
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de 
Manresa, el dia 18 d'abril de 1995. Es reuneixen els senyors  
que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple 
de la Corporació núm. 6, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc de Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra.Teresa Just Riba 
    Sra.Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jordi Marsal i Muntalà            
          Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sra.Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font 
    Sr. Josep Balet Oller 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
ABSENTS 
 
    Sra. Carme Vidal Vintró 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Manuel Cano Navarro 



 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 25 
min del vespre, 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.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El president pregunta si cap membre del Consistori ha de 
formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior 
que va tenir lloc el dia 21 de març de 1995, la còpia de 
la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut 
de l'acta, es considera i es declara aprovada per 
unanimitat dels 22 membres presents, l'acta de la sessió 
del dia 21 de març de 1995, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
11, 12, 13 i 14 CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20, 27 DE 
MARÇ I 3 D'ABRIL DE 1995, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D'AQUESTES SESSIONS S'HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS 
TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 
D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, 
DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del 
contingut dels acords i actes de les sessions de la 
Comissió de Govern de dates 13, 20 i 27 de març i 3 
d'abril de 1995, 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. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN 

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

 
 
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets 



dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-President i els seus 
delegats, des de l'anterior donació de compte, en els 
termes de l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 
dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.3 DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DE DATA 10-3-95 DEL 

CONSELLER D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 17-1-95 PEL QUAL ES 
REQUERIA LA CONSTRUCCIÓ EN TRÀMIT D'URGÈNCIA DE 
L'ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA 

 
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
"Benvolgut Alcalde i amic, 
 
He rebut el certificat del secretari General del vostre 
Ajuntament, referent a l'aprovació que el Ple de la 
Corporació, en la sessió ordinària de 17 de gener de 1995, 
va donar a la proposició presentada pel Grup Municipal 
Socialista. Per la qual es requereix la construcció, en 
tràmit d'urgència, de l'escola de capacitació agrària de 
Manresa al departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP). 
 
Com molt bé sabeu, el DARP és conscient de la necessitat 
de millorar la infrastructura del Centre de capacitació 
agrària de Manresa i adequar-lo a les demandes de formació 
de la pagesia instal.lada en la seva zona d'influència. 
Tan és així, que l'ajuntament de Manresa ha aprovat la 
cessió dels terrenys necessaris i el DARP ha iniciat el 
corresponent expedient, a més, ha redactat el projecte de 
la nova escola i de les instal.lacions on s'ubicarà, que 
és la finca "Can Poc Oli". 
 
La materialització del projecte era quasi bé una realitat, 
però, com vós mateix coneixeu, els condicionants 
pressupostaris de l'any 1995 estan marcats pels ajuts 
extraordinaris derivats dels incendis forestals que van 
afectar l'estructura productiva agrària de nombroses 
explotacions, i que el Bages n'és un exemple de les 
inversions extraordinàries que s'han hagut d'aplicar. 
 
Aquesta alteració en l'execució del projecte fa que el 
DARP estudiï alternatives per tirar-lo endavant d'una 
manera fraccionada. Es a dir, tirar-lo endavant en fases. 
Tot iniciant la corresponent al centre docent al llarg de 
l'any 1996 i ajornant la construcció de la residència i 
dels serveis complementaris per a exercicis pressupostaris 
posteriors. 
 
Per fer possible aquesta alternativa amb el calendari que 
us he exposat és absolutament necessari completar 



l'expedient de cessió dels terrenys de "Can Poc Oli" 
durant aquest any. Tinc entès, però, que encara resten 
pendents algunes qüestions registrals per solventar, a fi 
que la direcció general del Patrimoni de la Generalitat 
resolgui l'acceptació. I, en tot cas, els terrenys objecte 
de cessió han d'estar lliures de càrregues i gravàmens; 
per la qual cosa el tema de treure la gossera hauria 
d'estar resolt, si volem completar l'expedient. Saben molt 
bé que no podem procedir a la licitació del projecte sense 
disposar de la certificació de la disponibilitat dels 
terrenys on s'ha d'ubicar l'escola. 
 
Tingueu la confiança en aquest Departament perquè aquest 
Centre sigui una realitat i es tiri endavant per donar una 
oferta formativa digna i de qualitat. Amb aquests mateixos 
termes m'he adreçat al President del Consell Escolar del 
Centre de capacitació agrària de Manresa. 
 
Ben atentament." 
 
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i diu que, a part d'agrair 
la resposta com és lògic, volien fer constar la 
preocupació del seu grup, primer perquè es retardava per 
dificultats econòmiques de la Generalitat i que feien que 
el 1995 no fos possible, i que en tot cas seria a partir 
del 1996, i exercicis posteriors, però el que els ha 
preocupat més i per això s'adreça al Sr. President per 
demanar-li en quina situació es troba la última part de la 
resposta. Aquella part on diu la Generalitat que "per a 
fer possible aquesta alternativa amb el calendari que us 
he exposat, és absolutament necessari completar 
l'expedient de cessió dels terrenys de Can Poc Oli durant 
aquest any. Tinc entés però, que encara queden pendents 
algunes qüestions registrals per solventar, a fi que la 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat resolgui 
l'acceptació", i acaba dient que "sabem molt bé que no 
podem procedir a la licitació del projecte sense disposar 
de la certificació de la disponibilitat dels terrenys on 
s'ha d'ubicar l'escola". Aquesta última és una part que no 
depèn de la Generalitat sino que depèn de l'estat en què 
estan les obligacions de l'Ajuntament per posar a 
disposició aquest terreny a la Conselleria. Perquè una 
cosa és que no es tiri endavant perquè la Generalitat no 
té els diners, la qual cosa és lamentable però es tracta 
d'una altra institució, però el més fumut és que aquesta 
institució pogués dir que no es pot tirar endavant per 
culpa de l'Ajuntament, i per tant, creu que s'haurien de 
fer tots els possibles perquè això no sigui així. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que va fer les gestions, i li van 
dir que en aquests moments està tot previst, que si la 
Generalitat vol tirar endavant tot el projecte, ja estan 
de comú acord per poder-ho fer. 



 
El Sr. Marsal i Muntalà puntualitza doncs que l'únic 
problema està en les dificultats pressupostàries de la 
Generalitat. Es a dir, l'Ajuntament ha complert en tot el 
que havia de complir. 
 
El Sr. Alcalde expressa que és així exactament. 
 
2.4. DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DE DATA 21-3-95, DEL 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT 
PEL PLE DE 22-2-95, REFERENT A L'ÚS DEL CATALÀ EN 
L'ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA 

 
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
"Senyor, 
 
Hem rebut en data 7 de març la proposició del grup 
municipal Esquerra Nacionalista de Manresa, aprovada pel 
Ple de l'Ajuntament que presidiu, referent a l'ús del 
català a la justícia. 
 
Per indicació de la consellera, us he de manifestar que 
subscrivim totalment els punts d'aquest acord i que fem 
tots els possibles per resoldre aquesta situació. Com ja 
deveu saber, el nostre Departament ha engegat fa un  any i 
mig el Programa de normalització lingüística en l'àmbit 
judicial, amb el desplegament de 44 dinamitzadors per tot 
el territori de Catalunya. 
 
Us agraïm l'interès del vostre consistori per a la 
normalització lingüística i us encoratgem a què hi 
contribuïu en la mesura més alta possible. 
 
Cordialment," 
 
2.5. DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DE DATA 24-3-95, DEL 

MINISTERIO DE JUSTÍCIA E INTERIOR QUE JUSTIFICA 
RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 22-2-95, 
REFERENT A L'ÚS DEL CATALÀ EN L'AMBIT DE LA JUSTÍCIA. 

 
 
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
"Muy Señor mío: 
 
Acuso recibo de su carta de fecha 10 de marzo, que hemos 
estudiado con sumo interés, a la vez que hemos tomado nota 
de sus observaciones. 
 
Reciba un cordial saludo," 
 



2.6. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 
11-4-95, PEL QUAL ES PROCEDEIX A LA SUBSTITUCIÓ 
TRANSITÒRIA REGLAMENTÀRIA DEL SR. ALCALDE, ENTRE ELS 
DIES 12 I 18 D'ABRIL DE 1995, AMBDÓS INCLOSOS 

 
Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el titular d'aquesta Alcaldia-Presidència 
s'haurà d'absentar temporalment per comeses oficials, 
durant els dies compresos entre el 12 i el 18 d'abril de 
1995, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a 
la substitució transitòria reglamentària. 
 
Tenint en compte que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 
l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, l'art. 18,b) del ROM i 
l'article 47 del ROF, determinen que els Tinents d'Alcalde 
substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en 
els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 17 de juny de 1991, 
pel que es van efectuar nomenaments de Tinents d'Alcalde 
entre els membres de la Comissió de Govern i es va 
establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
 R E S O L C 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de 
l'Alcalde titular, per comeses oficials, durant els dies 
compresos entre el 12 i el 18 d'abril de 1995, ambdós 
inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran 
assumides, transitòriament, pel Tercer Tinent d'Alcalde, 
Sr. Pere Oms i Pons, que substituirà amb caràcter 
d'Alcalde accidental al titular, atesa l'absència 
reglamentària del Primer i Segon Tinents d'Alcalde durant 
l'esmentat període. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Tercer Tinent 
d'Alcalde, Sr. Pere Oms i Pons. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província, en compliment i als efectes d'allò 
disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu 
en la primera sessió que celebri, d'acord amb l'art. 44.4 



del ROF." 
 
