat de l'espai físic que avui ocupa l'arxiu. Cal traslladar tota la
documentació i mobiliari a altres dependències, i una vegada acabades les obres,
tornar-ho a situar a l'arxiu definitiu. En aquests moments estan revisant totes les
possibles dependències que es podrien utilitzar en el mateix edifici de Sant Ignasi. Es
preveu que serà difícil mantenir l'arxiu a disposició de fer-hi totes les consultes, i per
això van recollint els suggeriments que els arriben del personal responsable de l'arxiu i
dels usuaris més freqüents per intentar perjudicar el mínim possible l'activitat dels
historiadors. Han estudiat altres possibles alternatives, però la necessitat d'adaptar-se
al pressupost i actuar amb coherència amb el projecte global de l'edifici, els ha fet
prendre aquesta decissió. També s'ha tingut en compte la situació atípica de Manresa,
que comparteixen l'edifici d'arxiu amb el de museu, i per aquest fet es mantenen
converses per intentar de poder mantenir alguns serveis comuns en la nova distribució
de l'espai, que a efectes de la Direcció General, la seva actuació és exclusivament de
l'arxiu. Per tant, són conscients que en el temps que duri aquesta moguda, reportarà

alguns inconvenients en la consulta de l'arxiu històric, però pensen que és una bona
notícia per Manresa que puguin desencallar la situació de colapse en què es trobava
actualment per manca d'espai. Possiblement, la rapidesa en què es difongué la notícia
d l'inici del procés i la urgència de prendre una decisió, ha provocat algunes reaccions
que donaven per fetes unes decisions que encara s'havien de prendre. Sempre han
valorat que serà un gran inconvenient haver de tancar provisionalment tot l'espai físic
que ocupa l'arxiu, però al mateix temps, faran tot el possible per aconseguir que es
pugui consultar el màxim possible la documentació més necessària. Com que la notíca
ha estat, en general, ben acollida, pel que representa de positiu el seu arxiu històric,
amb el doble espai físic i multiplicar per quatre la cabuda de documentació, volen
agrair, també, la bona disposició de persones i entitats, sobre tot als responsables tant
de l'arxiu com del museu, que això els hi reporta un excés extraordinari en la seva
activitat, però que hi ha una gran disposició per anar solventant tots els problemes.
També volen fer aquest agraïment al Centre d'Estudis del Bages, que ha demostrat,
una vegada més, el seu bon fer amb l'interés per informar-se directament de la situació
i suggerir possibles alternatives molt ben raonades. A l'usuari de l'arxiu Sr. Albert Benet
i Clarà també li volen agrair l'haver fet arribar per escrit les seves necessitats de
consulta, concretant la documentació que li farà falta, i també a les entitats Geganters
de Manresa, Xàldiga i Cavallets de Manresa per la seva bona disposició en facilitar els
locals que actualment tenen disponibles a l'edifici de Sant Ignasi per poder-los utilitzar
provisionalment per guardar l'arxiu. Esperen que entre tots sabran salvar els
inconvenients i estan segurs que la millora ho compensarà amb escreix, i a partir de
1995 Manresa i el Bages podran disposar de l'arxiu històric que mereixen.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que la pregunta núm. 2, presentada per
l'ENM per a la sessió d'avui, anava adreçada en aquest sentit i amb l'explicació del Sr.
Llobet ha quedat contestada parcialment. Amb una altra apreciació que farà, ja la
donen per conclosa. Apart de la satisfacció per aconseguir aquests diners per l'espai
necessari per l'arxiu des de fa temps, la seva preocupació venia per la dificultat en la
consulta, però sembla que el Sr. Llobet manifesta que hi ha una actitud més flexible
que la que inicialment semblava a través dels mitjans de difusió i que, per tant,
permetrà que estudiosos que estan fent treballs no tinguin un període important de
parèntesi en aquesta feina. Un altre motiu de preocupació que constava en la seva
pregunta, és que els consta que en moments determinats s'estava fent un projecte
global per part de la Diputació de Barcelona per determinar els usos dels diferents
espais i que posterioment,no els consta que s'hagi aprovat en cap moment, i la
preocupació que tenien és que el projecte d'ampliació de l'arxiu no interferís o no
generés problemes amb una utilització global de l'edifici, per tant, un projecte global de
l'edifici. Per això demanen que en el moment en què es plantegés l'aprovació, també
hi anés una definició d'usos del conjunt de l'edifici perquè després no es trobin amb
problemes de dificultats d'accés, de compatibilitat, o projectes superiors que signifiquin
desfer alguna cosa de les que s'han fet en aquests moments.
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que agraeixen les explicacions que els ha
donat el Sr. Llobet i esperen que aquesta bona voluntat que s'ha manifestat, i també la
dels usuaris, permeti la solució al millor ús, tenint en compte els indubtables problemes
que hi haurà i que comporten totes les obres. Arran de les paraules del Sr. Llobet i
també d'elements que ha introduit el Sr. Perramon, afegeix que aquesta circumstància
especial que es dóna que museu i arxiu estan en un sol edifici i que, per tant, el GMS

