
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 de 
desembre de 1995. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 22 amb caràcter ordinari, 
en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
El Sr. Josep Rueda i Cruz s´incorpora a la sessió a l´entrar en el coneixement del punt 
6.1.5. 
 
 
 



Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min. de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix 
tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació a 
l´acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el 20-11-95, la còpia de la qual s'ha 
distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l´acta, es considera i es 
declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, l´acta de la sessió del dia 
20-11-95, 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. 46, 47, 48 i 49, 
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE NOVEMBRE I 4 
DE DESEMBRE 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 novembre, i 4 de 
desembre de 1995, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als 
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i 
fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 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 DE L´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 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE DATA 
14 DE NOVEMBRE DE 1995, SOBRE NOMENAMENT DEL 
SR. SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, 
PROCURADOR DELS TRIBUNALS, REPRESENTANT 
D´AQUEST AJUNTAMENT EN EL RECURS DE CASACIÓ 
NÚM. 3/8761/94. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la Provisió dictada el dia 6 d'octubre proppassat per la Sala tercera del 
contenciós-adminsitratiu del Tribunal Suprem, en la que es concedeix a aquest 
Ajuntametn el termini de deu dies per personar-se en legal forma en el recurs de 
cassació  núm. 3/8761/94, mitjançant Procurador, d'acord amb el que disposa l'art. 
97.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 
 
Atès que per Decret d'aquesta Alcaldia dictat el dia 18 de novembre de 1995 es va 
resoldre aprovar la interposició de recurs de cassació davant de la Sala del 
Contenciós-Adminsitratiu del Tribunal Suprem contra la Sentència núm. 640 
recaiguda en el recurs contenciós-adminstratiu número 691/92 interposat per la 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA contra la desestimació tàcita per silenci 
administratiu del recurs de reposició interposat contra l'acord de data 17-06-85 de 
declaració de perjudicis de valors. 
 
Atès que en el mateix Decret esmentat es va resoldre nomenar el sr. Pere Massegú i 
Bruguera com a lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs de cassació referenciat i director de la defensa 
jurídica municipal. 
 
Atès que segons disposa l'art. 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial la 
representació i defensa de les entitats locals correspon als lletrats que serveixin en els 
seus serveis jurídics, fent remissió expressa a aquest precepte l'art. 54.4 del 
R.D.Legislatiu 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local. 
 
Atès que, sens perjudici de la interposició dels recursos processals que s'escaiguin, es 
considera procedent la personació amb procurador en el procés de referència, en 
virtut de l'aplicació dels principis de celeritat i eficàcia, per tal d'evitar retards en la 
seva tramitació davant el Tribunal Suprem, tenint en compte l'escassa quantia 
d'aquest procés. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador 
dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs de casació esmentat, del 
que es va aprovar la interposició per decret de data 18 de novembre de 1995. 
 
2n.- DONAR COMPTE d'aquest resolució en el primer Ple de la Corporació que se 
celebri." 
 
 2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT 
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DE NOVEMBRE DE 1995, REFERENT A LA 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL A 
TEMPS PARCIAL D´IMMACULADA CASADO CASADO, I 
ROSER FARRÉ PONS, PER REALITZAR FUNCIONS DE 
CUINERES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana, en el que 
manifesta  la necessitat de contractar dues persones per a exercir tasques de reforç de 
la cuina a les escoles públiques "Puigberenguer" i "Sant Ignasi", atès que han tingut 
un increment de comensals, la qual cosa fa que amb la dotació actual de personal de 
cuina sigui insuficient per tal d'atendre la demanda, sobretot en les hores punta 
d'atenció de menjador, i que donada l'especialitat del servei, no és possible cobrir 
aquesta major demanda amb la resta de personal de cuina adscrit a les altres escoles 
públiques de Manresa. 
 
Atès l'art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat de contractar 
personal laboral per a la realització de tasques específiques de caràcter temporal, 
sense que sigui necessària la inclussió del lloc en la relació de llocs de treball de 
l'entitat local. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un periode de temps que no és operatiu en aquest 
cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència 
a les senyores Immaculada Casado Casado i Roser Farré Pons, per tal de realitzar 
tasques de reforç de cuineres a les escoles públiques "Puigberenguer" i "Sant Ignasi", 
des del dia 20 de novembre de 1995 i fins el 30 de juny de 1996. 
 
Vist el que disposa l'art. 2 de RD 2546/94 que regula la contractació per obra o servei 
determinat, l'art. 15 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 que regula la 
contractació a temps parcial, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel 
senyor Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 
RESOL: 
 
1r.- Contractar, en règim laboral temporal a temps parcial, pel procediment de 
màxima urgència, d'acord amb l'art. 2 del RD 2546/94 que regula la contractació per 
obra o servei determinat, l'art. 15 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 que 
regula la contractació a temps parcial, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, a les 
persones següents: 
 
COGNOMS I NOM: CASADO CASADO, Immaculada 
DNI núm.: 40.454.690 



LLOC DE TREBALL: CUINERA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES 
JORNADA DE TREBALL: 10 hores setmanals 
DURADA DEL CONTRACTE: del 20 de novembre de 1995 al 30 de juny de 1996 
 
RETRIBUCIONS: 
Sou mensual ...............................................................................................28.440,- PTA. 
Paga extraordinària de Nadal.....................................................................28.440,- PTA. 
Paga extraordinària d'Estiu ........................................................................28.440,- PTA. 
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
COGNOMS I NOM: FARRÉ PONS, Roser 
DNI núm.: 78.062.142 
LLOC DE TREBALL: CUINERA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES 
JORNADA DE TREBALL: 10 hores setmanals 
DURADA DEL CONTRACTE: del 20 de novembre de 1995 al 30 de juny de 1996 
 
RETRIBUCIONS: 
Sou mensual ...............................................................................................28.440,- PTA. 
Paga extraordinària de Nadal.....................................................................28.440,- PTA. 
Paga extraordinària d'Estiu ........................................................................28.440,- PTA. 
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
2n.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
 2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE DATA 

29 DE NOVEMBRE DE 1995, SOBRE DESESTIMENT DEL 
RECURS D´APEL.LACIÓ INTERPOSAT DAVANT 
L´AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONTRA 
LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE PRIMERA 
INSTÀNCIA NÚM. 5 DE MANRESA D´ESTIMACIÓ 
PARCIAL DE LA DEMANDA INTERPOSADA PER DANIEL 
YERRO TRESSERRAS. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per resolució de l'Alcalde-President de data 11 d'octubre de 1995, va 
acordar-se interposar apel.lació, en ambdós efectes, davant l'Audiència provincial de 
Barcelona, contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 5 de 
Manresa, que es resolia estimar parcialment la demanda interposada per DANIEL 
YERRO TRESERRAS contra l'Ajuntament i altres, en reclamació de 65.000.000'-
ptes, per responsabilitat civil com a conseqüència dels danys que es va produir en 
l'accident que va patir durant la Festa Major de 1991; la sentència condemnava 
solidàriament l'Ajuntament i altres a indemnitzar l'actora en la quantitat de 
5.000.000'-ptes més interessos. 
 
Atès que la part actora no ha interposat apel.lació contra la sentència esmentada, ni 
tampoc ho ha fet cap dels altres codemandats. 
 



Atès que les companyies asseguradores implicades van procedir ja a pagar la 
indemnització fixada per sentència, segons manifesta la pròpia part actora en el seu 
escrit de data 31-10-95, admès per Provisió dictada pel Jutjat de Primera Instància 
núm. 5 de Manresa, del mateix dia. 
 
Atès l'informe emès per la Cap dels Serveis Jurídics i de Programació, proposant 
desistir del procediment. 
  
L'Alcalde-President, en virtut de les atribucions que tinc legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
1r.- DESISTIR del recurs d'apel.lació interposat davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 5 de 
Manresa, que es resolia estimar parcialment la demanda interposada per DANIEL 
YERRO TRESERRAS contra l'Ajuntament i altres, en reclamació de 65.000.000'-
ptes, per responsabilitat civil com a conseqüència dels danys que es va produir en 
l'accident que va patir durant la Festa Major de 1991; la sentència condemnava 
solidàriament l'Ajuntament i altres a indemnitzar l'actora en la quantitat de 
5.000.000'-ptes més interessos. 
 
2n.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació. " 
 
 2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE DATA 

12 DE DESEMBRE DE 1995, SOBRE REVOCACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ AL REGIDOR-DELEGAT D´ESPORTS, SR. 
JOAQUIM COLLADO I LLORT, I NOMENAMENT DE 
REGIDOR-DELEGAT D´ESPORTS DEL SR. JOSEP EMPEZ I 
GARCIA. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el Decret 2/28 dictat per aquesta alcaldia el dia 28 de juny d´enguany, estès en 
els fulls de paper segellat de la Generalitat núms. 644438-A, 644439-A, 644440-A i 
644441-A, a través del que s´atorgaven les corresponents delegacions als regidors. 
 
Atès que resulta convenient la resdistribució de competències, per tal d´aconseguir 
un millor repartiment de les mateixes i descarregar el regidor delegat de presidència, 
amb moltes altres delegacions. 
 
Ateses les atribucions que regulen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985; de 2 d´abril, 
51, 53, 54 de la Llei 8/1987, de 15 d´abril; 13, 127 i 134 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre; 13 i 14 del Reglament Orgànic Municipal; 43, 44 45 i 114 i següents del 
R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que l´article 114.3 del R.D. 2.568/1986 preveu que la revocació o modificació 
de les delegacions haurà d´adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides 
per al seu atorgament. 
 