 
3.- AREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
3.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
3.1.1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTANA ENCARREGADA DE 

L'ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE MANRESA 1995 
 
El Secretari dóna compte el dictamen que, transcrit, diu 
el següent: 
 
"Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de 
procedir a efectuar tots els actes preparatoris per a la 
celebració de la Festa Major d'enguany. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa 
Major 1995 buscant el més ampli ressò popular, fomentant 
el sentit de la col.laboració i la participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic 
Municipal, sobre la creació d'Organs de participació 
ciutadana. 
 
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
                           A C O R D S 
 
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització 
de la Festa Major de Manresa 1995, i que quedarà integrada 
per les següents persones: 
 
PRESIDENT: Lluís Piqué i Sancho -A títol personal- 
 
VOCALS: 
 
Representants de les entitats: 
 
* Antoni Fornells Canal - Casal Cultural Dansaires 
Manresans- 
* Pere Alier Vallès -Ateneu Cultural Llamborda)- 
* Josep Planell Palomas -Casal Cultural Dansaires 
Manresans- 
* Salvador Portabella Ballester -A títol personal- 
* Judit Bosch Malagarriga -Delegada de les pubilles- 
* Jaume Prat Canellas -Grup Dintre el Bosc- 
* Lluís Feixó Muncunill -Grup Dintre el Bosc- 
* Isidre Sala Pascual -Grup Dintre el Bosc- 
* Conrad Planas Bages -Federació d'AV- 
* José Priego Toro -Casa de Andalucía de Manresa- 
* Ramon Circuns Presagué -Casa de Andalucía de Manresa- 



* Josep Miquel Solé Rosal -Agrupació Cultural del Bages- 
* Josep Call Dafis -Grup de castellers Tirallongues- 
* Jesús Mollet i Muntaner  -Casal Valldaura- 
* M. Alba Raurich i Puigoriol  -Casal Valldaura- 
* Mireia Estefanell i Medina  -Xàldiga- 
* Francesc Garriga i Martínez -Xàldiga- 
* Esteve Porta Barris  -Geganters de Manresa- 
* M. Pilar Bayona i Rius  -Coral Eswertia- 
* Josep M. Bruc i Sellé  -AV Barri Antic- 
* Josep Ortiz i Montferrer  -Assoc.Cult. Bloc- 
* Jesús Sagués i Llompart  -Jove Cambra de Manresa- 
 
 
Representants de l'Ajuntament: 
 
* Marcel.lí Llobet Corominas  -1r. Tinent d'Alcalde 
Delegat de      Cultura i Participació 
Ciutadana- 
 
Tècnics municipals: 
 
* Francesc Reverter Farré  -Tècnic de Joventut- 
* Assumpta Bermúdez Sanz   -Cap de Grup de Festes- 
* Carles X. Muñoz Tobías   -Repr. Policia Local- 
 
 
SECRETARI: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per 
ells mateixos." 
 
El Sr. Llobet i Corominas expressa que es tracta de la 
creació de la comissió de la Festa Major que com cada any 
està composta per un grup de representants d'entitats de 
Manresa, i que l'única variació és que està més ampliada, 
ja que la formen 27 persones. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
3.1.2. APROVACIÓ DE PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ "MANRESA DE 
FESTA" PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
FESTIVA COMPRENSIVA DE LA FESTA MAJOR 1995 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atesa la necessitat de bastir una programació de lleure i 
festiva dins de l'àmbit territorial de Manresa, 
l'Ajuntament creu convenient procedir a la realització de 
les actuacions corresponents destinades a l'organització 
d'espectacles de tot tipus durant la Festa Major 1995. 
 
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació 



anomenada "Manresa de Festa", que té com a finalitat 
l'organització de festes d'aquest tipus. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la 
col.laboració amb aquesta Associació, per a l'organització 
de la programació festiva comprensiva de la Festa Major 
1995. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de 
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així 
com al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a 
signar entre aquest Ajuntament i l'Associació "Manresa de 
Festa" de la nostra ciutat, per a l'organització de la 
programació festiva comprensiva de la Festa Major 1995, i 
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." 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que es tracta d'un dictamen 
continuació de l'anterior, ja que és el conveni entre 
l'Ajuntament i la Comissió, per quantificar la qüestió 
econòmica que s'aporta de l'Ajuntament a la comissió, i 
que és exactament la mateixa quantitat que l'any passat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
3.1.3. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ PER 
AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES CULTURALS DE 
L'ANY 1995, I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
ESMENTADA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en 
sessió del dia 19 de desembre de 1994 va adoptar, entre 
d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de 
Barcelona unes subvencions per al desenvolupament, durant 



l'any 1995, de diferents programes culturals. 
 
Atès que l'Excma. Diputació de Barcelona, en comissió de 
govern del dia 9 de març de 1995, va adoptar l'acord de 
concedir una subvenció de 3.200.000'- ptes. per al 
desenvolupament del programa de difusió artística (teatre 
i música) i del programa de difusió del patrimoni cultural 
local (Museu Comarcal) al llarg de l'any 1995, en virtut 
d'un conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l'Excma. Diputació de Barcelona. 
 
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte del conveni de col.laboració a 
signar entre l'Ajuntament de Manresa i l'Excma. Diputació 
de Barcelona, pel qual s'instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció per al desenvolupament dels programes culturals 
durant aquest any 1995, i d'acord amb el text que 
s'acompanya al dictamen. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés 
la subvenció de 3.200.000'- ptes. (tres milions dues-
centes mil pessetes) concedida per l'Excma. Diputació de 
Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut del pacte tercer 
del conveni esmentat en el punt primer d'aquest dictamen. 
 
3er.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la 
signatura de la documentació necessària per a dur a terme 
aquest acord en tots els seus punts." 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que, com cada any, aquesta 
és la subvenció que acostuma a fer la Diputació per a 
aquest programa cultural estable que es fa des de 
l'Ajuntament i que, com és sabut, n'hi ha una part que ve 
de la Diputació i una altra part de la Generalitat. La 
Generalitat separa el que es programació musical i el que 
es programació teatral. La Diputació, en canvi, fa 
conjuntament tota la programació, i aquesta és la 
subvenció que es tracta d'acceptar avui. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
3.2. REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL 
 
3.2.1. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA PROVINCIAL DE LA 
CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA, PER AL SERVEI 
D'ATENCIÓ TELEFÒNICA PER A LA GENT GRAN O 



PERSONES EN RISC 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa té, actualment, 80 
aparells de telealarmes instal.lats al seu municipi, 5 
dels quals són de la seva propietat, i la resta són de 
Creu Roja, provinents de l'aplicació de la subvenció que 
els és atorgada pel Ministerio de Asuntos Sociales de 
l'apartat "otros fines de interés social" de l'IRPF i per 
conveni amb la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la gestió del servei de manteniment i atenció 
d'urgència de tots els aparells el porten a terme des de 
l'Assemblea Provincial de Barcelona de la Creu Roja, a qui 
l'Ajuntament de Manresa ha d'abonar les quotes de pagament 
de l'esmentat servei.  
 
Atès que el número d'aparells de telealarmes instal.lats 
resulta insuficient per a la quantitat de possibles 
usuaris. 
 
Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea 
Provincial de Barcelona de la Creu Roja Espanyola existeix 
l'interès mutu de coordinar-se per ampliar, i fer arribar 
al màxim possible de persones, el servei d'atenció 
telefònica per a la gent gran o persones en risc, 
mitjançant la instal.lació i manteniment d'aparells de 
telealarmes. 
 
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració, a 
signar entre aquest Ajuntament de Manresa i l'Assemblea 
Provincial de la Creu Roja Espanyola a Barcelona, per al 
servei d'atenció telefònica per a la gent gran o persones 
en risc, i 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." 
 
 
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'una renovació, com 
s'ha fet altres anys. 
 
El Sr. Marsal i Muntalà diu que d'acord amb el dictamen 
que se'ls ha repartit, el conveni i els annexes, si 



s'interpreta correctament, diu que hi ha 85 aparells en 
aquests moments, dels qual, 52 estan pagats pel Ministeri 
d'Assumptes Socials, 28 per la Diputació, i 5 per 
l'Ajuntament de Manresa, que segurament seria interessant 
tractar de fer un esforç des de l'Ajuntament de Manresa, 
ja no per arribar als mateixos nivells que el Ministeri 
d'Assumptes Socials, però sí que segurament es pot arribar 
a nivells més similars al de la Diputació. O bé, es pot 
tractar d'aconseguir implicar la Generalitat també en el 
programa, perquè es puguin incrementar de manera 
significativa el número de telèfons disponibles. 
 
La Sra. Riera i Montserrat manifesta que el grup de CiU ha 
estat pensant en aquesta valoració que acaba de fer el sr. 
Marsal, però actualment encara té l'Ajuntament, dues 
telealarmes disponibles perquè en l'actualitat no hi ha 
cap persona que hagi fet la demanda. Creu Roja guarda a 
l'Ajuntament, per si al llarg de l'any es necessita 
incrementar en cinc o deu telealarmes, aquest retén i es 
té temps fins a finals de desembre per dir si es vol 
incrementar. No s'ha fet un increment més gran perquè, de 
moment, no hi havia més demanda. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
4.- AREA D'INTERIOR 
 
4.1. REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta 
dels dictàmens 4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia. 
 