sempre ha cregut i així ho ha manifestat que el plantejament fos global de tot l'edifici i
que es mirés de coordinar l'actuació de la Direcció General d'Arxius i la Direcció
General de Museus, junt amb l'ajuntament i altres aportacions que hi poguessin haver
perquè el plantejament fos globlal; creuen que seria bo que això s'anés fent, encara
que es vagi aprofitant els diners amb la forma en què vagin arribant i, en aquest sentit,
com van manifestar a la comissió, volien insistir en què havent-los concedit 15 milions a
través del PUOSC pel museu, que mirin de trobar la fórmula perquè aquests 15 milions
es puguin utilitzar d'una forma coordinada amb aquestes obres que es fan a l'arxiu i
que es puguin ajuntar el màxim d'esforços de les diferents Direccions Generals de la
Generalitat i de l'esforç que hi faci l'ajuntament perquè tingui els millors resultats. El fet
de començar a primers d'abril, obliga als serveis tècnics i a aquest Ple a actuar amb
una certa rapidesa per poder fer tots els tràmits d'aprovació del projecte
independentment de quina sigui la fórmula de contractació de les obres, però, en
qualsevol cas, sí que el projecte han de tenir-lo aprovat en tots els seus terminis i d'una
forma correcta, perquè com Administració han de donar exemple amb els propis
tràmits de les obres que es fan.
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i precisa que el tancament de l'arxiu anava en el sentit
que no es podien fer les obres parcialment, de dir ara farem un 20 % i llavors un altre
tros, sinó que s'havia de tancar totalment l'arxiu, referint-se a l'espai físic. Aquesta és
una qüestió que després s'ha aclarit abastament, perquè creu que en cap reunió ni
comissió informativa ha dit res que fos diferent. Pel que fa als temes que proposa el Sr.
Marsal, el Sr Llobet diu que creu que la majoria de coses quedaran incloses a la reunió
que tindran demà, i no cal dir que el sentit de mantenir la unitat de museu i arxiu, és
una de les primíces que mantenen, i aquesta actuació es fa de manera que el projecte
global no varia en absolut aquesta proposta, que fa que una de les ales sigui arxiu i
l'altra museu, el que passa és que ara es presenta l'ocasió d'avançar en aquest sentit,
però en cap sentit perjudica el futur de l'actuació, i també cal tenir present que encara
que el projecte s'està fent des de la Generalitat hi ha un seguiment total per part dels
tècnics municipals, que també vetllen perquè aquest programa global i definitiu no
tingui incoherència.
Abans d'acabar el debat el Sr. Alcalde explica que l'Arxiu Comarcal va a l'Arxiu Històric
de la Ciutat de Manresa, per decissió d'ell mateix, perquè en l'entrevista inicial amb la
Direcció General d'Arxius de la Generalitat, aquest arxiu comarcal era un arxiu nou, i no
forçosament havia d'anar aquí. Però va entendre que tenint l'Arxiu Històric de la Ciutat,
s'havia d'apostar fort perquè l'arxiu comarcal s'ubiqués allà on anirà i que, al mateix
temps, els ajuda a avançar en el projecte global de l'edifici. Diu això perquè no és que
hi hagués una intenció clara des del primer moment però, en definitiva, tampoc va
haver d'apostar massa fort perquè fos consensuat que l'arxiu comarcal anés allà on
està ara designat i, en aquest concret, com que en l'entrevista l'acompanyava el
president del Consell Comarcal del Bages, fa constar la seva predisposició i vist-i-plau
en què efectivament l'arxiu comarcal anés destinat on està ara l'Arxiu Històric de la
Ciutat de Manresa.
Intervé el Sr. Marsal I Muntalà i manifesta que, en aquest cas, comparteixen l'actuació
que ha fet l'Alcaldia de Manresa per evitar de col.locar l'arxiu comarcal en un altre lloc,
ja que creuen que hauria estat un greu error i que el resultat que sigui allà i s'unifiquin
esforços, i no es plantegin projectes amb motivacions rares, és bo per la ciutat i bo per

la comarca que l'Arxiu Històric de la Ciutat i l'arxiu comarcal estiguin al mateix lloc i no
tinguin problemes de diversitat.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents i per
tant, es declara acordat:
1er. Que la regidora de Cultura d'aquest Ajuntament estableixi les mesures
necessàries per tal de que es puguin compatibilitzar les consultes que diferents
estudiosos fan a l'arxiu municipal de la ciutat, amb les obres de millora del mateix.
2on. Que la regidoria de cultura d'aquest Ajuntament, conjuntament amb els usuaris de
l'arxiu estableixin un mecanisme de consulta que permeti accedir a l'arxiu municipal de
la ciutat, determinar els documents que han d'esser de permanent consulta, i facilitant
sistemes d'accés a tot l'arxiu en determinats casos, amb l'objectiu de no impedir ni
paralitzar els treballs de recerca que s'estan realitzant durant l'any 1.994.
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
SITUACIÓ DE COLAPSE QUE S'ESTÀ PRODUINT A L'EIX DEL
LLOBREGAT, CADA SETMANA.

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
" Davant els constants problemes de retenció de trànsit que es produeixen a l'Eix del
Llobregat, així com els greus accidents de circulació que cada cap de setmana s'estan
produint, el Grup Municipal Socialista proposa l'adopció del següent ACORD
Reclamar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, per que
prengui les mesures necessàries per tal d'evitar la situació de colapse que cada cap de
setmana s'està produint a l'Eix del Llobregat, facilitant així mateix a aquest Ajuntament
les previsions de millora de l'Eix en un futur, degut a la qualificació d'Eix Transeuropeu
de l'Eix del Llobregat com a via ràpida de Barcelona a París".
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que l'Eix del Llobregat té la consideració d'eix
transeuropeu per la CEE i que, lògicament, es la via en contacte amb Barcelona i
França més important que passa al costat de la ciutat de Manresa. El GMS vol mostrar
a través d'aquesta proposta, la seva preocupació envers l'actual situació en què es
troba l'Eix i constatar que certament Manresa és una ciutat que en un futur tindrà unes
immillorables comunicacions, però ja comença a ser hora que es parli de la qualitat
d'aquestes comunicacions. L'Eix del Llobregat també és una via d'accés directe a
Barcelona a través de la Cra. de Manresa a Abrera, i l'objectiu de la proposta és saber
d'una forma clara i reclamar de la Direcció General de Carreteres, quines són les
previsions de futur de l'Eix del Llobregat, concretament, l'accés per Barcelona a través
de la Cra. de Manresa a Abrera, que en aquests moments es troba en una situació
bastant deficient, per no parlar de l'accés cap a Barcelona a través de l'autopista
Terrassa-Manresa, que ja ha estat diferents cops en aquest Ple i en altres llocs, objecte
de debat.
Per altra part, també fa constar que s'estan produint diferents colapses els caps de
setmana i greus accidents que fins i tot afecten a ciutadans de Manresa, per la qual
cosa també creuen oportú que la Direcció General de Carreteres prengui les mesures