Atès que l´article 13.6 de la Llei 30/1992 disposa que la delegació és revocable en 
qualsevol moment per l´òrgan que l´hagi conferit. 
 
RESOLC: 



 
1r. Revocar la delegació conferida per Decret 2/28 dictat per aquesta alcaldia el dia 
28 de juny d´enguany, estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núms. 
644438-A, 644439-A, 644440-A i 644441-A, en el punt 1.B.d al regidor-delegat 
d´esports, sr. Joaquim Collado Llort. 
 
2n. Nomenar regidor-delegat d´esports al Sr. Josep Empez i Garcia, que constarà en 
el punt 1.B.d, amb les atribucions següents: 
 
Política en matèria esportiva; programació, conservació, control i gestió de les 
instal.lacions esportives municipals; promoció de l´esport, particularment l´esport 
escolara; foment de la col.laboració entre clubs i entitats esportives; propostes  
d´atorgament de distincions al mèrit esportiu. 
 
3r. Notificar aquest Decret al regidor delegat als efectes de la seva acceptació. 
 
4t. Donar compte al Ple de la Corporació Municipal en la primera sessió que celebri i 
publicar íntegrament aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
3.-   ÀREA D´ALCALDIA 
 
 3.1 APROVAR L´ADHESIÓ DE L´AJUNTAMENT A LA 

CAMPANYA PER A LA CRIDA A LES NACIONS UNIDES, 
ORGANITZADA PER LA COMISSIÓ CATALANA PER AL 
50È ANIVERSARI DE LES NACIONS UNIDES I 
GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ 
DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS 
D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l´assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
conforme a l´art. 82.3 del ROF, s´entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, 
diu el següent: 
 
" Vista la Crida a les Nacions Unides que s'ha tramès a aquest Ajuntament per part de 
la Federació de Municipis de Catalunya, amb motiu de la celebració del 50è 
Aniversari de les Nacions Unides. 
 
Vist que, segons escrit de la F.M.C., la Comissió Catalana per al 50è aniversariu de 
les Nacions Unides, ha organitzat una "Campanya per a la CRIDA a les Nacions 
Unides", que consisteix en l'adhesió dels ajuntaments al text de la Crida, lliurant-se 
totes les adhesions a una de les seus de les Nacions Unides (Ginebra o Nova York), 
per deixar memòria del desig d'universalisme de la nostra societat, representada per 
les corporacions locals. 
 
Atès que es valora la importància de donar suport a aquesta iniciativa, aprovant 
l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la Crida esmentada, com a compromís amb la 
voluntat que es manifesta en el seu text d'establir a tot el món un ordre just, en pau, 
llibertat i progrés i on la solidaritat faci possible l'expressió cabal de tota persona i de 
tot poble, i que unes Nacions Unides renovades seran la garantia i l'instrument per 
assolir aquests ideals. 
 



Aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin els 
següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament a la "CAMPANYA PER A LA CRIDA A 
LES NACIONS UNIDES" organitzada per la Comissió Catalana per al 50è 
Aniversari de les Nacions Unides i gestionada per la Federació de Municipis de 
Catalunya, i que té el text següent: 
 
"En ocasió del 50è Aniversari de les Nacions Unides volem expressar la nostra 
voluntat d'establir a tot el món un ordre just, en pau, llibertat i progrés i on la 
solidaritat faci possible l'expressió cabal de tota persona i de tot poble. Volem creure 
que unes Nacions Undes renovades seran la garantia i l'instrument per assolir aquests 
ideals i, que, així, es faran dipositàries de les esperances de la humanitat." 
 
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Collado i Llort explica que es tracta d´una proposta realitzada a principis 
d´any per part de la Comissió Catalana pel Cinquantè Aniversari de les Nacions 
Unides, de la què també es va fer resò la Federació de Municipis de Catalunya i que 
fa referència a la celebració durant aquest any del cinquantè aniversari de la posada 
en marxa de les Nacions Unides. És important l´adhesió que fa aquest ajuntament per 
treballar amb unes Nacions Unides, cada vegada més arrelades al pobles i renovades. 
I també és important que, els municipis, facin la seva aportació perquè les Nacions 
Unides siguin un instrument d´un nou ordre mundial més just i en pau. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.2 INTERPOSAR DEMANDA EN JUDICI DECLARATIU DE 

MENOR QUANTIA DAVANT DEL JUTJAT DE PRIMERA 
INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE MANRESA, CONTRA 
EXCAVACIONS CARDONA, S.L., PER TAL QUE SIGUI 
INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT AL SEU 
NOM LA NAU SITUADA AL PASSEIG DEL RIU DE 
MANRESA, I NOMENAR ADVOCAT I PROCURADOR; 
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE 
A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, 
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l´assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
conforme a l´art. 82.3 del ROF, s´entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, 
diu el següent: 
 
 
" Atès l'expedient de constrenyiment número B-59398495 seguit contra 
EXCAVACIONS CARDONA, S.L., per un deute tributari que suma la quantia de 
323.003'-ptes, segons diligència d'acumulació de data 19 d'agost de 1995. 
 
Atès que després de perseguir els béns del sujecte passiu deutor en la forma i prelació 
que estableix l'article 112 del Reglament General de Recaptació, aprovat pe R.D. 



1.684/1990, de 20 de desembre, va resultar necessari l'embargament del bé immoble 
propietat del deutor, consistent en una nau situada al Passeig del Riu de Manresa. 
 
Atès que l'esmentada propietat no consta inscrita al seu nom en el Registre de la 
Propietat Urbana de Manresa, essent imprescindible aquesta inscripció per permetre 
la continuació del procediment de constrenyiment. 
 
Atès que consta en aquest Ajuntament que la propietat de la nau esmentada 
correspon realment a EXCAVACIONS CARDONA, S.L., segons escriptura de 
compravenda i constitució d'hipoteca canviària atorgada a Manresa, 7 de maig de 
1993 davant del notari Jesús Cembrano Zaldívar. 
 
Atès que per Decret dictat per l'Alcalde-President el dia 27 de juliol de 1995, el que 
s'ordenava que pels Serveis Jurídics de l'Ajuntament es realitzessn els tràmits 
necessaris per inscriure aquella nau a nom del deutor EXCAVACIONS CARDONA, 
S.L. . 
 
Atès que l'article 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
que estableix l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus béns i drets. 
 
Atès que segons l'article 50.2 l), de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, és competència del Ple de la Corporació l'exercici de les accions judicials 
i administratives. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la lletrada Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de 
Programació, que per tal de complir el Decret de 27 de juliol esmentat proposa la 
interposició de demanda en judici declaratiu de menor quantia davant el Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció de Manresa, exercint acció judicial de rectificació 
d'assentament registral, o alternativament lliurament de segona còpia judicial de 
l'escriptura de compra venda, contra EXCAVACIONS CARDONA, S.L. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- INTERPOSAR DEMANDA en judici declaratiu de menor quantia davant del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per promoure acció judicial de 
rectificació d'assentament registral o, alternativament, lliurament de segona còpia 
judicial de l'escriptura,  
en què es fonamenta la demanda, contra EXCAVACIONS CARDONA, S.L., deutor 
de la Hisenda Municipal, per tal que sigui inscrita en el Registre de la Propietat al seu 
nom la nau situada al Passeig del Riu de Manresa. 
 
2n.- NOMENAR el sr. MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el judici declaratiu esmentat a l'acord anterior, i 
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, la sra. MARIA 
ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica municipal en el judici 
referenciat." 
 
El Sr. Collado i Llort explica que aquest dictamen fa referència a un deute tributari 
a Hisenda i demana el vot favorable donat que es tracta d´un tema de tràmit. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 



 
 3.3 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM 

A INGRÉS LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
PLANS D´OCUPACIÓ, DE 4.189.500,-PTES. PEL PROJECTE 
"LA JARDINERIA I LA DISMINUCIÓ", I 1.599.444,-PTES. 
PEL PROJECTE "ACOMPANYAMENT A AVIS"; I NO 
EXECUTAR EL PROJECTE ANTERIOR; PRÈVIA 
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A 
L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, 
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l´assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
conforme a l´art. 82.3 del ROF, s´entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, 
diu el següent: 
 
" Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció 
dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i ocupacionals, 
adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat d'accés al món del 
treball 
 
Atès el títol 2n., capítol 4rt., secció 1a., relatiu al Pla d'Ocupació en col.laboració amb 
els ajuntaments de l'Ordre del Departament de Treball del dia 21 de març de 1994, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1879 de 30 de 
març, per la qual es regulen els programes d'ocupació i formació ocupacional del 
Departament de Treball, així com l'Ordre de 3 de novembre de 1994, publicada en el 
DOG núm. 1972 de 14 de novembre. 
 
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació del dia 21 de març de 1995 que va 
adoptar, entre d'altres els acords de sol.licitar al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció de 4.802.400.- PTA pel projecte anomenat 
"Barreres arquitectòniques", contractant-se a sis persones, una subvenció de 
4.189.500.- PTA pel projecte anomenat "La jardineria i la disminució", contractant-
se a sis persones i una subvenció de 1.599.444.- PTA pel projecte anomenat 
"Acompanyament a avis" contractant-se a dues persones i que es va materialitzar en 
la sol.licitud feta pel sr. Alcalde-President amb registre de sortida núm. 3773 de 23 
de març de 1995. 
 
Atesa la proposta de resolució del Director General d'Ocupació del Departament de 
Treball, amb registre d'entrada núm. 25683 de data 20 de novembre de 1995, en 
relació a la sol.licitud presentada per participar en el programa de plans d'ocupació en 
la que es resolt atorgar una subvenció de 4.189.500.- PTA pel projecte "La jardineria 
i la disminució" i una subvenció de 1.599.444.- PTA pel projecte "Acompanyament a 
avis". 
 