 
4.1.1. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L'ENTITAT 

MERCANTIL "NETEGES MANRESANES, S.A" CONSTITUÏDA 
PER RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DEL 
PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia 
corresponent al contracte  de la concessió del Servei 
Municipal de Neteja del Primer Grup de Dependències 
Municipals, fins el 30 de novembre de 1994, adjudicat a 
l'entitat mercantil "NETEGES MANRESANES, S.A.". 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al 
Ple de la Corporació, l'adopció del següent: 
 
                          A C O R D 



 
Tornar a l'entitat mercantil "NETEGES MANRESANES, S.A." 
(CIF A-08794570 ca. Castellfollit, 16 "Els Dolors" - 
Manresa), un aval del "BANCO ZARAGOZANO", per la quantitat 
de 2.508.838'- PTA, corresponent a la garantia definitiva 
constituida per respondre del compliment del contracte de 
la concessió del Servei Municipal de Neteja del Primer 
Grup de Dependències Municipals, fins el 30 de novembre de 
1994, adjudicat per acord del Ple de la Corporació del dia 
30 de juny de 1988 i prorrogat per acord del Ple de la 
Corporació del dia 21 de juny de 1994, amb fonament al 
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a 
l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals." 
 
4.1.2 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L'ENTITAT 

MERCANTIL "LIMPIEZAS DEYSE, SL" CONSTITUÏDA PER 
RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DEL 
TERCER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia 
corresponent al contracte de la concessió del Servei 
Municipal de Neteja del Tercer Grup de Dependències 
Municipals, fins el 30 de novembre de 1994, adjudicat a 
l'entitat mercantil " LIMPIEZAS DEYSE, S.L.". 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al 
Ple de la Corporació, l'adopció del següent: 
 
                            A C O R D 
 
Tornar a l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, S.L." (B-
08383085 ca. Lleida, 1-5 - Manresa) un aval del "BANCO 
HISPANO AMERICANO", per la quantitat de 2.379.459'- PTA, 
corresponent a la garantia definitiva constituida per 
respondre del compliment del contracte de la concessió del 
Servei Municipal de Neteja del Tercer Grup de Dependencies 
Municipals, fins el 30 de novembre de 1994, adjudicat per 
acord Plenari del dia 30 de juny de 1988 i prorrogat per 
acord Plenari del dia 21 de juny de 1994, amb  fonament al 
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a 
l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de la devolució de 
garantia de dues concessions. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.1.1 i 4.1.2 
són aprovats per unanimitat dels 22 membres presents. 



 
4.1.3. RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

COPIADORAS DE MANRESA, SL 
 
El secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que durant l'exercici econòmic de 1994 s'han 
devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
causes diverses no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès l'article 23.1) e) del Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril. 
 
Atès l'article 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
 
Atès l'article 60.2 del Reial decret Legislatiu 500/1990, 
de 20 d'abril. 
 
El Tinent d'Alcalde delegat d'hisenda proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor del creditor 
que seguidament s'especifica pel deute acreditat: 
 
ORGANISME O              CONCEPTE                 IMPORT 
ENTITAT 
--------------------------------------------------------- 
COPIADORAS DE MANRESA SL  Còpies mesos 11-12/94   54.673 
CIF. B-60508413 
 
Tot això de conformitat amb allò que estableixen les 
disposicions referides a la part expositiva d'aquest 
dictamen." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'un reconeixement 
de crèdit d'una factura de 54.673 pessetes que fa 
referència a una qüestió de fotocòpies d'una factura del 
mes de desembre, entrada a l'ajuntament el mes de gener, 
quan ja estava tancat el pressupost de l'any 1994. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 19 vots 
afirmatius (12 CiU, 6 GMS i 1 GMP) i 3 abstencions (ENM). 
 
4.1.4. PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI MUNICIPAL D'ESTACIONAMENT VIGILAT DE 
VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL 
HORARI LIMITAT, ADJUDICADA A L'ENTITAT 
MERCANTIL, APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A 

 



El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
dia 17 de novembre de 1992, adjudicà la concessió 
administrativa del Servei Municipal d'Estacionament 
vigilat de vehicles de motor en zones especials i 
determinades de la via pública de Manresa, sota control 
horari limitat, a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A.". 
 
Atès que per acord plenari del dia 20 de setembre de 1994, 
s'aprovà la pròrroga del servei esmentat, pel període 
comprés entre els dies 18 de novembre de 1994 i el 31 de 
gener de 1995 (ambdós inclosos). 
 
Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda del dia 
20 de gener de 1995 i ratificat pel Ple de la Corporació 
del dia 22 de febrer de 1995, s'aprovà la pròrroga del 
servei esmentat, pel període comprés entre els dies 1 de 
febrer al 30 d'abril de 1995 (ambdós inclosos). 
 
Atès que el termini de la segona pròrroga ha resultat 
insuficient. 
 
Atès que el nou expedient de contractació, està en fase de 
presentació de proposicions. 
 
Atès que per proveïment de data 29 de març de 1995 (núm. 
registre de sortida 4073), es va donar audiència a la 
Societat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A.", per 
presentar al.legacions davant la  pròrroga del servei 
esmentat i que mitjançant instància de referència 8177/31-
3-95, aquesta entitat mercantil ha manifestat que no té 
res a al.legar o aportar, per la qual cosa el tràmit d'au-
diència s'entèn realitzat. 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei 
durant la tramitació de la nova concessió, el Tinent 
d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
                         A C O R D 
 
1r.- Prorrogar, pel període de temps comprès des de l'1 de 
maig al 31 de maig de 1995 (ambdós inclosos), la concessió 
administrativa del Servei Municipal d'Estacionament 
vigilat de vehicles de motor en zones especials i 
determinades de la via pública de Manresa, sota control 
horari limitat, adjudicada a l'entitat mercantil 
"APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A." (A-28732915 ca. de 
l'Enginyer, 11-13 2n 1a. -Granollers), per acord Plenari 
de 17 de novembre de 1992 i prorrogada per acord Plenari 
de 20 de setembre de 1994 i per Decret del Tinent 



d'Alcalde d'Hisenda del dia 20 de gener de 1995, ratificat 
pel Ple del dia 22 de febrer de 1995, amb subjecció a 
l'art. 59 del Reglament de Contractació de les Corpora-
cions Locals, per les raons invocades a la part expositi-
va. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l'expe-
dient." 
 
El Sr. Sala i Rovira expressa que es tracta d'una pròrroga 
del contracte que hi ha amb l'empresa PARCOSA, per 
qüestions d'aparcaments a la via pública. 
 
El Sr. Perramon i Carrió pregunta en quin Ple compte 
l'equip de govern poder portar l'adjudicació, en tot cas, 
del nou plec a la companyia que hagi resultat guanyadora.  
 
El Sr. Sala i Rovira diu que en principi això està 
previst, si no surten entrebancs, per al ple ordinari del 
mes de maig. Si surten entrebancs, ja se'n parlarà. El 
tema està molt avançat i creu que dins del mes de maig es 
podria tramitar, sempre i quan no hi hagi algún 
inconvenient que distorsionés aquesta programació. 
 
El Sr. Perramon i Carrió pregunta si amb aquell interval 
de dies hi ha temps suficient com perquè a partir de l'1 
de juny comenci a ser vigent la nova concessió. 
 
El Sr. Sala i Rovira respon que queda la possibilitat que 
si la concessió no es pot arribar a adjudicar, fer una 
assistència tècnica per prorrogar el temps que calgui. 
Però li sembla que a nivell de pròrroga forçosa no 
quedaven més dies, es podria anar fins el 31 de maig. En 
tot cas, si s'ha d'anar més enllà, es pot fer una 
assistència tècnica per prorrogar el període. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
4.1.5 REQUERIMENT DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA COMPLEMENTÀRIA 

A L'ADJUDICATARI DE LA CONCESSIÓ ADMINSITRATIVA 
DE CONSTRUCCIÓ I ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE 
BEGUDES QUIOS DEL MIG, SR. DIEGO SÁNCHEZ PULIDO 

 
El secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que per acord plenari de 15 de març de 1994, 
s'adjudicà el contracte de la concessió administrativa de 
construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat al 
Passeig de Pere III, davant el núm. 21 (Quiosc del Mig) 
per un període de 10 anys, a favor del senyor Diego 



Sánchez Pulido. 
 
Atès que a la clàusula 25a del Plec de Clàusules que 
regeix la concessió administrativa, queda establert que la 
garantia definitiva es revisarà per anualitats, un cop 
vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt 
nacional- en els dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional 
d'Estadística que estableix que entre febrer de 1994 i 
febrer de 1995 hi ha hagut un increment de l'IPC del 4'8%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
1r.- Requerir l'adjudicatari sr. Diego Sánchez Pulido (DNI 
núm. 39.314.848, C. Carrió, 4-6, 5è 2a, Manresa) perquè en 
el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent 
al de la recepció de la notificació d'aquest acord, 
constitueixi la garantia complementària de 15.642 PTA a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu 
a la Secretaria General, Unitat de Contractació i 
Patrimoni." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que aquest és un tema de tràmit 
que, a diferència del tipus de concessions que es feien 
amb anterioritat, en els nous plecs que es van aprovar 
l'any passat amb les concessions del passeig, resulta que 
cada any s'ha d'actualitzar la garantia, i aleshores s'ha 
de portar aquesta garantia complementària en funció del 
cànon que s'ha de pagar cada any, i amb això s'hi trobaran 
amb aquest quiosc, i amb els altres, i cada any es 
trobaran amb aquesta actualització de garanties. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
4.1.6. RECTIFICACIÓ D'ACORD PLENARI DE 18-2-91 SOBRE 

ALIENACIÓ D'UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL 
SITUADA AL POLÍGON DELS DOLORS, PER ERROR EN LA 
SEVA IDENTIFICACIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 
dia 18 de febrer de 1991, va adoptar l'acord d'alienar, 
mitjançant subhasta, un bé patrimonial ubicat al polígon 
dels Dolors. 
 