adients per tal que a l'Eix del Llobregat, que és i serà la via més important que passa
per Manresa i pel Bages, no es produexin el colapsese que cada cap de setmana
s'estan produint, per la qual cosa, esperen que els grups municipals d'aquest
ajuntament votin favorablement la proposta i que Manresa comenci a pronunciar-se
amb claretat amb l'Eix del Llobregat. Consideren que l'Eix Transversal és important,
però també és molt important per aquesta ciutat i pel seu desenvolupament futur l'Eix
Transeuropeu que és l'Eix del Llobregat.
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que l'equip de govern comparteix abastament la
preocupació del GMS per aquesta qüestió, En aquest Ple, en repetides vegades han
fet proposicions similars. En aquest moment ja es fa l'ampliació de l'autovia fins a
Sallent i esperen que en un futur puguin anunciar noves ampliacions en aquest Eix,
que està destinat a ser una via europea important. Per tant, no tenen cap inconvenient,
sinó al contrari, de recabar una vegada més, més informació. Aquest tema ja es va
manifestar en una entrevista que el Sr. Alcalde va tenir amb el Director General de
Carreteres. Votaran afirmativament i diu que sapiguen que segueixen aquest tema amb
tota la cura que el problema requereix.
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que valoren positivament aquesta proposició, si bé,
apart de tenir coneixement de les previsions que hi pugui haver en aquests temes
sobre l'Eix del Llobregat, demana que s'incideixi en l'agilitat del propi Eix, ja que no
només és colapse de cap de setmana, sinó que fins i tot
estan assistin a una densitat de trànsit cada vegada més accentuat els dies feiners i,
per tant, entenen que si tenen un Eix àgil en la seva comunicació repercuteix també en
l'estalvi d'inversió d'hora de temps de la persona que es desplaça i de l'energia que
esmerça per fer aquest desplaçament.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents i, per
tant, es declara acordat:
Reclamar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, per que
prengui les mesures necessàries per tal d'evitar la situació de colapse que cada cap de
setmana s'està produint a l'Eix del Llobregat, facilitant així mateix a aquest Ajuntament
les previsions de millora de l'Eix en un futur, degut a la qualificació d'Eix Transeuropeu
de l'Eix del Llobregat com a via ràpida de Barcelona a París.
7.4

PROPOSICIÓ DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE MANRESA REFERENT
AL "PROGRAMA QUINQUENNAL PER A CATALUNYA D'AJUTS A LA
FORESTACIÓ, LA REFORESTACIÓ I LES ACCIONS DE
DESENVOLUPAMENT I APROFITAMENT FORESTALS 1993-1997".

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa ha expressat, a través de l'avanç de planejament,
la seva voluntat de reservar espais del seu terme municipal, que per la seva
qualificació, si bé es podran mantenir explotacions agràries existents, la seva ordenació
(formació de corredors biològics, continuïtat a la massa forestal existent, ampliació i

protecció del bosc de ribera ...) comportarà necessàriament la forestació d'algunes
d'aquestes superfícies agràries.
Atès que en el terme municipal de Manresa existeixen zones malmeses per incendis
forestals, i que el seu estat actual fa aconsellable la seva reforestació.
Atès que mitjançant l'Ordre de 29 de juny de 1993, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya, estableix un règim d'ajuts per
fomentar inversions forestals en explotacions agràries i accions de desenvolupament i
aprofitament dels boscos a les zones rurals.
Atès que els ajuts previstos són d'aplicació per a tot el territori de Catalunya, i que es
desenvolupen en el "Programa quinquennal per a Catalunya d'ajuts a la forestació, la
reforestació i les accions de desenvolupament i aprofitaments forestals 1993-1997". I
atès que aquest programa preveu l'agrupament de propietaris per accedir als ajuts,
proposem l'adopció dels següents
ACORDS
1.- L'Ajuntament de Manresa informarà i gestionarà l'agrupament dels propietaris de les
superfícies agràries, que per interès municipal, consideri oportú s'acullin al programa
de forestació i reforestació de la Generalitat de Catalunya, i d'aquells que per interès
propi se li adrecin
2.- L'Ajuntament de Manresa posarà a disposició d'aquesta gestió els recursos tècnics
suficients per a la redacció de les memòries, projectes i altres formulacions i
assessoraments necessaris per a complimentar les sol.licituds d'acolliment al
"Programa quinquennal per a Catalunya d'ajuts a la forestació, la reforestació i les
accions de desenvolupament i aprofitament forestals 1993-1997".
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que en aquesta proposició es troben en 2
situacions que poden ser coincidents i beneficioses per l'Ajuntament de Manresa. Es
troben, per un costat, amb una directriu de la CEE sobre forestació i reforestació
d'espais agrícoles i d'explotacions agràries, que queda recollida per l'Estat espanyol en
el seu Decret 370/93, que alhora, subsidiàriament el recull l'Ordre de la Generalitat del
29 de juny de 1993, que desenvolupa alhora un Pla Quinquennal per a la reforestació i
forestació d'espais agrícoles i d'espais forestals. Coincideix, també, amb el fet que hi
hagi un avanç de Pla que defineix uns sectors en l'entorn i a la ciutat de Manresa, uns
sectors que si bé per la seva pròpia característica de nova definició i d'intenció podrien
i haurien de quedar alguns d'ells coms espais agrícoles incorporats a aquest entorn, sí
que uns altres pel seu propi interès hauran de ser forestats, reforestats i s'haurà
d'actuar incidint en ells. Atès que aquest
Pla Quinquennal va adreçat bàsicament a particulars, però també permet l'agrupament,
el que l'ENM proposa és que l'Ajuntament faci la informació i faci la gestió per tal
d'obtenir aquest agrupament de propietaris, d'aquelles superfícies que pel dibuix que
poden tenir de les zones i els sectors que volen anar a millorar, les zones que volen
connexionar, relligar espais de bosc, fer corredors biològics, potenciar la ribera del
Cardener, i està pensant en el Parc de Can Font, el Parc de Santa Caterina, el Parc del
Poal-Cinturó amb l'Agulla, i està pensant en diversos indrets en que sí que es pot
compatibilitzar el que és el sector agrícola amb una nova forestació, i l'interès municipal