Atès que no existeix finançament suficient per portar a terme altres projectes pels 
quals es va sol.licitar subvenció. 
 
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 



 
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
4.189.500.- PTA pel projecte "La jardineria i la disminució" i una subvenció de 
1.599.444.- PTA pel projecte "Acompanyament a avis" concedida pel Director 
General d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per 
participar en el programa de plans d'ocupació. 
 
2.- NO EXECUTAR l'altre projecte que no ha estat aprovat ni atorgat 
pressupostàriament pel Departament de Treball dins el Pla d'Ocupació en 
col.laboració amb els Ajuntaments. 
 
3.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Collado i Llort explica que aquest dictamen fa referència a una resolució de 
dos plans d´ocupació de la Generalitat sobre contractació de sis persones per un tema 
de jardineria, que treballarien des de l´ajuntament però contractats per l´entitat 
AMPANS i que realitzarien tasques de jardineria al Parc de Puigterrà. És important 
que s´incorporin al mercat de treball persones amb disminucions físiques. I cal fer el 
possible perquè l´administració doni suport a aquestes iniciatives. L´altre és un 
projecte de dues persones perquè donin suport a les tasques de servei a domicili, com 
l´acompanyament als avis, també val la pena que sigui recolzat per part de 
l´administració. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.4 REVOCAR L´ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

DATA 21-09-93, RELATIU A L´ALIENACIÓ D´UNA 
PARCEL.LA SOBRERA A L´ENTITAT MERCANTIL 
IMPREMTA ESPARBÉ,S.A. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple de la corporació, en sessió del dia 21 de setembre de 1993, va 
adoptar l'acord d'alienar la parcel.la sobrera situada a la Via St. Ignasi núm. 1 de 
Manresa a favor de l'entitat mercantil IMPREMTA ESPARBÉ, SA, per un preu de 
920.000 PTA. 
 
 
Atès que no ha estat possible la formalització de l'esmentada alienació mitjançant 
l'atorgament d'una escriptura pública davant de Notari, per causes imputables a 
l'entitat esmentada, tal com es reflecteix a l'expedient. 
 
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient. 
 
Com a alcalde-president de l'Excm. Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 



ACORD 
 
"Revocar l'acord del ple de la corporació de data 21 de setembre de 1993, relatiu a 
l'alienació d'una parcel.la sobrera a l'entitat mercantil IMPREMTA ESPARBÉ, SA, 
de conformitat amb l'article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú." 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de revocar un acord que es va prendre al 
Ple del 21 de setembre de 1993, sobre l´alienació d´una parcel.la de la Via de St. 
Ignasi, número 1, a l´entitat mercantil Impremta Esparbé. No ha estat possible la 
signatura de l´escriptura pública per raons imputables a la pròpia entitat, donat que ha 
desistit per silenci. I, per tant, demanen l´aprovació de revocació d´aquest acord i 
tornar la parcel.la a la propietat inicial que és l´ajuntament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.5 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM 

A INGRÉS LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELLER 
DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DE 5.886.707,-PTES., AFECTADA A LA 
SATISFACCIÓ DE LES DESPESES CAUSADES PELS 
INCENDIS FORESTALS OCORREGUTS DURANT L´ESTIU 
DE L´ANY 1994. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Alcalde va sol.licitar el dia 31 d'agost de 1994 davant de la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona que l'entitat autonòmica assumís 
les despeses causades pels incendis forestals ocorreguts durant l'estiu d'aquell any. 
 
Atès que el Conseller de Governació, el dia 5 de maig de 1995, dictà una Resolució 
per la qual atorgava a l'Ajuntament de Manresa una subvenció afectada a aquesta 
finalitat, la qual ascendeix a 5.886.707 pessetes, import aquest que coincideix amb la 
totalitat de les quantitats meritades per aquells sinistes. 
 
Com Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Acceptar la subvenció atorgada pel Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya en la Resolució de 5 de maig de 1995, per import de cinc milions vuit-
centes vuitanta-sis mil set-centes set (5.886.707) pessetes, afectada a la satisfacció de 
les despeses causades pel incendis forestals ocorreguts durant l'estiu de l'any 1994." 
 
El Sr. Collado i Llort explica que aquesta és una subvenció que s´atorga pels danys 
causats pels incendis forestals de l´estiu del 1994. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.6 RATIFICAR EL "CONVENIO ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, LA 
COMUNIDAD AUTÒNOMA DE CATALUNYA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MANRESA, PARA LA 



FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 
DEL NUCLI ANTIC DE MANRESA". 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el 31 de gener de 1995 el Ple Municipal aprovà la minuta d'un conveni de 
cooperació a subscriure entre el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa en matèria de 
rehabilitació urbana del Nucli Antic de Manresa. 
 
Atès que el 27 d'octubre de 1995 se signà el "Convenio entre la Administración 
General del Estado, la Comunidad Autónoma de Catalunya y el Ayuntamiento de 
Manresa, para la financiación de actuaciones de rehabilitación del Nucli Antic de 
Manresa, al amparo del Real Decreto 726/1993", que s'acompanya a aquest 
Dictamen. 
 
Atès que aquest conveni presenta com a modificació en relació al que en el seu dia va 
coneixer l'Ajuntament, en concret, el que en l'estipulació sisena s'incrementa del 30 al 
50 % el percentatge de la subvenció que es pagarà a la signatura d'aquest Conveni. 
 
Atès que, en matèria de llengua del procediment, prevaldrà l'article 36.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, sobre l'article 11 del Reglament per a l'ús de la 
llengua catalana a l'Ajuntament de Manresa. 
 
Atès l'article 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Ratificar el "Convenio entre la Administración General del Estado, la Comunidad 
Autónoma de Catalunya y el Ayuntamiento de Manresa, para la financiación de 
actuaciones de rehabilitación del Nucli Antic de Manresa, al amparo del Real 
Decreto 726/1993", en els termes en què es signà el 27 d'octubre de 1995 i que 
s'acompanya a aquest Dictamen." 
 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de ratificar un conveni, ja signat i 
aprovat pel Ple, al mes de gener d´aquest any. És un conveni a tres bandes, entre el 
Ministeri d´Obres Públiques i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya, i 
l´ajuntament de Manresa, sobre la rehabilitació del nucli antic de Manresa.  
 
S´aporta, en aquest conveni, un trenta per cent, com màxim, de l´aportació total 
emprada en rehabilitació d´habitatge, i que finalitza a l´any 1996, i, per tant, s´haurà 
de prorrogar succesivament. Hi ha una aportació de 100 milions de pessetes del Parc 
de la Seu, aportada inicialment per la Generalitat de Catalunya. Vint i cinc milions 
d´aquesta quantitat seran aportats pel Ministeri d´Obres Públiques, amb els què es 
podran fer els accessos del Parc de la Seu, la baixada del Pòpul, i el carrer del Bisbe. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 



 3.7 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D´IMPORT 
168.669.949,-PTES. AMB EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL 
DE ESPAÑA, I APROVAR EL PROJECTE DE CONTRACTE 
DEL PRÉSTEC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" En el Pressupost Municipal per a l'exercici de 1995 aprovat en sessió plenària de 20 
de desembre de 1994, hi figura consignat com a ingrés al subconcepte 917.01, el 
finançament parcial del dèficit de l'exercici de 1993, per un import de 168.669.949 
pessetes per mitjà d'una operació de préstec a concertar amb el "Banco de Crédito 
Local" o altres entitats financeres. 
 
Als efectes de portar a terme l'esmentada operació, l'Alcalde que subscriu proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concertar una operació de préstec d'import 168.669.949 pessetes, amb 
Banco de Crédito Local de España, amb destinació a la finalitat que es detalla a 
continuació, i amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
 
 

¡Error! Marcador no 
definido.SUBCONCEP

TE 
  PRESSUPOSTARI 

 FINALITAT  IMPORT 

 917.01 FINANÇAMENT 
PARCIAL DÈFICIT 
EXERCICI 1993 

 168.669.949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L´OPERACIÓ DE CRÈDIT 

¡Error! Marcador no 
definido.Import del préstec ................. 
Termini d´amortització ........................ 
Periodicitat d´amortització................... 
Número de terminis ............................. 
Interès................................................... 
Comissió d´obertura............................. 
Comissió per amortització anticipada.. 
Disposició ............................................ 
Garanties .............................................. 
 