Atès que per acord plenari de 20 de maig de 1991 es va 
adjudicar l'esmentat bé a l'entitat mercantil UPLAN, SA 
(CIF A-58105271 - Passatge Forn, 5 de Manresa). 
 
Atès que el bé alienat s'havia de segregar d'una finca 
matriu i es va produir un error material en la 
identificació i descripció d'aquesta finca. 
 
De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Com a regidor-delegat d'Hisenda, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
1r. Rectificar el punt primer de l'acord plenari del dia 
18 de febrer de 1991 pel qual s'aprovà alienar una finca 
de propietat municipal de 1.097'5 m2 situada en el polígon 
industrial dels Dolors, en haver-se produït un error en la 
identificació i descripció de la finca matriu, de manera 
que queda redactat de la següent forma: 
 
 PRIMER. Alienar, mitjançant subhasta, el següent bé 

de propis: Finca situada al polígon dels Dolors, 
degudament inscrita i inventariada, mitjançant 
segregació de: 1.097'5 m2, quedant la porció a 
segregar descrita conforme segueix: 

  
 "Finca de referència cadastral 36.130.03, situada al 

carrer Avinyó del polígon industrial els Dolors; 
l'esmentada finca, d'una superfície de 1.097'5 m2, 
limita al nord-oest amb el carrer Berga, amb una 
línia de 5'75 metres, al nord, amb una línia de 41 
metres, amb la parcel.la de referència cadastral 
36.130.02, propietat de UPLAN, SA, a l'est amb una 
línia de 32 metres amb una torrentera, al sud, amb 
una línia de 9 metres amb la parcel.la de referència 
cadastral 36.130.04, propietat de Javier de Puig 
March, i amb línia de 42'5 metres amb el carrer 
Avinyó, i a l'oest, amb una línia de 10 metres amb el 
xamfrà format pels carrers Avinyó i Berga." 

 
 Es segrega en aquest acte de la seva finca matriu, 

inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, tom 
714, llibre 179, full 7 girat, finca núm. 6.272, 
inscripció 7a: 

 
 "Tierra de cabida nueve cuartanes o sean veintidos 

áreas y veintitres centiáreas, sita en este término y 
punto llamado La Parada, lindante a Oriente con la 
Acequia; a Mediodía, con Francisco Puig y de Pallejà, 



antes Ignacio March; a Poniente y Cierzo con Ignacio 
Gallifa antes Martín Pages." 

 
 
2n. Rectificar el 1r. "atès" de la part expositiva del 
dictamen comprensiu de l'acord del Ple de la Corporació 
del dia 20 de maig de 1991, pel qual es va aprovar 
l'adjudicació a l'entitat mercantil UPLAN, SA, de bé de 
1.097'5 m2 situat al polígon industrial dels Dolors, en 
haver-se produït un error material en la identificació i 
descripció de la finca matriu, de manera que queda 
redactat tal com s'indica a continuació: 
 
 Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 

18 de febrer de 1991, es va procedir a instruir 
expedient per la venda mitjançant subhasta pública, 
d'un bé de propis ubicat al polígon dels Dolors, amb 
la següent descripció: 

 
 "Finca de referència cadastral 36.130.03, situada al 

carrer Avinyó del polígon industrial "Els Dolors"; 
l'esmentada finca, d'una superfície de 1.097'5 m2, 
limita al nord-oest amb el carrer Berga, amb una 
línia de 5'75 metres, al nord, amb una línia de 41 
metres, amb la parcel.la de referència cadastral 
36.130.02, propietat de UPLAN, SA, a l'est amb una 
línia de 32 metres amb una torrentera, al sud, amb 
una línia de 9 metres amb la parcel.la de referència 
cadastral 36.130.04, propietat de Javier de Puig 
March, i amb una línia de 42'5 metres amb el carrer 
Avinyó, i a l'oest, amb una línia de 10 metres amb el 
xamfrà format pels carrers Avinyó i Berga. 

 
 Es segrega en aquest acte de la seva finca matriu, 

inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, tom 
714, llibre 719, full 7 girat, finca número 6.272, 
inscripció 7a: 

  
 "Tierra de cabida nueve cuartanes o sean veintidos 

áreas y veintitres centiáreas, sita en este término y 
punto llamado La Parada, lindante a Oriente con la 
Acequia; a Mediodía, con Francisco Puig y de Pallejà, 
antes Ignacio March; a Poniente y Cierzo con Ignacio 
Gallifa antes Martín Pages." 

 
3r. Facultar al Sr. Alcalde per a l'atorgament de 
l'escriptura pública de subsanació." 
 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'un error que es 
va produir en la identificació d'una finca a l'hora de fer 
una segregació, i ara se subsana en aquest dictamen aquest 
error material. 



 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
4.1.7. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES, EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
NEGEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, I 
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC 

 
El secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que les prestacions del servei de neteja dels 
diferents grups de dependencies municipals finalitzen el 
proper 31 de maig de 1995. 
 
Atès que s'ha elaborat un nou projecte de Plec de 
Clàusules d'explotació d'aquest servei, que regularà les 
concessions administratives dels dos grups de dependencies 
municipals que a l'efecte s'han confeccionat. 
 
De conformitat amb els articles 268 i següents de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, 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 
 
 A C O R D  
 
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules regulador de les 
concessions administratives que tenen per objecte 
l'explotació del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, el qual estableix com a forma 
d'adjudicació el concurs públic. 
 
2n.- Aprovar l'expedient de contractació de les conces-
sions administratives del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, per un període de 4 anys, 
mitjançant concurs públic, fixant un pressupost anual 
d'explotació tipus màxim de 66.245.321'- PTA (inclòs 
l'I.V.A.) pel Grup I de dependencies municipals i de 
65.879.805'- PTA (inclòs l'I.V.A.) pel Grup II de 
dependencies municipals, 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. 
 
3r.- Sotmetre a informació pública, pèl termini de 15 
dies, el Plec de Clàusules d'explotació i, de forma 
simultània, convocar el concurs públic, mitjançant anunci 
a publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia, 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. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de 
l'expedient." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que, un cop exhaurides les 
pròrrogues, i estant amb assistència tècnica la neteja de 
locals de competència municipal, presenten en aquest cas, 
un plec de clàusules que ha de regir el futur de les 
concessions de la neteja d'aquests locals. A diferència 
del que existeix en l'actualitat que està referenciat en 
quatre grups, en aquest cas, presenten una proposta en la 
que hi ha dos grups de concessió, on hi ha referenciats 
els diferents edifics que caben en cadascún d'aquests dos 
grups. Entenen que és més operatiu el fet de treballar en 
grups més grossos que no pas amb "paquets" que s'havien 
anat diluint, i és més fàcil gestionar uns "paquets" al 
voltant dels 60 milions de pessetes, per l'avantatge 
d'economies d'escala que representa, que no pas el fet de 
treballar amb "paquets" de 25-30 milions de pessetes. per 
altra banda, dins de les clàusules que entenen que 
milloren les que hi havia amb anterioritat, per un cantó 
hi ha la durada que és per a quatre anys, amb una pròrroga 
única, per un altre període de quatre anys, i d'acceptació 
obligatòria per part del concessionari, sempre i quan, la 
Corporació, amb un preavís de 6 mesos abans que acabin els 
quatre primers anys, ho notifiqui al concessionari. Tot i 
així es podrà fer una pròrroga forçosa al final dels vuit 
anys, que en cap cas podrà ser superior als sis mesos. 
S'especifiquen els elements estructurals que s'han de 
netejar i la forma amb la qual s'han de portar a terme les 
diferents operacions. S'especifica el nombre d'hores que 
s'han de dedicar a cadascún dels diferents locals o 
edificis, i aquest nombre d'hores prové d'un estudi tècnic 
que forma part de la diferent documentació d'aquest 
dictamen. Més endavant s'hi troben el tipus de materials a 
utilitzar, així com el tema de personal, de seguretat, i 
tot el que fa referència als controls qualitatius 
que periòdicament s'han de plantejar, i tot el tema de les 
fòrmules polinòmiques i de càlcul dels diferents cànons. 
Entenen que és important la potestat que té 
l'administració a l'hora de fer un seguiment a nivell de 
fiscalització de la gestió del concessionari, tal i com 
queda especificat a la clàusula vintena del plec, i, 
després també hi ha el règim sancionador que també queda 
degudament especificat, i que dóna possibilitats de 
controlar i portar a terme una gestió acurada per part de 
l'administració respecte els concessionaris. En conjunt, 
és un plec de clàusules que compleix la finalitat que té 
proposada, amb escreix. 