ha de venir plasmat per l'agrupament d'aquestes persones que, a més, surt més
beneficiat a l'hora de la recepció de les subvecions i, per tant, proposen que
l'ajuntament faci aquesta gestió, i en un segon apartat proposen que l'ajuntament posi
a disposició d'aquesta gestió els recursos tècnics suficients, que són els que reclamen
el Pla Quinquennal per tal de poder-se acollir a aquestes subvencions i fer les
sol.licituds.
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que entre el que l'ENM proposa i el Sr. Mas ha dit,
hi ha algunes diferències. El grup de CiU, en tot cas, aprova el que l'ENM proposa, no
algunes coses que ha dit, de fer corredors biològics i altres coses. Així mateix, diu que
es veu en l'obligació de fer un matís. La proposta diu "l'Ajuntament de Manresa posarà
a disposició d'aquesta gestió els recursos tècnics suficients", quan ell diria "els recursos
tècnics existents", perquè està clar que no sap què passarà, i no es pot comprometre a
tothom qui vingui aquí, fer-li un estudi gratuït, en tot cas que el pagui, perquè
l'Ajuntament de Manresa no vol fer la competència a la gent que s'hi dedica, sinó que
han de procurar fer altres coses que la gent no fa. Per tant si l'ENM accepta aquest
matís, votaran favorablement la proposició, sinó no, ja que no poden agafar el
compromís de fer un estudi de reforestació a tothom qui el demani, per això hi ha els
perits agrònoms i altres que ja cobren per fer-ho. Estan en contacte amb el Sr. Peix i
faran alguna reforestació arran de riu, estant fent gestions amb el que es pròpiament
municipal. Han de tenir en compte que Manresa té poca zona de bosc, i no es poden
fer forats, i Medi Natural va dir que fossin cautelosos, per això no s'ha fet cap iniciativa.
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que és conscient del paper que escriuen, és conscient de
la intervenció que fan en aquesta sala, i és conscient del que es va aprovar. Clarificat
això, el Sr. Mas diu que amb aquesta proposició l'ENM no els vol recriminar res, si
l'equip de govern fa gestions, doncs endavant i sinó fan totes les que voldrien fer,
doncs tots hi posaran el coll perquè es puguin fer més actuacions. Pel que fa a
l'esmena que li ha suggerit el Sr. Oms, el Sr. Mas diu que el que podrien fer, és que
l'apartat 1, podria quedar redactat així "L'Ajuntament de Manresa informarà, gestionarà
i orientarà l'agrupament dels propietaris...", i el segon apartat suprimir-lo, perquè en cap
moment ha estat intenció de l'ENM fer la competència a la tasca dels perits agrònoms i
altre gent que es dedica a aquestes tasques. Aixímateix, el Sr. Mas puntualitza que el
fet que l'Ajuntament de Manresa informi i gestioni, queda en part recollit al punt 2 que
acaben de suprimir.
Sotmesa la proposició a votació, amb l'esmena oral consensuada i incorporada, es
aprovada per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat:
L'Ajuntament de Manresa informarà, gestionarà i orientarà l'agrupament dels
propietaris de les superfícies agràries, que per interès municipal, consideri oportú
s'acullin al programa de forestació i reforestació de la Generalitat de Catalunya, i
d'aquells que per interès propi se li adrecin.
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres
assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 23 membres

presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art.
51.1.e) del ROM.
8.1 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE EL RÈGIM DE PRESTACIONS
DEL SERVEI FUNERARI DE MANRESA, EN RÈGIM DE MONOPOLI.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atesa la problematica suscitada en la prestació en règim de monopoli dels serveis
funeraris, entre activitats a realitzar en el terme municipal i activitats a realitzar fora del
terme municipal, en el supòsit de cadàvers amb destí al cementiri d'un altre municipi.
Atès que en el terme municipal -àmbit jurisdiccional de l'exercici de les competències
del municipi, en lliure concurrència o en monopoli- constitueix el límit físic de la
prestació dels serveis mortuoris municipals.
Atès que s'ha elaborat un Reglament sobre el règim de prestacions del servei funerari
de Manresa, en règim de monopoli, en la sortida de cadàvers de Manresa amb la
finalitat de : garantir i respondre, mentre el cadàver romangui al terme municipal, del
seu dipòsit, custòdia, conducció i nivells de conservació; controlar l'acreditació de les
empreses funeraries que efectuïn el trasllat; garantir les condicons sanitàries legals en
els mitjans de trasllat; evitar les pràctiques mercantilistes en els centre hospitalaris i
alliberar aquests centres de qualsevol tipus de control o gestió envers a les empreses
funeràries indeterminades.
Atès l'informe jurídic emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni.
El Regidor-Delegat de Neteja i Cementiri, de conformitat amb els artícles 50.d i 162.2
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya proposa al Ple
de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
1r.- Aprovar inicialment el Reglament sobre el règim de prestacions del Servei Funerari
de Manresa, en règim de monopoli, en la sortida de cadàvers de Manresa, el qual
s'adjunta al present dictamen.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, pel termini de 30 dies, el
Reglament aprovat inicialment en el punt anterior, a l'efecte que es puguin presentar
reclamacions i suggeriments que hom consideri oportuns.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l'acord inicial esdevindrà definitiu.
3r.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Bohigas i Santasusagna i manifesta que amb aquest dictamen es tracta
de portar a aprovació un Reglament que s'ha fet pensant en aquelles situacions
desagradables que es donaven a vegades quan hi havia una família que tenia algú que
se li moria en un Centre de Manresa, que volien enterra-lo fora, i es veien en la