............................. 168.669.949,-ptes. 
3 1/2 anys 
trimestral 
14 
MIBOR a 3 mesos més el 0,30 
0,20 % sobre l´import de l´operació 
0 
total en formalitzar l´operació 
participació municipal en els tributs 
de l´Estat 



 
Segon.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou com 
a annex únic a aquesta Proposta, per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
Tercer.- Fer constar als efectes previstos a l'article 54.3 de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre que la càrrega financera anual derivada de la suma d'operacions 
financeres vigents concertades per aquest Ajuntament no ultrapassa el 25 per 100 
dels seus recursos. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec esmentat als acords 
anteriors." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que el pressupost de l´any 1993 va ser liquidat 
amb un dèficit de 236.963.181,-ptes. Quan passa això, i d´acord amb l´article 174 
de la Llei d´Hisendes Locals, cal reduir les despeses del nou pressupost per 
quantia igual al dèficit, o bé, concertar una operació de crèdit d´acord amb les 
condicions de l´article 158.5 de la Llei d´Hisendes Locals. L´article esmentat 
detalla tres especificacions que són les següents: que els crèdits o els préstecs no 
poden superar el cinc per cent sobre els ingressos liquidats, tampoc pot superar-se 
el vint-i-cinc per cent de la càrrega financera, i que els terminis del préstec han de 
ser iguals al període de govern de la Corporació que concerta el préstec. Al Ple 
del dia vint de desembre de 1994, es va acordar concertar aquest préstec fins al 
màxim legalment previst, en aquest cas, 168.669.949,-ptes. Les condicions 
d´aquest préstec són les següents: Entitat financera: el Banc de Crèdit Local 
d´Espanya. El període: 3 anys i mig, (14 plaços). Interès: variable, referència 
MIBOR més 0,30. Comissió d´obertura: 0,20 %. Comissió d´amortització 
anticipada: 0. La garantia: participació en els tributs de l´Estat. En general, en 
quan a préstecs a llarg termini, són financerament correctes. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest 
dictamen perquè no volen posar pals a les rodes en la gestió municipal. El Sr. 
Teixeiro ha dit que hi ha dues maneres de finançar aquest dèficit; un mitjançant la 
reducció de les despeses, i l´altre a través de l´endeutament que ara es proposa. El 
seu grup hauria preferit la reducció de les despeses. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-AUP-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
 4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
  4.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL 

PAGAMENT DE LA QUANTITAT DE 6.100.000,-
PTES. CORRESPONENT A UNA PART DE LA 
QUOTA COM A MEMBRE CONSORCIAT DE 
L´ANY 1995 DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



" Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de 
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat 
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels 
altres ens consorciats cobreix el 35% restant. 
 
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 
1995 és de 10.554.067'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre de 
Normalització Lingüística de Manresa. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer 
de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer 
efectiva en un, dos o tres pagaments anuals. 
 
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents:   
                       
ACORDS 
 
Acordar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 6.100.000'- pessetes 
que correspon a una part de la quota com a membre consorciat de l'any 1995, i 
que correspon a la part proporcional del 35% del pressupost del Centre de 
Normalització Lingüística de Manresa, i que s'adjunta a l'expedient." 
 
Sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta de fer l´aportació al Consorci de 
Normalització Lingüística corresponent a l´any 1995. No es podran pagar els 
10.554.000,-ptes. que es preveia que costaria aquest any. Amb l´aprovació 
d´aquests 6.100.000,-ptes. només restaran pendents d´aprovació 4.454.000,-ptes. 
A final d´any el Consorci sabrà quin és el romanent per ingressos que el centre de 
Manresa haurà consignat i els ingressos es descomptaran del deute. Per tant, 
aquest any 1995, l´ajuntament deurà al Consorci uns tres milions i escaig. Aquest 
dèficit s´haurà d´afegir a l´any 1994. Es tracta de fer el màxim de pagament 
possible abans d´acabar l´any, i el "sostre" és de 6.100,-ptes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
 4.2 REGIDORIA DELEGADA D´ENSENYAMENT I 
JOVENTUT 
 
 
  4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR 

PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL D´ORDENACIÓ EDUCATIVA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE 400.000,-
PTES. PER TAL DE COBRIR LES DESPESES 
D´ADQUISICIÓ D´INSTRUMENTS MUSICALS PER 



AL CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL 
DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per Decret del Regidor d'Ensenyament i Joventut de data 26 de 
setembre d'enguany, es va adoptar l'acord de sol.licitar a la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per a cobrir les despeses que suposa l'adquisició de 
diversos instruments musicals per al Conservatori Municipal Professional de 
Música de Manresa. 
 
Atès que en data 15 de novembre de 1995 la Direcció Gral. d'Ordenació 
Educativa de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 400.000'- 
ptes. per aquest concepte. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
400.000'- ptes (quatre-centes mil pessetes), concedides per la Direcció Gral. 
d'Ordenació Educativa de la Generalitat de Catalunya per tal de cobrir les 
despeses d'adquisició d'instruments musicals per al Conservatori Municipal 
Professional de Música de Manresa, durant aquest any 1995. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
El Sr. Casserras i Gasol explica que el dictamen consisteix en l´acceptació de la 
subvenció que regularment arriba al Conservatori Municipal de Música a fi 
d´adquirir instruments. Aquesta subvenció, ordinàriament, era més alta; fins l´any 
passat, era d´1.400.000,-ptes., però aquest any s´ha reduït. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament el 
dictamen, però volen deixar constància de la seva queixa per la quantitat que 
s´atorga, donat que és clarament insuficient. Creuen que amb 400.000,-ptes. 
poques flautes es poden comprar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
L´alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunts dels dictàmens 
compresos en els punts 4.3.1, 4.3.2, i 4.3.3. 
 
 4.3 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
  4.3.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, 

PER UN TERMINI DE CINQUANTA ANYS 
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del 
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, 
nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al 
dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels 
drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les 
obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants 
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys 
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la 
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de 
terrenys i sepultures del Cementiri Municipal". 
 
  4.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, 

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

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari 
sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, 
prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que 
s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la 
petició simultània de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants 
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i a comptar 
des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada." 
 



  4.3.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS 
TEMPORALS DE DIVERSOS NÍNXOLS DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les 
restes contingudes a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes 
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la 
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent 
Ordenança Fiscal.  
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a 
la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb 
efectes des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de 
restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 
33 del Reglament del Cementiri Municipal." 
 
El Sr. Esclusa i Espinal demana el vot favorable donat que es tracta de temes de 
tràmit. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.3.1, 4.3.2, i 
4.3.3, s´aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 4.4 REGIDORIA DELEGADA D´ESPORTS 
 
L´alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunts dels dictàmens 
compresos en els punts 4.4.1 i 4.4.2. 
 
  4.4.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR 

PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE L´ESPORT, DE 120.000,-PTES. PER 
AL PROGRAMA D´ORGANITZACIÓ 
D´ACTIVITATS DE LLEURE DE L´ANY 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de 
novembre de 1994 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat 
de Catalunya una subvenció per al programa d'organització d'activitats de lleure 
per a l'any 1995. 
 



Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha 
concedit una subvenció per a l'esmentat programa. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
120.000'- ptes. concedida per la Direcció Gral. de l'Esport per al programa 
d'organització d'activitats de lleure d'aquest any 1995. 
 
2n. Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per poder portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
  4.4.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR 

PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE L´ESPORT, DE 35.000,-PTES. PER AL 
PROGRAMA D´ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
ESPORTIVA DE L´ANY 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de 
novembre de 1994 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat 
de Catalunya una subvenció per al programa d'activitats de formació esportiva per 
a l'any 1995. 
 
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha 
concedit una subvenció per a l'esmentat programa. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 35.000'- 
ptes. concedida per la Direcció Gral. de l'Esport per al programa d'activitats de 
formació esportiva d'aquest any 1995. 
 
2n. Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per poder portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El Sr. Empez i Garcia demana el vot favorable als dos dictàmens de concessió 
de subvencions per part de la Generalitat sobre programa d´activitats de lleure, i 
de formació esportiva per a l´any 1995. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.4.1 i 4.4.2, 
s´aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D´IGUALTAT 
 



 5.1 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
  5.1.1 ANUL.LAR L´ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ DE DATA 21-03-95, EN VIRTUT DEL 
QUAL S´APROVAVA UN CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 
AJUNTAMENT, L´EMPRESA MOBILURBAN, S.L. I 
L´ASSOCIACIÓ ASPAYM. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 21 de 
març de 1995, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració amb l'entitat 
MOBILURBAN SL i ASPAYM per a la cessió de forma gratuïta a l'Ajuntament 
de Manresa de mobiliari urbà consistent en la col.locació de 83 bancs de pedra a 
la via pública. 
 
Atès que l'empresa MOBILURBAN SL i l'associació ASPAYM no han signat el 
text del conveni, després d'ésser requerits a l'efecte de forma reiterada. 
 
Atès que en data 27 de setembre d'enguany, aquest Ajuntament des de la 
Regidoria de Serveis Socials, va requerir-los per darrera vegada perquè en el 
termini d'un mes efectuessin els passos pertinents per tal de poder tirar endavant 
l'acord, ja que en cas contrari l'Ajuntament de Manresa es veuria obligat a 
anul.lar-lo i deixar-lo sense validesa. 
 
Atès que ha transcorregut amb escreix el termini establert sense haver obtingut 
cap resposta per part de MOBILURBAN SL ni d'ASPAYM. 
 
Atès que el pacte vuitè de l'esmentat conveni permet que l'Ajuntament de Manresa 
pugui deixar-lo sense efectes per incompliment de les parts dels pactes establerts. 
 
Atès el que s'estableix a l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Atès el que s'estableix als articles 256 i 260 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l'esmentat pacte vuitè del conveni 
objecte del present acord. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent:  
 
ACORD  
 
Anul.lar i deixar sense validesa a tots els efectes l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació de data 21 de març de 1995, en virtut del qual s'aprovava un conveni 
de col.laboració entre aquest Ajuntament, l'empresa MOBILURBAN i l'associació 
ASPAYM per la no signatura de l'esmentat conveni per part de les dues entitats 
citades; després de ser requerits reiteradament a l'efecte ." 
 