 
El Sr. Canongia i Gerona intervé dient que s'han de 
felicitar del fet que per fi hi hagi el plec de clàusules 
al Ple, tot i que no sembla massa normal que, a dos mesos 
d'unes eleccions, es presenti un plec de clàusules 
d'aquestes característiques que suposen gairebé 130 
milions de pessetes. Es el segon concurs més important que 
fa l'ajuntament, després del de la neteja viària, però per 
fi ja està aquí, malgrat faci gairebé sis mesos que hauria 
d'estar aquí. Al seu grup el preocupa la qualitat del 
servei que es presta, i ja han vist al respecte, un seguit 
de mesures que semblen força acertades, sobre el control 
de qualitat del servei que es presta, però ve a dir, que 
el seguiment del treball diari, que es farà un cop a la 
setmana, el farà un representant de l'empresa i un 
representant de l'Ajuntament, en aquest cas el responsable 
de l'edifici en qüestió, de manera que si és una escola se 
suposa que serà el director, si és un centre cívic, la 
persona que hi hagi al front, i sempre conjuntament, tant 
l'un com l'altre signaran els papers. Amb això s'elimina 
el factor sorpresa pel que fa al seguiment estricte del 
treball diari que es faci a les dependències, però tots 
saben que hi ha hagut queixes d'usuaris sobre la neteja 
d'algunes dependències, encara que no sigui de forma 
generalitzada, i si se sistematitza gaire la inspecció, el 
treballador en qüestió sabrà quin és el dia que hi ha 
inspecció, i possiblement aquell dia s'esmerarà més a fer 
la feina, que no pas si hi ha l'element sorpresa. Tot i 
que l'element sorpresa per alguna altra clàusula apareix, 
i es diu que puntualment els serveis tècnics municipals 
podran fer les inspeccions que creguin oportunes en el dia 
que creguin oportú. Però sí que el control de qualitat 
d'aquests serveis que és una cosa tan subjectiva i que 
s'intenta objectiva a través d'una forma polinòmica, s'hi 
hauria d'introduir el seguiment sistemàtic, però per 
sorpresa, és a dir, que no fos un ritual el dia que van 
els representants a signar el paper conforme la feina s'ha 
fet ben feta. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que per a la tranquilitat del Sr. 
Canongia, fa esment que a la clàusula dissetena, al 
darrera, es diu que de forma aleatòria, l'Ajuntament, no 
els responsables dels locals municipals, efecturà 
inspeccions a tots els centres i emetran les corresponents 
valoracions, que hauran de ser contrastades amb les que, 
setmanalment, es van fent en els centres. Aquestes, per 
dir-ho aixì en termes col.loquials, serien les 
"inspeccions-sorpresa", que ja està previst que es faci, 
només que està redactat "de forma aleatòria", no "de forma 
sorprenent". Doncs, ja és sabut que al començament tot va 
bé, però desprès es van agafant rutines, i si no hi ha 
algún element de control del control, després de dos anys 
de concessió, es pot arribar a un deteriorament i es 



podria tornar a tenir problemes de queixes. Aquest control 
del control ajuda a tenir un cert estat d'alerta, perquè 
aquesta forma aleatòria, al no ser planificada és la que 
dóna més resultat en els controls de qualitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules regulador de les 
concessions administratives que tenen per objecte 
l'explotació del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, el qual estableix com a forma 
d'adjudicació el concurs públic. 
 
2n.- Aprovar l'expedient de contractació de les conces-
sions administratives del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, per un període de 4 anys, 
mitjançant concurs públic, fixant un pressupost anual 
d'explotació tipus màxim de 66.245.321'- PTA (inclòs 
l'I.V.A.) pel Grup I de dependencies municipals i de 
65.879.805'- PTA (inclòs l'I.V.A.) pel Grup II de 
dependencies municipals, 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. 
 
3r.- Sotmetre a informació pública, pèl termini de 15 
dies, el Plec de Clàusules d'explotació i, de forma 
simultània, convocar el concurs públic, mitjançant anunci 
a publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia, 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. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de 
l'expedient. 
 
5.- AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
5.1. REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I 

CEMENTIRI 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta 
dels dictamens 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de l'ordre del dia. 
 
5.1.1. ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN 

TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES, SOBRE 
DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
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 canon que s'estableixi en 
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que 
preveu la petició simultània de la concessió de dret 
funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i 
Cementiri, actuant per delegació de l'Alcalde conferida el 
dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent  
 
 ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i 
a favor dels sol.licitants que consten a la relació annexa 
a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per 
utilització temporal de nínxols, a comptar, segons el cas, 
o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
5.1.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI 

DE 50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
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 
ús, durant 50 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes 
d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets 
que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció 
als deures i les obligacions que s'estableixen en 
l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i 



Cementiri, actuant per delegació de l'Alcalde conferida el 
dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i 
a favor dels sol.licitants que consten a la relació annexa 
a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, 
a comptar des de la data d'inici de la concessió que 
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu 
públic per la utilització privativa de terrenys i 
sepultures del Cementiri Municipal". 
 
5.1.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES 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'article 33 del Reglament del 
Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria que estableix 
que les sepultures o terrenys que no continguin restes 
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i 
que, cas d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al 
titular la quantitat que per a cada any fixi la 
corresponent Ordenança Fiscal. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i 
Cementiri, actuant per delegació de l'Alcalde conferida el 
dia 17 de juny de 1991, 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." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 5.1.1, 5.1.2 i 
5.1.3, són aprovats per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 



 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració 
d'urgència dels tretze assumptes sobrevinguts presentats, 
s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
6.1. APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER 

"ESPECTACULOS PADRÓ Y CABOT, S.L REFERENT A UN SOLAR 
SITUAT ENTRE EL PASSEIG DE PERE III I EL CARRER 
CIRCUMVAL.LACIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Vista la instància presentada en aquest Ajuntament per 
l'entitat mercantil "ESPECTÁCULOS PADRÓ Y CABOT, S.L.", 
demanant la tramitació i aprovació d'un Estudi de detall 
referent al solar actualment ocupat pel cinema Atlàntida, 
confrontant amb el Passeig de Pere III i el carrer 
Circumvallació. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals 
informant favorablement l'Estudi de Detall presentat. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que 
s'adjunta al present Dictamen proposant l'aprovació 
inicial de l'Estudi de Detall. 
 
El Regidor Deletat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer majoritari dels membres que composen la Comissió 
municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple 
municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL presentat en aquest 
Ajuntament per l'entitat mercantil "ESPECTÁCULOS PADRÓ Y CABOT, 
S.L.", referent al solar situat entre el Passeig de Pere 
III i el carrer Circumval⋅lació, de conformitat amb el que 
disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos 
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
2N.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, durant un termini de vint 
dies comptats a partir de l'endemà al dia de la seva 
publicació, l'Estudi de detall inicialment aprovat en 
l'apartat anterior, mitjançant l'inserció del corresponent 
anunci en el Butlletí oficial de la província, de con-
formitat al que preveu l'article 64 .1, lletres a) i b), 
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat 
segons Decret legislatiu 16/1944, de 26 de juliol, 



d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich intervé dient que es tracta 
d'un estudi de detall que pretén la possibilitat posterior 
de fer una ampliació, un espai de sala de multicinemes, i 
com que compte amb els informes tècnics favorables, 
demanaria també el vot favorable dels regidors. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents, i per tant, amb el quòrum que 
determina l'art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i art. 
112.3.k) de la Llei 8/1987. 
 
6.2. APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL 

CARRER CANIGÓ 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis 
tècnics municipals, anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER 
CANIGÓ, amb un pressupost general de 13.600.973 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que 
s'adjunta al present Dictamen, proposant la seva aprovació 
en els termes contemplats en la legislació urbanística 
vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització 
redactat pels serveis tècnics municipals referent al 
PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER CANIGÓ, amb un pressupost 
general de TRETZE MILIONS SIS-CENTES MIL NOU-CENTES SETAN-
TA-TRES pessetes (13.600.973 ptes.), de conformitat amb el 
que es preveu en els articles 27 i 64 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
  
"2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el 
projecte d'urbanització aprovat en l'acord precedent, 
mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major 
circulació en aquesta, de conformitat al que es preveu a 
l'article 64 de Decret legislatiu 1/1990, redactat segons 
Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adeqüació a 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre." 



 
El Sr. de Puig i Viladrich diu que aquest espai de 
contacte entre sòl urbà i sòl no urbanitzable no 
programat, és un d'aquests racons que de vegades queden a 
les ciutats, per acabar d'ordenar i urbanitzar. I tenint 
en compte que hi ha una llicència d'obres condicionada 
finalment a la primera ocupació que es pugui tirar 
endavant aquesta urbanització. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

PROLONGACIÓ CARRER COMTESSA ERMESSENDA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió  municipal 
plenària celebrada el dia 29 de desembre de 1994 fou 
adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urba-
nització anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ PROLONGACIÓ CARRER 
COMTESSA ERMESSENDA, així com la seva exposició pública 
durant el termini de vint dies. 
 
Atès que, practicada la pertinent exposició pública 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 57, del dia 8 de març de 1995, i en els 
diaris "Avui" i "Regió 7" del dia 23 i 21 de gener de 1995 
respectivament, així com en el tauler d'anuncis municipal, 
sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals 
proposant l'aprovació definitva del projecte 
d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 
64.1 del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer dels membres que composen la Comissió Municipal 
Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple 
Municipal siguin adoptats els següents 
 A C O R D S 
 
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització 
anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ PROLONGACIÓ CARRER COMTESSA 
ERMESSENDA, de conformitat al que disposa l'article 64.1, 
lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització 
definitivament aprovat en l'apartat anterior, així com una 
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu 
l'article 64.1, lletra e), del Decret Legislatiu 1/1990, 



de 12 de juliol. 
 