dificultat que els serveis estan en exclusiva aquí Manresa amb una Funerària. Si en el
poble que el volien enterrar hi havia una altra funerària, potser també en exclusiva, es
produien situacions desagradables. Amb això es corregeix aquest problema, i totes les
defuncions passen per la funerària que ho té en exclusiva a la ciutat fins a les seves
dependències, i d'allí els poden recollir els familiars de fora o la funerària que els de
fora designin. Es com si la Fontal fos com una mena de duana on si tenen dipositats
els cadàvers fins que passen a disposció dels familiars a través de la funerària que
designi la mateixa família.
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que es pregunta si amb aquest sistema, la
concessionària de Manresa, està en les mateixes condicions que les empreses d'altres
poblacions que puguin venir a buscar difunts a Manresa, perquè entén que aixó només
serà aquí a Manresa, ja que ell sàpiga, els altres llocs no ho fan, per exemple, les
Pompes Fúnebres de Barcelona són ells qui imposen aquest servei. Per tant, veu que
aquí, tal vegada, desprotegeixen, en part, la concessionària, perquès els treballs més
delicats els fa la funerària d'aquí, i llavors arriba la de fora i se l'emporta. Creu que aquí
hi falta una compensació dels primers treballs, que són els més delicats i veu que això
a Barcelona no passa, i li sembla, insisteix, que en aquest punt es desprotegeix la
concessionària.
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que l'ENM votarà favorablement aquest
Reglament, que com a pas endavant el troben positiu, pot haver-hi aspectes que el
propi funcionament del Reglament farà que funcionin millor, o farà que posteriorment
s'hagin d'anar suavitzant o retocant. Remarca que fan un pas endavant i una
experiència que no s'està portant a terme a cap lloc, i esperen que aquesta experiència
suavitzi aquestes imatges tan desagradables en el moment de la vetlla d'un difunt, que
hio hi hagin concessionàries de diferents indrets disputant-se'l. Insisteix en què
Manresa s'ha convertit en pionera d'aquesta experiència i que no cal esperar a què a
Barcelona facin alguna cosa similar, sinó que poden fer-ho ells , i que amb la pràctica
les petites diferències que puguin haver-hi s'aniran suavitzant.
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que votaran favorablement aquest dictamen i
que si alguna persona o alguna entitat, associació o el que sigui sent que se li vulnera
algun dret adquirit, està en condicions de fer les al.legacions que cregui pertinents, i si
aquestes al.legacions es donen, els serveis jurídics i posteriorment aquest Ple ja farien
les consideracions oportunes. Quan a aprovació inicial i al seu contingut, ho troben
correcte, i per això votaran favorablement.
Intervé el Sr. Bohígas i Santasusagna i diu, referint-se a les observacions del Sr. Balet,
que tot això estarà previst en les tarifes que s'establiran un cop aprovat el Reglament.
Si hi ha algun servei que convé fer, tindrà la seva tarifa i la família podrà encomanar-lo
o no a la funerària que vulgui.
El Sr. Balet i Oller diu que no està en contra d'aquest Reglament, i que el votarà
favorablement. Només ha volgut fer constar aquesta diferència, que ara el Sr. Bohígas
li acaba d'aclarir.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents i,
per tant, es declara acordat:

1r.- Aprovar inicialment el Reglament sobre el règim de prestacions del Servei Funerari
de Manresa, en règim de monopoli, en la sortida de cadàvers de Manresa, el qual
s'adjunta al present dictamen.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, pel termini de 30 dies, el
Reglament aprovat inicialment en el punt anterior, a l'efecte que es puguin presentar
reclamacions i suggeriments que hom consideri oportuns.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l'acord inicial esdevindrà definitiu.
3r.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
8.2 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS DEL PLA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA
LOCAL 1994-1995.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que el Ple acordà en sessió de 27 de setembre de 1993 sol.licitar a la Diputació
de Barcelona la inclusió de diverses actuacions en el seu PLA DE COOPERACIO I
ASSISTENCIA LOCAL 1994-1995.
Atès que el 23 de desembre següent el Ple de la Diputació resolgué l'aprovació
definitiva del PLA.
Atès que l'article 19.1 de les Normes reguladores del PCAL 1994-1995 preveu que
l'acceptació de les subvencions atorgades la realitzi el beneficiari en el termini d'un
mes, comptador des de la data de publicació de l'acord indicat en el paràgraf anterior.
Atès que aquesta publicació va tenir lloc en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona número 313, de 31 de desembre de 1993.
Com Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent:
ACORD
Primer. ACCEPTAR les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona dins del
PLA DE COOPERACIO I ASSISTENCIA LOCAL 1994-1995 afectades a les
actuacions i pels imports consignats a continuació:
ACTUACIO

IMPORT AJUT

Projecte rehabilitació El Casino

5.000.000

Rehabilitació de l'Edifici Casino,
fase III.