El Sr. Mora i Villamate explica que el dia 21 de març d´aquest any es va aprovar 
pel Ple un conveni de col.laboració amb l´entitat Mobilurban i l´associació 



Aspaym per la cessió gratuïta a l´ajuntament de Manresa de mobiliari urbà 
consistent en vuitanta-tres bancs de pedra a la via pública. Posteriorment, hi ha 
hagut diversos intents de posar en marxa aquest conveni amb resultats 
infructuosos. En concret, al mes de juliol del present any, en una reunió 
mantinguda amb els responsables de l´empresa Mobilurban, es van posar de 
manifest algunes de les seves dificultats, però, malgrat això, es van prendre acords 
per tal de tirar endavant aquest conveni. Des del mes de setembre fins al dia 
d´avui, l´ajuntament ha fet moltíssims intents per tal de concretar els aspectes del 
conveni sense resultats. Aquesta situació els obliga a plantejar-se aquest acord 
d´anul.lar i deixant sense validesa a tots els efectes, el conveni esmentat.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.- ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
 6.1 REGIDORIA DELEGADA D´URBANISME 
 
  6.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ENTRE 

L´AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SENYORA 
CONCEPCIÓN MUNTADA DUOCASTELLA, 
REFERENT A LA CESSIÓ GRATUÏTA. DEL VIAL 
QUE COMUNICA EL CARRER STA. MARIA AMB 
EL CARRER IGNASI BALCELLS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que la senyora Concepció Muntada Duocastella és propietària d´una finca, 
que queda grafiada en el plànol núm. 1 que s´adjunta al corresponent conveni, 
amb la següent descripció registral: 
 
"Casa señalada con el número 18, situada en la calle Santa Maria, de Manresa, 
compuesta de bajos, tres pisos y desván, que mide ocho metros de ancho por diez 
metros de fondo aproximadamente, con un huerto a ella contiguo, que mide ciento 
sesenta metros cuadrados aproximadamente, linda: al frente, con dicha calle; a la 
derecha con casa de Maria Batlle, hoy Jorge Vilaseca y otros; a la izquierda con 
finca de José Vilaseca, hoy Isabel Garcialopez Minchillo y al detrás con la calle 
Balcells." 
 
Vist que, en aplicació del Pla general d´ordenació urbana vigent en el municipi de 
Manresa aquesta finca es troba afectada pel traçat d´un vial que comunica el 
carrer Santa Maria amb el carrer Ignasi Balcells. Aquest vial afecta a la caixa 
d´escala i a l´edifici situada en el núm. 18 del carrer Santa Maria i propietat de la 
senyora Concepción Muntada Duocastella, segons descripció anterior. 
 
Vist que per la senyora Concepción Muntada Duocastella, en compliment del 
deures urbanístics fixats en la vigent legislació, ha estat oferta la cessió gratuïta, 
lliure de qualsevol càrrega i gravamen, del vial que comunica el carrer Santa 
Maria amb el carrer Ignasi Balcells indicat en l´apartat precendent, demanant a 
l´ajuntament que procedeixi a introduir una lleugera modificació en el traçat 
d´aquest vial de forma que no resulti afectada ni la caixa d´escala ni l´edifici núm. 
18 del carrer Santa Maria. 
 



Vist que és interès de l´Ajuntament de Manresa acceptar el vial indicat en 
l´apartat segon d´aquest escrit acceptant, dins de les seves competències i en el 
marc dels treballs de revisió del Pla general actualment en curs, procedir a la 
introducció d´una lleugera modificació en el seu traçat de forma que no resulti 
afectada ni la caixa d´escala ni l´edifici núm. 18 del carrer Santa Maria, quedant 
integrat en el Pla general revisat el vial amb les característiques que s´indiquen en 
el plànol núm. 2 que s´adjunta al conveni. 
 
Atès que l´article 28 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d´octubre, disposa que "els ens locals tenen capacitat 
jurídica plena per adquirir... tota classe de béns i drets". 
 
Atès que l´article 29.1 del mateix Reglament de patrimoni dels ens locals preveu 
que "els béns i els drets es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de 
dret públic o de dret privat...". 
 
Atès que l´article 31.1 de l´esmentat Reglament de patrimoni dels ens locals 
disposa que "si l´adquisició comporta l´assumpció d´una condició, una càrrega o 
un gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu valor és 
superior al d´aquells...". 
 
Vist l´informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que la càrrega 
consistent en una lleugera variació del traçat del carrer no constitueix una càrrega 
o gravamen valorable, considerant a més que es manté la funcionalitat del vial. 
 
Vist l´informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l´aprovació del 
conveni. 
 
El Regidor Delegat d´Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió municipal informativa d´Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r. Aprovar la minuta de conveni que s´adjunta al present dictamen a subscriure 
entre aquest ajuntament i la senyora Concepción Muntada Duocastella, referent a 
la cessió gratuïta, lliure de qualsevol càrrega i gravamen, del vial que comunica el 
carrer Santa Maria amb el carrer Ignasi Balcells a canvi d´una petita modificació 
del traçat del vial indicat en els instruments de planejament aplicables, en 
aplicació del que disposen els articles 28 i 29 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d´octubre. 
 
2n. Facultar al senyor Alcalde per a la signatura del covnei i dels docuemnts que 
resultin necessaris per a la materialització de la indicada cessió. 
 
 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que aquest conveni fa referència a l´afectació d´un 
carrer de cinc metres i mig d´amplada, situat entre el carrer de Sta. Maria i el 
carrer Balcells, que, de la manera que està traçat al Pla General de Manresa, 
afecta a una escala i a una petita edificació propietat de la Sra. Concepció 
Muntada. En aquest conveni, la propietària exposa que si se li modifica el traçat 



d´aquest carrer, amb la mateixa amplada, de manera que no afecti a aquesta 
edificació i a l´escala, cosa que perjudicaria al seu habitatge, cediria a 
l´ajuntament la propietat de la mateixa dimensió d´aquest carrer, traslladada uns 
metres més avall. Per tant, queda un carrer de cinc metres i mig d´amplada, que fa 
la mateixa funció que la que tenia prevista el Pla que és la de comunicar el carrer 
de Sta. Maria amb el carrer Balcells. Donat que això generaria un benefici per 
l´ajuntament, ja que no s´haurà d´expropiar el carrer, i, també l´avantatge per la 
propietària, que no veuria afectada l´escala de la seva propietat, demana el vot 
favorable al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
  6.1.2 ACORDAR LA CONTINUACIÓ FRACCIONADA DE 

LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI 
DEL CASINO DE MANRESA I APROVAR 
INICIALMENT EL PROJECTE D´OBRES 
ANOMENAT "PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
REHABILITZACIÓ DE L´EDIFICI CASINO, IV I 
DARRERA FASE DE LA BIBLIOTECA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'obres anomenat "Projecte executiu per a la rehabilització de 
l'edifici Casino, IV i darrera fase de la biblioteca", presentat per la Diputació de 
Barcelona i redactat per l'Arquitecte senyor Josep Emili Hernández i Cros, amb un 
pressupost de l'obra de cent vint milions, sis-centes cinquanta mil vuitanta-vuit 
pessetes (120.650.088'-pts). 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals indicant que aquest projecte 
completa les tres fases ja iniciades del projecte global de la instal⋅lació de la 
Biblioteca i manifestant que existeixen diferents aspectes no contemplats en el 
projecte com: 
a) Manca una referència al cost de la implantació de l'estació transformadora. 
b) Manca preveure els costos de la contractació dels diferents 

subministraments, com aigua, gas, electricitat i telèfon. 
c) Manca preuveure, en el capítol dedicat a la restauració de la façana, el 

sistema de protecció durant la realització de les obres, com bastides, lones, 
etc. 

d) Manca contemplar la restauració dels elements decoratius no petris, els 
quals són contemplats, com parets arrebossades que també cal restaurar. 

e) Manca clarificar tot un conjunt de mesures referents a les instal⋅lacions i 
que són detalladament descrites en l'informe emès pel Cap del Negociat 
d'instal⋅lacions en data de 10 d'octubre de 1995. 

 
Atès que, en aplicació de l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, les obres han de 
qualificar-se de "reforma", considerant que, en funció del seu objecte i naturalesa, 
l'obra consisteix en una millora, modernització i adequació d'un bé immoble 
existent, i que el projecte comprén tots els elements necessaris per assolir el fí 
proposat. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa: 



"14.1 Quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionarnent, podrà 
ser objecte de diferents projectes separats. relatius a cadascuna de les parts 
que la integren, sempre que aquestes siguin susceptibles d'utilitzacio inde-
pendent per a l'us general o per al servei. o puguin ser substancialment 
definides. En tot cas s'ha de dictar una resolucio administrativa prèvia quc 
fonamenti la conveniènda i possibilitat del fraccionament. 

14.2 La resolució del fraccionanent correspon a l'òrgan competent per con-
tractar l'obra. 

14.3 En cap cas no es pot fraccionar una obra amb la finalitat de disminuir la 
quantia del contracte per defugir els requisits de la concurrència per a 
l'adjudicació". 

 
Vist que pels serveis tècnics municipals s'ha informat a aquests serveis jurídics de que 
l'obra reuneix els requisits fixats a l'article 34 transcrit anteriorment. 
 
Atès que l'article 37 .1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que "la tramitació dels projectes d'obres 
locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord d'aprovació inical; b) 
Informació pública i notificació individual, si s'escau; i c) Aprovació definitiva", així 
com l'article 37 .2 i següents de l'esmentat Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Atès que l'article 38 .1 del mateix Reglament disposa que "l'aprovació del projectes 
d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de 
competències en matèria de contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya,...", corresponent al Ple municipal la competència per 
aquesta aprovació. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant que sigui adoptat acord 
municipal plenari aprovant inicialment el projecte presentat i la seva exposició pública 
per un termini de trenta dies. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres 
que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- Acordar la continuació fraccionada de les obres de rehabilitació de l'edifici del 
Casino de Manresa considerant que les diferents obres executades i/o per executar  són 
susceptibles d'utilitzacio independent per a l'us general o per al servei o poden ser 
substancialment definides, de conformitat al que preveu l'article 14 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
2n.- Aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat "Projecte executiu per a la 
rehabilització de l'edifici Casino, IV i darrera fase de la biblioteca", presentat per la 
Diputació de Barcelona i redactat per l'Arquitecte senyor Josep Emili Hernández i Cros, 
amb un pressupost de l'obra de cent vint milions, sis-centes cinquanta mil vuitanta-vuit 
pessetes (120.650.088'-pts), en aplicació del que preveu l'article 37 .1 del Decret 
179/95, de 13 de juny. 
 