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així 
como en un dels diaris de major circul.lació de la 
província i a la premsa local, l'acord d'aprovació 
definitiva del projecte d'urbanització, notificant-se 
aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que 
puguin resultar afectats." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que, havent-se realitzar 
l'aprovació inicial d'aquest projecte d'urbanització, 
demanaraia el vot favorable per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels 
dictamens sobrevinguts 6.4 i 6.5. 
 
6.4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ 

EDIFICI LA FLORINDA. SALA CALDERES 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics 
municipals, anomenat PROJECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA FLO-
RINDA. SALA DE CALDERES, amb un pressupost general total 
de CINC MILIONS DUES-CENTES CINQUANTA-DUES MIL CENT 
SETANTA-DUES pessetes (5.252.172 pts) inicialment aprovat 
pel Ple Municipal, en sessió del dia 20 de desembre de 
1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, re-
ferents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra munici-



pal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat PROJECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA 
FLORINDA. SALA DE CALDERES, amb un pressupost general 
total de CINC MILIONS DUES-CENTES CINQUANTA-DUES MIL CENT 
SETANTA-DUES pessetes (5.252.172 pts), en aplicació del 
que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament 
Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
6.5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ 

EDIFICI LA FLORINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics 
municipals, anomenat PROJECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA FLO-
RINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, amb un pressupost general 
total de TRETZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET MIL SET-
CENTES NORANTA-NOU pessetes (13.997.799 pts) inicialment 
aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 20 de 
desembre de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, re-
ferents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra munici-
pal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat PROJECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA 
FLORINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, amb un pressupost gene-
ral total de TRETZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET MIL 
SET-CENTES NORANTA-NOU pessetes (13.997.799 pts), en 
aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament 
de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.4 i 6.5, són 
aprovats per unanimitat dels 22 membres presents. 



 
6.6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

PASSEIG SALVADOR ESPRIU 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics 
municipals, anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ PASSEIG SALVA-
DOR ESPRIU, amb un pressupost general total de QUARANTA-
SIS MILIONS SET-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES 
CINQUANTA pessetes (46.797.650 pts) inicialment aprovat 
pel Ple Municipal, en sessió del dia 20 de desembre de 
1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, re-
ferents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra munici-
pal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat PROJECTE URBANITZACIÓ PASSEIG SALVADOR 
ESPRIU, amb un pressupost general total de QUARANTA-SIS 
MILIONS SET-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES CINQUANTA 
pessetes (46.797.650 pts), en aplicació del que preveuen 
els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
de 15 d'abril de 1987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que també es tracta d'una 
aprovació definitiva, amb els informes tècnics favorables. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ 

TORRE ESGLÉSIA DE LA SALUT DE VILADORDIS 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 



següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics 
municipals, anomenat RECONSTRUCCIÓ TORRE ESGLÉSIA DE LA 
SALUT DE VILADORDIS, amb un pressupost general total de 
TRES MILIONS QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTES 
VUITANTA-CINC pessetes (3.489.385 pts) inicialment aprovat 
pel Ple Municipal, en sessió del dia 20 de desembre de 
1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, re-
ferents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra munici-
pal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat RECONSTRUCCIÓ TORRE ESGLÉSIA DE LA SA-
LUT DE VILADORDIS, amb un pressupost general total de TRES 
MILIONS QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTES VUITAN-
TA-CINC pessetes (3.489.385 pts, en aplicació del que pre-
veuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urba-
nístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que hi havia un conveni 
entre el Bisbat de Vic i l'Ajuntament en el qual ells 
corrien a càrrec de les obres de reconstrucció de la 
Torre, i l'Ajuntament havia redactat el projecte i havia 
de fer la direcció de les obres. Aquesta és l'aprovació 
defintiva d'aquest projecte. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE VESTIDORS ZONA 

ESPORTIVA POLÍGON RESIDENCIAL PARE IGNASI PUIG "EL 
XUP". 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 



següent: 
 
"Atès el projecte bàsic d'obra redactat pels serveis 
tècnics municipals, anomenat PROJECTE VESTIDORS ZONA 
ESPORTIVA POLÍGON RESIDENCIAL PARE IGNASI PUIG "EL XUP", 
amb un pressupost general total de DOTZE MILIONS   TRENTA-
CINC MIL SET-CENTES CINQUANTA-NOU pessetes (12.035.759 
pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del 
dia 29 de desembre de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atès que pels serveis tècnics municipals ha estat elaborat 
el projecte executiu d'aquesta obra, no implicant cap 
altra variació que la concreció d'un pressupost general de 
12.034.338. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
referents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra muni-
cipal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat PROJECTE VESTIDORS ZONA ESPORTIVA 
POLÍGON RESIDENCIAL PARE IGNASI PUIG "EL XUP", amb un 
pressupost general total de DOTZE MILIONS TRENTA-QUATRE 
MIL TRES-CENTES TRENTA-VUIT pessetes (12.034.338 pts), en 
aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament 
de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que es tracta d'un projecte 
d'arranjament o de fer uns vestidors nous al camp de 
futbol del Pare Ignasi Puig, i com que ja està aprovat 
inicialment, i no s'hi ha presentat cap al.legació, 
demanaria el vot favorable a l'aprovació definitiva. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL 



PASSATGE MISSER MAS 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics 
municipals, anomenat PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA URBANITZA-
CIÓ PASSATGE MISSER MAS, amb un pressupost general total 
de VUIT MILIONS TRES-CENTES VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTES 
SETANTA-CINC pessetes (8.383.375 pts) inicialment aprovat 
pel Ple Municipal, en sessió del dia 20 de desembre de 
1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició 
pública del projecte sense presentar-se cap mena 
d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 
.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, re-
ferents al procediment d'aprovació del projectes d'obres 
municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el 
parer favorable dels membres que composen la Comissió 
Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra munici-
pal ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals anomenat PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA URBANITZACIÓ 
PASSATGE MISSER MAS, amb un pressupost general total de 
VUIT MILIONS TRES-CENTES VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTES SE-
TANTA-CINC pessetes (8.383.375 pts), en aplicació del que 
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament 
Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que es va fer un projecte 
d'urbanització dels carrers Llevant, Montcau i Misser Mas 
en una primera part, i es va fer una segona part a càrrec 
de la iniciativa privada i quedava un espai que va entre 
el carrer Montcau i el carrer Llevant, i aquesta és la 
part d'urbanització que es porta a aprovació definitiva i 
que, d'alguna manera serviria per tancar les tres illes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.10 RECOLZAMENT A LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU, DE 



PRADA DE CONFLENT, COM A PUNT DE CONFLUENCIA DE LA 
NOSTRA LLENGUA I LA NOSTRA CULTURA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el funcionament durant més de vint anys de la 
Universitat Catalana d'Estiu, que aparegué a començament 
de 1969 seguint el model de les universitats lliures que 
havien sorgit del maig de 1968 i que s'ha vingut 
realitzant a la vila de Prada, pel fet, entre altres, de 
ser situada al Conflent, a on hi ha confluència de llocs 
històrics en el naixement de Catalunya. 
 
Atès que a partir de 1985 es va crear un Patronat integrat 
per les principals entitats culturals territorials i 
personalitats dels Països Ctalanas, i que més endavant 
també s'hi incorporaren els rectors de les universitats 
catalanes, intentant, amb aquesta estructura, mantenir 
l'esperit obert i crític de la Universitat Catalan d'Estiu 
i el seu aspecte lúdic, així com assegurar el seu 
reforçament a nivell acadèmic, el suport financer 
necessari de cara al futur i la presència de noms de 
primer ordre en l'àmbit polític i cultural dels Països 
Catalans. 
 
Atès que dins les activitats que tenen programades agafen 
tot un ventall que va des de l'organització de cursos, 
tallers, seminaris d'investigació, espectacles, 
conferències i altres, fins a exposicions. 
 
Atès que els objectius primordials de la seva línia 
d'actuació són la independència intel.lectual i política, 
la consecució d'una participació més gran de les 
universitats dels països catalans, la promoció de l'U.C.E. 
a Europa dins el marc de l'Euroregió, la millora dels 
serveis de la universitat, i la consecució d'una 
incidència real de les activitats de l'U.C.E a la 
Catalunya Nord. 
 
Atès que aquest Ajuntament considera necessari donar tot 
el recolzament necessari per tal de poder tirar endavant 
aquesta universitat. 
 
És pel que, com Alcalde-President, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Donar recolzament a la Universitat Catalana d'Estiu, que 
té lloc a la vila de Prada, al Conflent, durant l'estiu de 
cada any, des de la data de la seva creació a l'any 1969,i 
que ha servit i encara serveix per al món universitari 



dels Països Catalans, com a punt de confluència de la 
nostra llengua i la nostra cultura". 
 
La Sra. Just i Riba  diu que el president de la 
Universitat Catalana d'Estiu ha sol.licitat a diverses 
ciutats de Catalunya, un recolzament explícit per les 
tasques que realitzarà la vint-i-setena edició que tindrà 
lloc com sempre a Prada. Al mateix temps sol.licitava 
l'ajut, el pagament d'un dels cursos, de la qual cosa se'n 
farà càrrec la Fundació Universitària del Bages. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat 
dels 22 membres presents. 
 