58.000.000

Segon. MANIFESTAR:

a. Que l'Ajuntament accepta la normativa reguladora del PLA DE COOPERACIO I
ASSISTENCIA LOCAL 1994-1995.
b. Que el total d'aportacions econòmiques que rep l'Ajuntament per a cada una de
les actuacions esmentades no sobrepassa en cap el 100 % del cost de l'obra, i que,
en aquest sentit, l'Ajuntament es comproment a manifestar a la Diputació de
Barcelona aquesta circumstància si es produís més endevant."
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que porten a aprovació l'acceptació del PCAL de
la Diputació, de l'aportació en el Casino. Pensen que aquesta és una obra important, i
demanen el vot favorable.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LES
CONSEQÜÈNCIES QUE POT TENIR PER L'AJUNTAMENT DE
MANRESA EL RETARD EN L'ABONAMENT DEL CANON DE LES
CONCESSIONS.
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
" L'actual situació económica de l'Ajuntament de Manresa, comporta que tots els
proveïdors percevin l'import de les seves factures en 12 mesos de retard. Sent difícil de
soportar aquesta situació per part de tots els proveïdors de l'Ajuntament de Manresa,
es especialment greu en aquelles concessions administratives que presten Serveis
públics d'atenció personal.
La Fundació Assistencial del Bages, com a concessionaria de l'Ajuntament de
Manresa, gestiona tots els serveis públics de benestar social vinculats a la tercera edat
mitjançant la gestió de les residencies d'avis, centres de dia, tele-alarmes, etc..., essent
un servei que requereix una especial dedicació i sensibilitat en el tracte personal que
s'ha de donar al colectiu de persones de la tercera edat.
El Grup Municipal Socialista li preocupa molt especialment les conseqüències que per
la Fundació Assistencial del Bages, pot comportar-li el retard de l'Ajuntament en
abonar-li l'import del cànon de les concessions, ja que el retard de 1 any en el
pagament d'aquestes concessions representa en el dia d'avui una quantitat propera de
40 milions de pessetes que l'Ajuntament li adeuda a la Fundació, es per aixó que el
Grup Municipal Socialista proposa l'adopció del següent ACORD:
1.- Que la Regidoria d'Hisenda i de Benestar Social d'aquest Ajuntament prenguin les
mesures necessàries per tal de reduir en lo possible el retard en els pagaments dels
canon de concessió de la Fundació Assistencial del Bages, amb l'objectiu de que el
servei que presta la Fundació Assistencial no es resenteixi per les constants tensions
de tresoreria que provoca el retard en els pagaments per part de l'Ajuntament de
Manresa".

Intervé el Sr. Valls i Riera i recorda que l'actual situació econòmica de l'ajuntament,
amb 800 milions i escaig de dèficit, comporta problemes en el pagament de diferents
concessionàries, com les concessionàries constaten i el mateix Regidor d'Hisenda ha
manifestat públicament. En tot cas, el cert és que sense menysprear en absolut els
problemes que poden tenir totes les concessionàries i proveïdors de l'ajuntament en el
retard en el pagament dels cànons corresponents i les factures corresponents, el cert
és que hi ha una concessionària que està realitzant, a part d'un servei públic, un servei
personal adreçat directament a unes persones que, en aquest cas, és la Fundació
Assistencial del Bages, que és una concessionària de l'ajuntament important i que fa
una gestió a través de les residències, a través de les ajudes domiciliàries, a través del
sistema de telealarmes i a través dels centres de dia a gent de la tercera edat. Aquest
servei personal requereix una sensibilitat especial i una dedicació especial. Per la
informació que han pogut obtenir fins aquest moment, els consta que el retard
aproximat en el pagament de l'ajuntament a la Fundació Assistencial del Bages és de
10 a 12 mesos, i que l'import aproximat del deute és de 40 milions, és a dir,
pràcticament el que podria ser tot un exercici. El pressupost que té la Fundació
Assistencial del Bages ronda sobre els 200 milions i escaig de pessetes, que li està
provocant tensions de Tresoreria i que pot afectar directament o indirecta el servei que
la mateixa Fundació i els seus treballadors estan realitzant. Al GMS li preocupa que
aquest retard ressenteixi una mica tot el servei que la Fundació està realitzant, ja que el
70% aproximadament del servei públic o servei de Benestar Social s'està canalitzant
en aquests moments a través de la Fundació Assistencial del Bages.
La proposta és que la Regidoria d'Hisenda, que és la que ha de realitzar els
pagaments, i la Regidoria de Benestar Social, que és la competent en aquest cas,
prengui les mesures necessàries
per tal de reduir tant com sigui possible, els retards en els pagaments del canon, amb
l'objectiu que la Fundació, alhora de prestar un servei, que és estrictament personal,
que afecta a les persones de la tercera edat, no es ressenteixi en absolut d'aquesta
situació, que creuen que és bastant greu.
Esperen que aquesta proposta sigui aprovada per tots els grups d'aquest ajuntament i
que, en tot cas, l'equip de govern, més enllà de fer una votació positiva al respecte,
prengui les mesures necessàries i urgents que requereix aquesta situació.
Intervé el Sr. Sala i Rovira i diu que, en primer lloc, farà unes puntualitzacions d'algunes
afirmacions que es fan en l'exposició inicial de la proposta del GMS. Quan el GMS diu
que la Fundació Assistencial del Bages gestiona tots els serveis públics de Benestar
Social vinculats a la tercera edat, el Sr. Sala diu que això no és cert, simplement el que
gestiona la FAB és la Residència Catalunya, que té 23 places més 4 places de centre
de dia, la Residència Ramona Miró, que té 16 places més 4 places de centre de dia i el
Servei d'Atenció Domiciliària, i de l'Ajuntament no gestiona res més, queden moltes
altres coses. A més, les telealarmes tampoc las gestiona la FAB, sinó que les gestiona
la Creu Roja. Una altra precisió és que en aquests moments estan en 9 mesos
d'endarreriment i que la setmana que bé estaran a 8. A més, l'equip de govern i,
concretament, des de la Regidoria d'Hisenda, es miren amb tot el "carinyo" ossible i
intenten tenir els elements suficients a l'hora de prendre decisions, per marcar, dintre
del possible, prioritats en els pagaments, i a més, tenint en compte les tensions no tan
sols de la FAB sinó d'altres proveïdors i concessionàries que estan en situacions molt
similars. De totes formes, creu que el President de la FAB estarà molt content amb
aquesta proposta, en tant en quant, l'alliberarà d'una tensió i i d'una pressió que ha
d'aguantar, i l'equip de govern és el primer interessat en votar favorablement aquesta