3r.- Exposar al públic el projecte d'obra inicialment aprovat en l'apartat anterior durant 
el termini de trenta dies, mitjançant la corresponent publicació de l'anunci adient en el 



Butlletí oficial de la província, de conformitat i amb els efectes que preveu l'article 37 .2 
del Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
4t.- Requerir a l'Arquitecte autor del projecte, senyor Josep Emili Hernández i Cros, per 
tal que, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva d'aquest projecte, sigui complementat 
aquest mitjançant la inclusió de les mancançes senyalades pels serveis tècnics 
municipalsen aquesta mateixa fase IV i/o en una fase independent o en una modificació 
de les anteriors fases d'execució." 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l´aprovació del projecte de la última 
fase de la segona planta del Casino de Manresa. La primera fase de les obres del Casino, 
consistia en la realització de petits arranjaments de protecció del propi edifici, per un 
valor d´uns deu milions de pessetes, i actualment, ja està contractada i executada. La 
segona fase, d´uns cent milions de pessetes, que va consistir en arranjar les cobertes, el 
sanejament de les clavegueres interiors i la impermeabilització de les parets, per tal que 
no pugi humitat del terreny cap als mur. La tercera fase per valor de dos-cents milions 
de pessetes, que es va dividir en dues subfases: una que ja s´està executant en aquests 
moments, de cent cinquanta milions de pessetes per fer la refonamentació, el reforç 
d´estructures, els murs, els enguixats, preinstal.lacions, i la fusteria i serralleria; i l´altra, 
per un valor de seixanta milions de pessetes, que no està contractada, i que abasta les 
preinstal.lacions, la restauració de les façanes exteriors i tota la vidrieria. Només resta 
l´aprovació de la quarta fase, d´un valor total de cent vint milions de pessetes, que conté 
totes les instal.lacions interiors, com la central tèrmica, la de calefacció, d´aire 
condicionat, la maquinària d´ascensor, calefacció per terra tèrmic-elèctric, l´aigua i la 
il.luminació. Això suposa un valor de projecte d´execució material de vuitanta milions i, 
fins als cent vint milions, són beneficis industrials, despeses generals, l´IVA, els 
projectes de seguretat i els honoraris de direcció. Per tant, amb aquesta darrera fase, 
s´acabaria l´aprovació dels projectes per la segona planta de l´edifici del Casino. Aquest 
seria un dels projectes que es demanarien per al Pla d´Ajudes de la Diputació de 
Barcelona el PCAL.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
  6.1.3 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA 

D´URBANISME I DE LA REGIDORIA-DELEGADA 
D´HISENDA SOBRE APROVACIÓ DEL PRIMER 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DEL 
PROJECTE DE L´OBRA DE "REHABILITACIÓ DE 
L´EDIFICI CASINO, FASE III: PROJECTE BÀSIC I 
D´EXECUCIÓ, 1A ETAPA"I MODIFICAR EL 
CONTRACTE DE L´OBRA ADJUDICAT A L´ENTITAT 
MERCANTIL "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, 
S.L.". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Atès que en el transcurs de l'execució de l'obra de "REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI 
CASINO, FASE III: PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, 1a ETAPA, la Direcció-
Facultativa ha considerat convenient introduir modificacions en el projecte inicial apro-
vat pel Ple de la Corporació de 20 de setembre de 1994. 
 



Atès que l'esmentada variació comporta l'ampliació, la disminució i la introducció de 
noves partides en el pressupost adjudicat. 
 
De conformitat amb l'art. 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Tinent d'Alcalde 
Regidor-Delegat d'Urbanisme, proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
" 1r.- Aprovar el primer expedient de modificació tècnica que s'adjunta del Projecte de 
l'Obra de "REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO, FASE III: PROJECTE BÀSIC 
I D'EXECUCIÓ, 1a ETAPA", aprovat pel Ple de la Corporació de 20 de setembre de 
1994." 
 
" 2n.- Modificar amb subjecció a l'art. 265 de la llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, el contracte de l'Obra de "REHABILITACIÓ DE 
L'EDIFICI CASINO, FASE III: PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, 1a ETAPA", 
adjudicat a l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL" ( B-
08136905, C. Sant Fruitós, 4 Manresa), per acord del Ple de la Corporació de 22 de 
febrer de 1995, disminuint en 35.612.640'- PTA i ampliant en 35.612.640'- PTA les 
prestacions contractades d'acord amb el preus unitaris contradictoris conformats per 
l'adjudicatària i amb el primer expedient de modificació tècnica que s'aprova pel punt 
primer d'aquest acord." 
 
" 3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de la modificació d´una part del pressupost 
de la primera etapa de la tercera fase del projecte del Casino, de reformes estructurals de 
l´edifici. Hi ha hagut modificacions no previstes als anàlisis de l´edifici, com ara bigues 
que es donava per sobreentès que suportaven l´edifici i que s´han hagut d´ampliar, s´han 
hagut de suplementar algunes parets donat que les plantes segones no coincidien amb 
les plantes primeres, podent provocar defectes en el propi edifici. És a dir, 
modificacions d´obra que han augmentat unes partides i n´han disminuït d´altres. La 
modificació del projecte d´aquest acord fa referència a la disminució del valor de trenta 
cinc milions, sis-centes mil pessetes, i l´ampliació, amb el mateix import, de trenta-cinc 
milions de pessetes. Es donen de baixa tot un seguit de partides per aquest import i 
d´alta unes altres per poder executar l´obra i que el contractista pugui anar portant 
certificacions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
  6.1.4 APROVAR DEFINITIVAMENT EL "PROJECTE 

D´URBANITZACIÓ DE PART D´UN VIAL SITUAT AL 
CARRER DELS CINTAIRES CRUÏLLA CARRER 
TORRES I BAGES". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió  municipal plenària celebrada el dia 16 
d'octubre de 1995 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització 
anomenat Projecte d'urbanització de part d'un vial situat al carrer dels Cintaires cruïlla 
carrer Torres i Bages, 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. 66, del dia deu de novembre de 1995, i en els diaris 
"Avui" i "Regió 7" del dia 4 de novembre i 28 d'octubre de 1995 respectivament, així 
com en el tauler d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.le-
gació. 
 
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 
 
ACORDS 
 
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat Projecte 
d'urbanització de part d'un vial situat al carrer dels Cintaires cruïlla carrer Torres i 
Bages, 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. Garcia i Comas explica que es tracta de l´aprovació definitiva d´un projecte 
d´urbanització d´iniciativa privada d´un petit tram del carrer Cintaires. No hi ha hagut 
al.legacions durant el període d´exposició pública i, per tant, demana l´aprovació del 
dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
  6.1.5 APROVAR INICIALMENT EL "PROJECTE 

D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CENTRAL DE CAN 
GRAVAT I ESCALES ADJACENTS PER A VIANANTS". 

 
En aquest moment, s´incorpora a la sessió el Sr. Josep Rueda i Cruz. 
 
El Secretadi dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'urbanització redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat Projecte 
d'urbanització de la plaça central de can Gravat i escales adjacents per a vianants, amb 
un pressupost per contracta de 32.186.575 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 
 
ACORDS   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat per l'Institut Català 
del Sòl, anomenat Projecte d'urbanització de la plaça central de can Gravat i escales 
adjacents per a vianants, amb un pressupost per contracta de TRENTA-DOS MILIONS 
CENT VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTES SETANTA-CINC (32.186.575) pessetes, 
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, amb les següents prescripcions: 
1- Les papereres circulars tipus Barcelona, s'han de substituir per les papereres tipus 
Passeig de Manresa Mod. 1500. 
2- La xarxa de sanejament no és pot connectar als embornals existents, s'han de 
connectar a la xarxa general. 
3- S'ha de dotar la plaça de jocs infantils. 
 
"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 le-
gislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre." 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que el dictamen fa referència a la plaça central de Can 
Gravat, al costat del lloc on s´han construït els habitatges de l´INCASOL i 
COMISSIONS OBRERES. És un projecte d´urbanització per un valor de trenta-dos 
milions de pessetes, que aporta l´INCASOL com a propietari dels edificis que 
conformen aquesta plaça. Hi ha al.legacions proposades per part del propi Equip de 
Govern, que són les de dotar la plaça de jocs infantils i canviar la gespa per un altre 
tipus de planta que no requereixi un cost tant alt en el seu manteniment. És una qüestió 
que avancen donat que, si s´espera plantejar-ho en Plens successius es demoraria el 
temps de les plantades d´arbres. Presentant el projecte al mes de desembre, es pot 
executar al mes de febrer, i fins al mes de març hi ha temps per plantar els arbres. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta comenta que caldria afegir una quarta condició al dictamen 
referent a la reducció de la gespa. 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta que es tracta plantejar-se l´extensió de la gespa o la 
seva substitució per un altra planta com l´Heura o similar, donat que el manteniment de 
la gespa és complicat en el nostre clima. Aquesta qüestió es podria situar com una 
al.legació en el període d´exposició pública. Aquest projecte ha estat entregat a 
l´Associació de Veïns de Can Gravat perquè l´estudiïn i presentin suggeriment o 
al.legació que seran traslladats a l´Institut Català del Sòl. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 



  6.1.6 ACCEPTAR PARCIALMENT L´AL.LEGACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. PILAR ACHE VILA I  
DESESTIMAR L´AL.LEGACIÓ PRESENTADA PEL SR. 
JOSE RAMOS ROSELL I LA SRA. JULIA RAMOS 
ROSELL, I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS 
ESTATUTS I BASES D´ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR I 
DEL SECTOR DE LES BASES DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 15 de novembre de 
1994, varen aprovar-se inicialment els Estatus i Bases d'Actuació de la Junta de 
Compensació del Pla parcial del subsector I del sector de les Bases de Manresa, amb 
l'advertiment de que aquests no resultarien vigents fins a l'entrada en vigor del 
corresponent Pla parcial del subsector. 
 