6.11 DENEGACIÓ DE L'APROVACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA 

ESPECIAL D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'ILLA DEFINIDA 
PELS CARRERS VILADORDIS I SARDANA, PRESENTADA PEL 
SENYOR VALENTÍ DEBANT FERRER 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel 
senyor Valentí Debant Ferrer demanant la tramitació i 
aprovació d'un Pla especial d'ordenació volumètrica de 
l'illa definida pels carrers Viladordis i Sardana en 
desenvolupament del Pla general vigent. 
Atès que l'article 17 .3 del Decret legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa 
que "els plans Generals Municipals es desenvolupen per 
mitjà de plans parcials, plans Especials, Programes d'Ac-
tuació Urbanística i Estudis de Detall". 
Atès que l'article 29 .3 del Decret legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, preveu que "els plans Especials contindran 
les determinacions previstes en el planejament territorial 
o d'ordenació urbana corresponent; i, en defecte 
d'aquests, les pròpies de la seva naturalesa i finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, 
plànols i normes corresponents". 

Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals 
manifestant: 
a) Que la documentació presentada s'adequa a les previsions legals. 
b)Que no es respecten els percentages de sòl privat  previstos en 
el Pla general vigent (43 % segons Pla general; 43,36% segons Pla 
especial), ni la intensitat de l’edificació (1,3 m2st/m2sl en el 
Pla general; 1,37 m2st/m2sl). 

Vist que l’informe dels serveis tècnics municipals finalitza 
informant desfavorablement el Pla especial presentat. 

Vist que el Pla especial fou sotmés a aquest Ajuntament per a la 
seva tramitació mitjançant instància presentada en data de 8 de 
febrer de 1995, trobant-se per tant dins del termini de seixanta 



dies per a la resolució regulats a l’article 60 .1 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària 
celebrada el dia 7 d’abril de 1995, varen adoptar-se, entre 
altres, els acords següents: 

1r.- APROVAR INICIALMENT LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA segons documentació 
que s’acompanya a aquest Dictamen, en aplicació del que disposa 
l’article 55 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
.... 
6è.- EXPOSAR AL PÚBLIC la revisió del Pla general inicialment aprovada pel termini mínim d’un mes 
comptat a partir de l’endemà de la darrera inserció del corresponent anunci en un dels diaris de major 
circulació de la província i/o en el Butlletí oficial d’aquesta o, en qualsevol cas, fins al dia 31 de juliol de 
1995, en compliment del que disposa  l’article 59 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol 
7è.- SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL⋅LACIÓ, D’EDIFICACIÓ I ENDERROCAMENT en 
els àmbits per als quals les noves determinacions comporten modificació del règim urbanístic, així com en 
tots aquells àmbits  pels quals es pretenen assolir objectius urbanístics concrets, i que queden 
explícitament delimitats i grafiats en l’annex de suspensió de llicències que s’acompanya al present 
Dictamen, en compliment del que disposen els articles 41 i 42 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol”. 
 

Atès que l’article 41del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, disposa: 

“1L'aprovació inicial dels instruments de planejament esmentats en 
l'article anterior obliga l'administració actuant a acordar la 
suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació, d'edificació i 
d'enderrocament en els àmbits per als quals les noves determinacions 
comportin modificació del règim urbanístic. 
2 Constitueixen modificació del règim urbanístic les determinacions 

que comporten: 
 a)Canvi en la classificació del sòl. 
 b)Afectació de terrenys per a sistemes. 
 c)Modificació dels usos globals admesos en un sector. 
 d)Modificació del coeficient d'edificabilitat neta d'una zona. 
3 A més, a l'hora de l'aprovació inicial l'administració actuant pot 

acordar la suspensió de l'atorgament de les llicències esmentades en 
el punt 1 d'aquest article en els àmbits per als quals es pretengui 
assolir objectius urbanístics concrets, que han d'ésser explicitats 
i justificats”. 

 
Atès que els apartats .1, .3 i .5 de l’article 42 de l’esmentat 
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, preveuen: 

“1 En els casos previstos en els dos articles precedents, a més a més 
d'adoptar-se els acords de suspensió amb les formalitats 
previstes pel reglament, cal delimitar explícitament els àmbits 
afectats, confegint un Plànol de delimitació dels àmbits 
subjectes a suspensió de llicències, en el qual s'han de grafiar 
a escala adequada i amb detall i claredat suficient tots aquests 
àmbits. 

3. Si l'aprovació inicial es produeix un cop transcorregut el termini 
d'un any previst en l'article 40.2, la suspensió decidida amb 
motiu de l'aprovació inicial tindrà també la durada màxima d'un 
any comptat des de la publicació de l'acord de suspensió. 

5. En tots els casos els efectes de la suspensió s'extingiran amb 
l'entrada en vigor de l'instrument de planejament de què es 
tracti, per raó de l'aprovació definitiva d'aquest”. 

 

Atès que l’acord de suspensió de llicències ha estat publicat en 
el Butlletí oficial de la província del dia 13 d’abril de 1995, 



sent per tant vigent la suspensió de llicències aprovada pel Ple 
municipal del dia 7 d’abril de 1995. 

Vist que la zona objecte de desenvolupament per part del Pla 
especial d'ordenació volumètrica de l'illa definida pels carrers 
Viladordis i Sardana presentat pel senyor Valentí Debant Ferrer 
es troba expressament subjecta a suspensió de llicències de 
conformitat amb la documentació gràfica acompanyada a aquests 
efectes al Ple del dia 7 d’abril de 1995. 

Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant 
que la nostra Jurisprudència ha ampliat els efectes de la 
suspensió de llicències als instruments de planejament que 
desenvolupin les previsions d’un planejament general que es 
considera obsolet i ha de ser objecte de revisió, podent-se 
citar, entre altres i pel seu caràcter paradigmàtic, la Sentè-
ncia de 29 d’octubre de 1991, que disposa: 

“URBANISMO. Suspensión otorgamiento. Licencias. Afectación planes en 
tramitación. 
REFERENCIA: 91CA1080 
FECHA: 29/10/91 
ORGANISMO EMISOR: TS 
PONENTE: García-Ramos Iturralde. 
NORMATIVA 
LS Art27 
TEXTO 
Como esta Sala recordó en S. 12-6-91, la suspensión de licencias 
incide también sobre los instrumentos urbanísticos de inferior rango, 
cuya tramitación queda en suspenso durante la del superior a fin de 
evitar la frustración de las finalidades de este planeamiento superior 
si durante la tramitación del mismo llega a aprobarse un Plan 
incompatible con aquél; doctrina la acabada de indicar que impedía en 
el caso enjuiciado la tramitación del Plan discutido una vez aprobadas 
inicialmente las Normas Subsidiarias a las que antes se ha hecho 
referencia”. 
 
 

El Regidor Delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer 
majoritari dels membres que composen la Comissió municipal 
informativa d’urbanisme, ha de proposar al Ple municipal que 
sigui adoptat el següent 

 

A C O R D S 

 

“DENEGAR, pels motius de fet i de dret que han quedat exposats en 
aquest Dictamen l’aprovació i tramitació del Pla especial 
d'ordenació volumètrica de l'illa definida pels carrers Vila-
dordis i Sardana presentada pel senyor Valentí Debant Ferrer, 
considerant que s’incompleixen els paràmetres fixats pel pla-
nejament general vigent en el municipi i que l’àmbit del Pla 
especial presentat es troba subjecte a suspensió de llicències 



segons acord municipal plenari adoptat per aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 7 d’abril de 1995 i publicada en el 
Butlletí oficial de la província del dia 13 d’abril de 1995". 

 
El Sr. de Puig i Viladrich diu que es tracta d'una denegació per 
dues raons, una és que s'incompleixen els paràmetres, i en segon 
lloc perquè aquest espai queda dins del que seria la suspensió 
de llicències en l'aprovació inicial de la revisió del Pla 
General. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 
membres presents, i per tant, amb el quòrum que determina l'art. 
47.3.i) de la Llei 7/1985, i art. 112.3.k) de la Llei 8/1987. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels 
dictamens sobrevinguts 6.12 i 6.13. 
 
6.12 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SIGNAR AMB UNA COMISSIÓ D'ENTITATS CULTURALS REPRESENTADA 
PEL GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC, PER A L'ORGANITZACIÓ 
DE LA "GRAN FESTA DE CULTURA POPULAR AL BAGES" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la iniciativa conjunta plantejada per diferents entitats 
culturals i l'Ajuntament de Manresa, per tal de celebrar un 
aplec en el qui tingui cabuda tot un seguit d'activitats i 
elements diversos, tals com sardanes, castellers, trabucaires, 
etc., que, convivint amb perfecta harmonia, pugui potenciar la 
presència de tots els grups, guanyant la celebració, no només en 
varietat i qualitat, sinó també en interès, tant des del punt de 
vista lúdic com cultural. 
 
Que les diferents entitats culturals seran les encarregades de 
l'organització de tots els actes i actuaran com a comissió 
organitzadora de l'esmentada celebració anomenada "Gran Festa de 
Cultura Popular al Bages", havent designat com a representant de 
totes elles al Grup Sardanista Dintre el Bosc. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa i el Grup Sardanista Dintre el 
Bosc (com a representant de la comissió organitzadora), creuen 
necessari formalitzar un conveni de col.laboració per tal de 
portar a terme aquesta iniciativa. 
 