proposta, i que no els càpiga dubte que prendran totes les mesures que siguin capaços
de materialitzar a fi i efecte de ser el màxim de flexibles possibles en reduir aquests
terminis de pagament, específicament, a proposta del GMS, amb la Fundació
Assistencial del Bages.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents i,
per tant, es declara acordat:
Que la Regidoria d'Hisenda i de Benestar Social d'aquest Ajuntament prenguin les
mesures necessàries per tal de reduir en lo possible el retard en els pagaments dels
canon de concessió de la Fundació Assistencial del Bages, amb l'objectiu de que el
servei que presta la Fundació Assistencial no es resenteixi per les constants tensions
de tresoreria que provoca el retard en els pagaments per part de l'Ajuntament de
Manresa.
9.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
9.1 Pregunta núm. 1 de l'Esquerra Nacionalista de Manresa
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
" Després d'un any en què l'organització del Teló s'ha fet mitjançant conveni amb "La
Cultural" de A.C.B. fem les següents preguntes al Regidor de Cultura:
1a.- Quina valoració (econòmica, assistència públic, programació) es fa des de la
Regidoria de Cultura sobre la campanya Teló 94.?
2a.- Es pensa continuar dita programació del Teló 94 en règim de conveni.?
3a.- Si és així o com sigui, quins són els mecanismes a utilitzar a fi que tots els
col.lectius d'àmbit teatral, tant professionals com amateurs de Manresa, que ho desitgin
puguin accedir, plenament, a l'organització Teló i així poder-hi participar i col.laborar en
les futures programacions de temes teatrals a Manresa".
El Sr. Llobet i Corominas explica que la valoració que en fa l'equip de govern és molt
positiva, molt positiva perquè, a més, tenen informació suficient com per poder-la fer,
amb un detall de cadascuna de les actuacions, com han anat tots els temes, amb una
fitxa tècnica, i amb unes dades resumides al final. La valoració positiva es fa,
principalment, per dos motius. Un és el considerable increment d'espectadors que hi ha
hagut, que ha arribat, en el conjunt d'aquestes 21 sessions que han fet, a 6429
espectadors. Cal destacar també, que amb una assignació pressupostària de 6 milions
de pessetes, han fet un pressupost de 17.132.800 pessetes, que han equilibrat el
pressupost amb un petit superàvit, que servirà per la continuitat de la campanya.
Afegeix que pel que fa a drets d'autors solament, ha costat 961.316 pessetes, que en
propaganda passa d'1.500.000, etc. Aquest és el resultat i tot els punts són positius.
Tota aquesta informació detallada xifra per xifra està a l'abast de tots els grups.
Pel que fa a la segona qüestió el Sr. Llobet diu que torna a informar que de cara l'any
94 i amb destí a promoció cultural es rebrà una ajuda per part de la Caixa d'Estalvis de
Manresa d'uns 6 milions de pessetes, i es farà un conveni juntament amb l'entitat Bloc i
l'Agrupació Cultura del Bages per veure com es distribueixen i es mirarà de fer un

calendari conjunt per tal d'unificar les activitats a fer i no interferir dates. I diu que torna
a informar perquè aquestes dades ja les va donar en una Comissió Informativa del 9 de
desembre. Per tant, des d'aquesta data hi havia la informació que això tindria
continuitat a través de l'Agrupació Cultural del Bages.
Quant a la tercera qüestió diu que plenament no es pot participar en l'organització,
perquè l'organització es dóna a una entitat i, per tant, creu que això és innaceptable.
De tota manera, sempre s'han donat facilitats de participar i col.laborar en les
programacions i en temes que es puguin suggerir. I així va quedar entés en la darrera
reunió que es va fer l'any passat. En aquest tema, fa constar que li va saber una mica
de greu la inexactitud d'unes manifestacions públiques que va fer el Sr. Esclusa, en les
quals deia que hi havia queixes de diferents entitats i grups teatrals de Manresa sobre
trabes en què s'han trobat i en tot el tema de poder fer suggeriments sobre la
programació. El Sr. Llobet diu que ha consultat a l'entitat i no sap que ningú hagi posat
trabes. Agrairia que se li donés una informació precisa sobre quines són les entitats a
les quals l'ajuntament ha posat trabes, perquè li agradaria poder corregir aquesta
inexactitud.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que en un moment determinat, quan una
persona vinculada al món teatral, se li va adreçar demanant on podia adreçar
suggeriments de cara a la programació del proper curs, per part de la propia regidoria
se li va dir que s'adrecés a l'entitat que té la concessió de Teló. Li sembla que és una
actitud incorrecta i que és la pròpia regidora la que hauria de canalitzar les propostes
de suggeriment i, en tot cas, aleshores, plantejar en reunió conjunta amb la concessió
o amb les persones representants de col.lectius teatrals de Manresa, de cara a fer
suggeriments en la programació, com s'havia fet alguns anys. No li consta que aquest
any s'hagi celebrat cap reunió d'aquest tipus, però seria interessant que fos el propi
ajuntament el qui establís els criteris i facilités l'aportació per part de col.lectius o
particulars professionals del món del teatre. Aquest és el criteri i pensa que les
paraules del Sr. Esclusa, fonamentalment, s'adreçaven a què es declinava una
responsabilitat de la pròpia regidoria, quan ells creuen que s'ha d'assumir.
El Sr. Llobet i Corominas aclareix que no recorda que se li hagi presentat cap entitat o
grup teatral a fer suggeriments d'aquest tipus, però d'una forma natural creu que si hi
ha una entitat que té la responsabilitat i l'organització, pensa que si algú vol fer un
concert de rock dintre la programació de MusiBloc, la regidoria no li pot dir si ho
accepta o no, creu que tothom dóna per fet que ho han de passar a Bloc perquè siguin
ells els que intenten posar-ho dins el seu programa. I creu que aquest és un cas
paral.lel al del teatre que estan parlant. De tota manera, veu que ara la cosa ja s'ha
matisat, i el Sr. Perramon ha parlat d'una entitat en concret. Li agrairia que li digués de
quina es tracta, perquè ell no ho recorda i li agradaria subsanar-ho.
9.2 Pregunta núm. 2 de l'Esquerra Nacionalista de Manresa
Aquesta pregunta ha estat retirada pel grup proponent, atès que l'assumpte de què es
tractava ja ha estat debatut anteriorment.
9.3 Pregunta núm. 3 de l'Esquerra Nacionalista de Manresa