Vist que ha estat practicada la corresponent notificació personal als propietaris i titulars 
de drets reals del sector, bé personalment, bé mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
oficial de la província núm. 275, del dia 17 de novembre de 1995, per aquelles persones 
que no fou possible localitzar. 
 
Vist que ha estat portada a terme la corresponent publicació del texte íntegre dels 
Estatus i Bases d'Actuació inicialment aprovats en el Butlletí oficial de la província 
núm. 15, del dia 18 de gener de 1995. 
 
Atès que l'article 162 .1, .2 i .3 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d'agost, disposa: 
1. Durante un plazo de quince días, contados a partir de la notificación, los 

propietarios podrán formular ante la Administración actuante las alegaciones 
que a sus derechos convengan y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta. 

2. También podrán formularse alegaciones por quienes no sean propietarios afecta 
dos, durante el plazo de quince días, contados desde la publicación en el 
"Boletín Oficial» de la provincia. 

3. Transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren los números anteriores, la 
Administración actuante aprobará definitivamente los Estatutos y las bases de 
actuación con las modificaciones que, en su caso, procedieren y designará su 
representante en el órgano rector de la Junta”. 

 
Vist que durant el termini hàbil de presentació d'al⋅legacions han estat presentades les 
següents: 
- Senyora Pilar Ache Vila, presentada el dia 2 de març de 1995, amb registre d'en-

trada núm. 5325. 
- Senyor Jose Ramos Rosell i senyora Julia Ramos Rosell, presentada el dia 2 de 

març de 1995, amb registre d'entrada núm. 5345. 
 
Vist que els motius de l'al⋅legació presentada per la senyora Pilar Ache Vila manifestant 
la seva disconformitat amb els Estatuts i les Bases es fonamenta en les consideracions 
següents: 
a) En funció de la seva condició de pensionistes, l'execució del Pla parcial els hi 

genera importants greuges econòmics. 
b) Impossibilitat d'incorporació a la Junta de Compensació per la manca de capacitat 

econòmica, resultant necessari acudir a l'expropiació. 



c) Disconformitat amb les Bases d'actuació pels següents motius:_ 
 
- Incorrecció de la Base 5ª en tant que determina que la indemnització dels arren-

dataris sigui a càrrec dels propietaris. 
- Necessitat de completar la Base 2ª definint els tècnics competents per portar a 

terme les peritacions de les edificacions als efectes indemnitzatoris, així com les 
característiques d'aqesta peritació. 

- Necessitat de modificació de la Base 10ª en el sentit d'excloure la via de cons-
trenyiment en el suposat de manca d'incorporació a la Junta de Compensació. 

 
Atès que l'article 168 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposa: 
1. Constituida la Junta de Compensación, todos los terrenos compren didos en el 

polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumpli 
miento de las obligaciones inherentes al sistema. 

2. Los terrenos propiedad de quienes no se hubieren incorporado a la Junta serán 
expropiados, atribuyéndose a ésta el carácter de beneficiaria de la expropiación. 

   Esta misma regla se observará respecto de las titularidades de los propietarios que 
tengan derecho a formar parte de la Junta de Compensación según lo prevenido 
en el artículo 163.2 de este Reglamento y no acepten el sistema”. 

 
Atès que, en aplicació de l'article 167 .1, lletra c), del Reglament de gestió urbanística, 
aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, les Bases d'Actuació han de contenir 
"criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones e instalacio nes que 
deberán derruirse o demolerse", formant part aquestes valoracions del corresponent 
projecte de compensació i, per tant, trobar-se redactats per tècnic competent que, en el 
suposat d'edificacions residencials, ha de ser un Arquitecte Superior, resultant per tant 
innecessària la previsió de la titulació requerida en les Bases d'Actuació, doncs aquesta 
titulació es troba exigida per la competència professional necessària per a la formulació 
del projecte de compensació. 
 
Atès que, en aplicació del transcrit article 168 del Reglament de gestió urbanística 
procedeix acceptar l'al⋅legació formulada en relació al contingut de la Base 10ª en el 
sentit d'excloure la via de constrenyiment en el suposat de manca d'incorporació a la 
Junta de Compensació. 
 
Atès que l'article 58 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposa que "los propietarios de terrenos afectados por una 
actuación urbanística estarán obligados a sufragar los costes de urbanización que se 
señalan en los artículos siguientes en proporción a la superficie de sus respectivos 
terrenos, ..." i que l'article 60 del mateix texte legal disposa que "correrán igualmente a 
cargo de los titulares de terrenos, y en la proporción señalada en el artículo 58, las 
indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones 
de cualquier tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución del Plan", resultant 
doncs procedent l'acceptació de l'al⋅legació en el sentit de resultar procedent la 
modificació de la Base 5ª sent la indemnització a càrrec els propietaris de terrenys 
afectats per l'actuació i no del propietari de l'edificació. 
 
Vista l'al⋅legació presentada pel senyor Jose Ramos Rosell i per la senyora Julia Ramos 
Rosell manifestant que són propietaris d'una superfície de terreny de 13 m2 compresa 
en el Pla parcial i que, en funció d'aquesta superfície, no resulta procedent la seva 
incorporació a la Junta de Compensació. 
 



Atès que l'article 58 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, abans indicat obliga als propietaris afectats al finançament de 
les despeses d'urbanització i que l'article 168 del mateix Reglament, també transcrit, 
preveu l'expropiació en el suposat de manca d'incorporació a la Junta de Compensació, 
sense cap distinció en funció de la superfície de la finca, no resulta procedent 
l'acceptació de l'al⋅legació presentada. 
 
Vistos els escrits presentats pel senyor Fausto Sabate Soldevila i pels senyors Maria 
Rosa Vilanova Peramiquel i Antoni Vilanova Peramiquel, demanant la seva incor-
poració a la Junta de Compensació. 
 
Atès que l'article 162 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposa, en els seus apartats .3, .4 i .5, que: 
3. Transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren los números anteriores, la 

Administración actuante aprobará definitivamente los Estatutos y las bases de 
actuación con las modificaciones que, en su caso, procedieren y designará su 
representante en el órgano rector de la Junta. 

4. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, expresando, si las hubiere, las modificaciones introducidas en los 
Estatutos o en las bases de actuación. Asimismo, se notificará individualizada-
mente con ese mismo contenido a los propietarios indicados en el número 3 del 
artículo anterior y a quienes hubieren comparecido en el expediente. 

5. En la notificación del acuerdo de aprobación definitiva se requerirá a quienes sean 
propietarios afectados, en los términos del número 3 del artículo anterior, y no 
hubieren solicitado su incorporación a la Junta, para que así lo efectúen, si lo 
desean, en el plazo de un mes, contado desde la notificación, con la advertencia 
de expropiación prevista en el artículo 127.1 de la Ley del Suelo. Dicho trámite 
no tendrá lugar cuando la totalidad de los propietarios hubiera solicitado inicial-
mente o en el trámite previsto en el número 1 de este artículo su incorporación a 
la Junta. 

 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres 
que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- Acceptar parcialment l'al⋅legació presentada per la senyora Pilar Ache Vila en el 
sentit d'estimar procedent la modificació de les Bases 5ª (eliminant la referència a que 
l'indemnització dels drets d'arrendament, parceria o similars sigui a càrrec dels 
propietaris dels terrenys de que es tracti) i 10ª (eliminant la via de constrenyiment per la 
no incorporació de propietaris a la Junta de Compensació), desestimant la resta 
d'al⋅legacions formulades pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat de 
manifest en la part expositiva d'aquest informe. 
 
2n.- Desestimar l'al⋅legació presentada pel senyor Jose Ramos Rosell i per la senyora 
Julia Ramos Rosell manifestant que són propietaris d'una superfície de terreny de 13 m2 
compresa en el Pla parcial i que, en funció d'aquesta superfície, no resulta procedent la 
seva incorporació a la Junta de Compensació, en aplicació del que preveuen els articles 
58 i 168 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 
d'agost. 
 



3r.- Aprovar definitivament els Estatus i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació 
del Pla parcial del subsector I del sector de les Bases de Manresa, inicialment aprovats 
per acord municipal plenari del dia 15 de novembre de 1994 i integrament publicats en 
el Butlletí oficial de la província núm. 15, del dia 18 de gener de 1995, de conformitat al 
que preveu l'article 162 .3 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, modificant les Bases 5ª i 10ª de les Bases d'Actuació que 
quedaran amb el redactat següent: 
“Base 5ª 
En aplicació del que disposa l'article 60 del Reglament de gestió urbanística, aprovat 
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, la indemnització per extinció dels drets 
d'arrendament i similars d'edificis o construccions que tingui que enderrocar-se per a la 
correcta execució del Pla, serà a càrrec de la totalitat dels propietaris afectats per 
l'actuació urbanística. 
Base 10ª 
La no incorporació dins dels terminis legal a la Junta de Compensació dels propietaris 
de terrenys inclosos en l'àmbit del Pla parcial donarà lloc a l'expropiació de la finca 
afectada a favor de la Junta de Compensació segons contempla l'article 168 .2 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost.”. 
 