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, així com al Reglament 
de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Per tot això, el 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 



 A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar 
entre aquest Ajuntament i una comissió d'entitats culturals, 
representada pel Grup Sardanista Dintre el Bosc, per a 
l'organització de la "Gran Festa de Cultura Popular al Bages", 
que tindrà lloc a Manresa el dia 7 de maig de 1995, al Parc de 
l'Agulla de Manresa, i que aplegarà una variada mostra 
d'activitats culturals; i 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." 
 
6.13 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB 

LA CONSELLERIA DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
EL GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC I L'EMPRESA SUPERMERCATS 
ECONÒMICS SA (SUPECO) I LA CAIXA DE MANRESA, PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA "GRAN FESTA DE CULTRUA POPULAR AL 
BAGES" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, en col.laboració amb 
diferents entitats culturals de disciplines diverses, 
representades per l'entitat Grup Sardanista Dintre el Bosc, i 
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, organitza la "Gran Festa de Cultura Popular al 
Bages", que es celebrarà el proper dia 7 de maig de 1995, al 
Parc de l'Agulla de Manresa, amb l'objectiu de realitzar 
anualment una gran trobada amb tot un seguit de destacades 
activitats i elements de la cultura popular catalana. 
 
Atès que davant d'aquest destacat esdeveniment lúdico-cultural, 
l'empresa Supermercats Econòmics SA (Supeco) i la Caixa de 
Manresa, tenen la voluntat de col.laborar amb el Departament de 
Cultura i l'Ajuntament de Manresa, com a empreses patrocinadores 
de la "Gran Festa Popular al Bages" donada la importància de 
l'acte. 
 
Atès que s'ha cregut convenient formalitzar aquesta 
col.laboració mitjançant un conveni. 
 
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, i a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot això, el 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 



 
 A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar 
entre aquest Ajuntament, la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Grup Sardanista Dintre el Bosc, 
l'empresa Supermercats Econòmics SA (Supeco) i la Caixa de 
Manresa, per a l'organització de la "Gran Festa de Cultura 
Popular al Bages", que tindrà lloc a Manresa el dia 7 de maig de 
1995, al Parc de l'Agulla de Manresa; i 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." 
 
El Sr. Llobet i Corominas intervé dient que l'any passat es va 
iniciar una mica tímidament aquesta festa popular i aquest any 
ja s'intenta presentar amb una mica més de solvència, amb la 
intenció de poder-la consolidar. Sembla que per part de la 
Generalitat de Catalunya hi està força d'acord, que en el centre 
geogràfic del país s'hi pugui celebrar un aplec d'aquesta 
categoria. I a l'haver-hi aquest recolzament de la Generalitat 
ha portat que trobessin dos espònsors importants per patrocinar 
el cost més important, com són la Caixa de Manresa i Supeco, que 
aporten 3'5 milions cadascún. Per altra banda, vol fer un 
reconeixement públic que vol fer a aquests espònsors, perquè en 
aquest cas, sembla que d'alguna forma s'inicia bé, aquesta llei 
de mecenatge. A aquesta festa se li ha donat una volada 
important, i moltíssimes col.laboracions desinteressades, i hi 
haurà una programació molt complerta, però també s'han hagut 
d'anar buscar figures perquè tingui el ressò que creuen que ha 
de tenir. Per exemple hi ha tres grups de castellers, en els 
quals al davant hi ha la Colla Vella de Valls, la Cobla 
principal de la Bisbal, la Polifònica de Puig-Reig, l'orquestra 
simfònica d'Amposta i, per exemple nou esbarts i tota una colla 
de grups de geganters, cavallets etc. Tot això emmarcat en què 
en aquest mateix acte hi haurà una demostració d'artesania de 
diferents modalitats, simultàniament hi haurà un concurs de 
pintura ràpida, de fotografia, la qual cosa pot donar de sí, si 
es té una mica de sort en el temps. Pel que fa la cost, per això 
hi ha dos dictamens, ja que els set milions dels espònsors 
queden una mica justos, l'Ajuntament es compromet amb una 
aportació d'1 milió i mig de l'Ajuntament que vindrà compensat 
per la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional que 
l'ha promès.Però mentre això no hi és, a les entitats se'ls ha 
de donar la garantia des de l'Ajuntament, i aleshores ja ho 
recuperarà. Si es consolida a la ciutat que en el mes de maig es 
pugui fer una festa important a la ciutat i la comarca. 
 
El Sr. Marsal i Muntalà pregunta perquè s'ha fet en dos convenis 
i no en un de sol. 
 



El Sr. Llobet i Corominas diu que un es tracta només de 
l'aportació dels espònsors i en l'altre es l'Ajuntament qui fa 
l'aportació, encara que segurament es podria haver fet tot junt. 
Una mica s'ha fet perquè en aquests moments tenen la confiança 
que ni costarà aquest milió i mig, ja que el compromís vindrà en 
el seu moment, per part de la Direcció General de Cultura 
Popular, i els ha semblat que barrejar-ho no quedava prou bé, i 
quedava més net de cara als espònsors. 
 
El Sr. Marsal i Muntalà diu que no ho acaben d'entendre, però, 
en qualsevol cas votaran favorablement. 
  
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.12 i 6.13 són 
aprovats per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
7.1. Pregunta del Grup Municipal Socialista 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el 
següent: 
 
"Atès que ha arribat al nostre coneixement que s'està executant 
una edificació destinada a taller d'escultura vora el camí de 
Rajadell, en el collet de la Mina. 
 
Atès que s'està edificant en un terreny no urbanitzable, i 
respectant aquesta classificació no pot edificar-se si no és en 
casos molt especials. 
 
Atès que l'equip de govern d'aquest ajuntament ha apreciat 
interès social per aquesta instal.lació i ha presentat informe a 
la Direcció General d'Urbanisme per la que demana es pugui 
construir l'esmentada edificació. 
 
Atenent que una edificació aïllada és un perjudici col.lectiu, 
que per molt correcta que es pugui resoldre mai podrà superar el 
propi estat natural del terreny, que el conjunt de forces 
polítiques de la ciutat ens hem manifestat en conservar i 
preservar. 
 
El Grup Municipal Socialista DEMANA: 
 
- per quina raó es justifica l'interès social d'un taller 
d'escultura situat en un sòl que ha de respectar-se com a 
lliure?" 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que la justificació es basa en 
quatre punts. En primer lloc que la memòria justificativa de 
quan es demanava la possible implantació d'aquest taller 
d'escultura, es justificava de la falta d'infrastructures o 
d'espais des del punt de vista d'ubicació urbanística, que 
pogués aparèixer un taller amb aquestes condicions que 



necessitava un espai determinat i sobretot un espai obert. En 
segon lloc es proposava un espai que tindria una voluntat, a 
part d'investigació, de treball d'escultura, amb voluntat de 
docència, i amb voluntat de tenir una manera d'acostar el taller 
d'escultura cap als més menuts. I això ja es diu a la memòria 
justificativa. Posteriorment hi ha l'informe favorable dels 
serveis tècnics, on s'hi posen un seguit de condicions, però 
finalment tots els serveis jurídics informen favorablement que 
sempre que s'atengui a la llei de mesures, arts. 127 i 128, es 
pot tirar endavant donar aquesta llicència en sòl no 
urbanitzable i, finalment també tenir en compte que és la 
mateixa Generalitat la que informa favorablement que es pot 
donar aquesta llicència. Cal recordar que les llicències en sòl 
no urbanitzable es donen per una gran varietat de coses, des de 
gasolineres, restaurants, obertures de mines, d'edificacions, 
etc, és a dir hi ha una gran varietat de llicències que es donen 
en sòl no urbanitzable. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que el Sr. de Puig no els ha 
aclarit el tema en qüestió. Es a dir, quin és l'interès social 
d'un taller d'escultura. No és ni un restaurant ni una 
gasolinera que penja d'una carretera, sino que és un taller 
col.locat en sòl no urbanitzable al centre d'un sòl 
urbanitzable. Un taller d'escultura el poden col.locar en grans 
espais si es vol, doncs en un polígon industrial, per exemple. 
Si es tracta d'un taller d'escultura que s'ha de dedicar a la 
divulgació de l'art, entendria que es tracta d'un equipament 
cultural, i es podria col.locar dins una zona que preveigui el 
Pla General com a equipament. Però no entenen la necessitat de 
col.locar tot això dins del sòl no urbanitzable. La Generalitat 
de Catalunya ha informat favorablement d'aquesta llicència, 
perquè l'Ajuntament ha fet un informe favorable a aquesta 
llicència, justificant l'interès social de la llicència, i el 
seu grup precisament no veu gens clar l'interès social d'aquesta 
llicència. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que l'interès social ve per dues 
raons: per la mancança de planejament i per la voluntat que 
tenia aquesta activitat, i quan s'ha referit al tema dels 
restaurants, no és que vulgui dir que estiguin ben donades o mal 
donades, però els articles 127 i 128 de la llei de mesures, 
diuen que el permís o no a la llicència el dóna la Generalitat, 
faci l'Ajuntament l'informe favorable o desfavorable. Des de 
l'Ajuntament, els serveis tècnics fan l'informe favorable, no 
els polítics, i la Generalitat, també els serveis tècnics, fan 
l'informe favorable. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la 
sessió, quan són les 21 h i 15 min de la nit, de tot el qual, 
com a Secretari, certifico, i s'estén la present acta en els 
fulls del paper segellat de la Generalitat núm ........ i 
correlatius fins el núm ............ 
 



L'ALCALDE,                                        EL SECRETARI, 
  