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Arran de la propera obertura de l'aparcament de la Plaça Porxada, hi ha prevista una
reordenació del trànsit al carrer Guimerà?
Intervé el Sr. Vilarasau i Serracanta i manifesta que la previsió de la reordenació de la
circulació d'aquest sector ja es va tenir en compte a l'hora que es van fer les entrades i
sortides del parking. Com saben, el problema que tenen al carrer Guimerà, és del
carrer Casanovas fins a la plaça Sant Domènec, i aquí, en comptes de donar-li entrada
se li va donar sortida per evitar
que els vehicles augmentessin el trànsit d'aquest sector. Això fa que si mai hi ha una
retenció de sortida, no serà al Carrer Guimerà sinó que quedarà dintre el pàrking.
Afegeix que aquest pàrking té una entrada pel carrer La Salle i una entrada i sortida per
la Cra. de Vic. Per tant, creuen que la circulació no serà molt fluida però no serà
complicada.
El Sr. Perramon i Carrió diu que d'aquesta explicació ha entès que no hi ha cap
remodelació en el trànsit previst pel carrer Guimerà, és a dir que no es plantejarà cap
variació en el trànsit respecte la situació actual.
El Sr. Vilarasau i Serracanta explica que el pàrking té sortida al carrer Guimerà, per
tant, tots els vehicles que vulguin anar al pàrking no incrementaran el trànsit des del
carrer Casanovas fins a la plaça Sant Domènec. Si algun dia hi ha retenció, no serà al
carrer Guimerà, sinò que serà dintre el pàrking, i la circulació del carrer Guimerà serà la
mateixa, només que els cotxes tardaran més a sortir.
9.4 Pregunta núm . 1 del Grup Municipal Socialista
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya pretén realitzar una
gran plantada d'arbres al Puigberenguer durant el proper mes de març amb motiu del
dia de l'arbre, és per això que el Grup Municipal Socialista demana:
Perquè s'ha escollit el Puigberenguer per realitzar aquesta plantada?
Existeix un projecte de distribució de la plantada d'arbres?
Quin és el número d'arbres que es pensen plantar?
Quin tipus d'arbres es pensa plantar?
Quin és el cost d'aquesta plantada d'arbres i quin abast tindrà la mateixa?
Està acondicionat el Puigberenguer per tal de que els arbres arrelin?
La Sra. Riera i Montserrat explica que, en principi, s'havia escollit Puigberenguer per
realitzar la plantada d'arbres, per varis motius. Primer perquè al Pla General, ja l'any

81, estava classificat com a zona verda, és una zona molt degradada que s'havia
decidit recuperar, a més és una zona cèntrica, i aquesta hauria pogut ser una primera
fase de la plantada d'arbres i, com que el projecte s'havia de fer per fases, comença
aquest any per aquí i l'any vinent anar per un altre lloc, i així successivament. Això ara
s'està replantejant degut a la gran magnitud d'aquesta festa, que suposa una moguda
d'uns 12000 nens, de 4 a 14 anys, uns 200 autocars, i aleshores hi ha molts problemes
de logística si es fes allà, problemes principalment de seguretat i s'està estudiant
d'altres alternatives de cara l'organització i una vegada tinguin el lloc segur on es pugui
fer, s'informarà tant aviat com sigui possible. Demà tenen una reunió amb Benestar
Social, vénen els de la Generalitat per acabar-ne de parlar i decidir-ho.
Els arbres que s'han de plantar són uns 1000. Aquesta és una festa cívica i falta decidir
el lloc. Això no vol dir que en cap moment deixin aquest projecte aturat, perquè pensen
que s'ha de recuperar aquest Parc de Puigberenguer. També demanaran arbres a
Medi Natural, no serà aquesta festa, però sí que si faran actuacions.
Pel que fa als tipus d'arbres que es plantaran, diu que un cop se sàpiga el lloc han de
venir tècnics de Medi Natural per decidir-ho.
Pel que fa al cost, diu que hi ha el cost dels terrenys, que és de l'ajuntament, i es
demanarà recolzament a alguna entitat, per mitjà de gorres ... Medi Natural corre amb
les despeses dels autocars i dels arbres. Un cop tinguin la informació detallada, ja la
donaran.
9.5 Pregunta núm. 2 del Grup Municipal Socialista
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita diu el següent:
" Havent finalitzat la promoció dels habitatges Balconada II, i, havent dipositat els
adjudicataris d'aquests habitatges les quantitats corresponents perquè es fes la
preceptiva entrega de claus, el Grup Municipal Socialista pregunta:
- Té constància d'equip de govern de quan es pensen entregar els
habitatges de la Balconada II? "
Intervé el Sr. Berenguer i Casas i manifesta que dels 60 pisos, ja n'hi ha 40 que han
estat adjudicats i queden unes 15 sol.licituds acceptades, amb els contractes signats,
que en aquests moments són revisats per la intervenció d'Arquitectura i Habitatge i,
previsiblement, a mitjan febrer podran signar les escriptures i ja tindran les claus per
poder-hi viure.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són
les 21 h i 50 min, de tot el qual com a Secretari certifico, i queda estès en els fulls del
paper segellat de la Generalitat núm............... i correlativament fins el .........................
El Secretari

L'Alcalde