4t.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí oficial de la província i procedir a la 
notificació individualitzada d'aquests acords a la totalitat de propietaris afectats per 
l'actuació i a totes aquelles persones que, sense resultar propietaris, s'hagin personat a 
l'expedient, segons preveu l'article 162 .4 del Reglament de gestió urbanística, aprovat 
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 
 
5è.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament en l'òrgan rector de la Junta de 
Compensació al Regidor Delegat d'Urbanisme, senyor Joaquim García i Comas, 
facultant-lo per l'exercici de totes aquelles actuacions que li siguin legalment atribuides 
en la representació municipal dins del marc de la Junta de Compensació, en compliment 
del que disposa l'article 162 .3 del repetit Reglament de gestió urbanística. 
 
6è.- Requerir a tots els propietaris afectats per l'actuació urbanística que no hagin 
demanat la seva incorporació a la Junta per tal de que, si ho desitgen, portin a terme 
aquesta incorporació en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la 
corresponent notificació del present dictamen, amb l'advertiment d'expropiació en els 
termes contemplats a l'article 162 .5 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per 
Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost." 
 
El Sr. Garcia i Comas explica que el dictamen afecta al Pla Parcial de Les Bases de 
Manresa. El propietaris, com en la resta dels cassos, s´han de regir per uns estatuts i 
unes bases d´actuació que són els que ara es sotmeten a aprovació definitiva. En el 
període d´exposició pública, s´han presentat dues al.legacions, una per part de la Sra. 
Pilar Ache Vila en la què mostra la seva disconformitat amb les bases per tres 
qüestions: una sobre la base cinquena, que preveu que la indemnització ha de ser a 
càrrec dels propietaris dels terrenys, una altra sobre la base segona referent a la 
necessitat de dur a terme les peritacions de les edificacions, respecte a la qual demana 
que se li digui quins són els tècnics que peritaran, i, finalment, respecte a la base 
desena, demana que s´exclogui la via de constrenyiment en el supòsit que hi hagi manca 
d´incorporació a la Junta de Compensació. Vistos els informes tècnics, s´accepten la 
primera i tercera disconformitat. No s´accepta la segona, referent a la necessitat de 
definir els tècnics que han de peritar, donat que aquell que ha de redactar els projectes, 
ha de ser un tècnic superior, i s´entén que serà el mateix tècnic el qui peritarà. La 
segona al.legació ha estat presentada per part dels senyors Josep i Julià Ramos Rosell, 



que són propietaris de tretze metres quadrats, i, donat que la seva propietat és tant 
petita, creuen que no és procedent incorporar-se a la Junta. Aquesta al.legació no 
s´accepta perquè tots els propietaris han d´estar incorporats a la Junta qualsevol que 
sigui la dimensió de la seva propietat. Hi ha hagut dues sol.licituds més presentades una 
d´elles, per part del Sr. Sabater i l´altra pel Sr. Vilanova Peramiquel per tal de poder-se 
incorporar a la Junta de Compensació. S´ha afegit a l´acord que tots aquells que estiguin 
interessats en incorporar-se a la Junta de Compensació, poden fer-ho i, a tal efecte se´ls 
atorga un termini d´un mes.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
7.- ÀREA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
 7.1 DICTAMEN CONJUNT DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ 

D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ I DEL REGIDOR-DELEGAT 
DE LA VIA PÚBLICA, SOBRE ESTABLIMENT D´UN NOU 
CALENDARI D´ADQUISICIÓ DE VEHICLES AFECTES AL 
SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE LA 
CIUTAT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist la instància presentada per la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A., 
concessionària del servei de transport públic urbà de viatgers, sol.licitant una 
modificació de les clàusules contractuals reguladores de la dotació d´unitats afectes a la 
concessió, i del calendari ofertat inicialment d´adquisició de nous vehicles. 
 
Atès que raons de naturalesa pressupostària aconsellen autoritzar una demora en el 
calendari d´adquisició de noves unitats ofertat inicialment per la concessionària. 
 
Atès que el parc actual de vehicles afectes a la concessió reuneix les condicions 
establertes en el Plec de Clàusulees en quan al nombre d´unitats i la seva antiguitat. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics corresponents. 
 
El President de la Comissió d´Hisenda i Administració i el Regidor-Delegat de la via 
pública, tenen l´honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l´adopció del 
següent acord: 
 
"Establir un nou calendari d´adquisició de vehicles afectes al servei públic de transport 
urbà de viatgers de la ciutat, d´acord amb els següents terminis: 
 
1 vehicle, per entrar en servei el dia 1 de gener de 1996. 
2 vehicles, per entrar en servei el dia 1 de gener de 1997. 
1 vehicle, per entrar en servei el dia 1 de gener de 1998. 
Total de noves unitats a adquirir abans del termini de la concessió: 4 unitats." 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que, amb el dictamen, es proposa la reordenació del 
calendari de l´adquisició d´autobusos, per part de l´empresa concessionària del servei de 
transport de viatgers de la ciutat. Donat que, segons el plec de clàusules, l´1 de gener 
del present any, havien d´entrar en funcionament quatre noves unitats, el preu per 
quilòmetre per a l´any 1996 s´elevaria molt. Per això l´empresa concessionària i 
l´ajuntament van estudiar la fòrmula per tal de trobar solucions perquè el cost no fos 



tant elevat. A principis d´any, l´empresa concessionària, va plantejar a l´ajuntament la 
possibilitat d´ampliar el termini d´amortització dels autobusos de deu a quinze anys. 
Aquesta possibilitat va ser aprovada pel Ple, però, posteriorment, quan l´empresa 
concessionària va veure el problema que li suposaven les revisions de la Inspecció 
Tècnica dels Vehicles durant els cinc anys, es va adonar que no li era rendible allargar 
la vida dels vehicles durant cinc anys. Per això va presentar a l´ajuntament dues 
alternatives a aquesta possibilitat: una és la de suprimir un autobús, amb la qual cosa es 
faria el servei amb nou vehicles, i una altra és la de retardar el calendari d´adquisició 
dels vehicles. L´Equip de Govern ha optat per la segona possibilitat donat que té tots els 
avals dels tècnics i que suposa un estalvi de 13.400.000,-ptes. amb la qual cosa 
s´aconseguirà que el preu per quilòmetre estigui en unes condicions mínimament 
acceptables per a l´any 1996. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup no posarà inconvenients a l´aprovació del 
dictamen però preguen que es tingui cura a l´hora d´escollir els dos vehicles que 
s´adquiriran a l´any 1997 per tal que siguin els més adequats per a les necessitats de la 
ciutat. 
 
El Sr. Oms i Pons pregunta si els vehicles que s´han d´adquirir seran de les mateixes 
característiques que els que hi ha ara. 
 
El Sr. Canongia i Gerona contesta al Sr. Oms que els autobusos compliran els 
mateixos requisits que els que hi ha ara en servei en quan a capacitat de viatgers, 
possibilitat de transports de persones amb minusvalies, amb l´avantatge que els vehicles 
que s´adquiriran faran deu metres de llargada, a diferència dels dotze metres que ténen 
els actuals, i, per tant, serà més fàcil maniobrar amb ells per la ciutat. Entenen que els 
vehicles més adequats serien els de nou metres però amb ells hi ha dificultats en la 
plataforma per persones minusvàlides.  
 
El Sr. Oms i Pons diu que els vehicles de deu metres ténen la dificultat que la 
plataforma per a minusvàlids es troba a la part central per on han de passar la resta dels 
viatgers. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que els autobusos de dotze metres són massa llargs i, a 
més a més de l´inconvenient que això suposa per circular per la ciutat, la seva 
carrosseria pateix de deformacions sobre tot a les portes del darrera, i això fa que 
s´hagin de reparar sovint perquè s´esquerden. En quan a la qüestió de la plataforma per 
a minusvàlids, reconeix que és cert que hi hauria un cert inconvenient a l´hora d´accedir 
a l´autobús la resta dels viatgers, en el cas que coincidissin més de dues cadires de 
rodes. Però és molt poc probable que es doni aquesta situació, donat que l´Equip de 
Govern està estudiant la reestructuració de tot el servei del Bus i estan disposats a 
augmentar la seva freqüència, per tant, és molt difícil que coincideixin dues persones 
amb minusvalies en un mateix autobús.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 7.2 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCA 

CATALANA, S.A. PER UN IMPORT DE 175.000.000,-PTES. I 
APROVAR LA MINUTA DE PÒLISSA DE CRÈDIT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



" En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers  
mesos, i vist l´informe del Sr. Tresorer  que figura en l´expedient, aquesta Comissió 
d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de Tresoreria, de conformitat amb 
allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, i a tal 
efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la seva devolució, una 
operació de tresoreria amb Banca Catalana, S.A. per un import de CENT SETANTA-
CINC MILIONS (175.000.000) de pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més  un diferencial del 0'10%,amb revisió 
trimestral (tipus mig publicat en el Butlletí de la Central d´anotacions del Banc 
d´Espanya el dia següent hàbil de la data de revisió),amb interès total trimestral estimat 
del 9'48%.  
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o 
contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un cin per cent, previsiblament, del 
14,48%. 
 
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat per 
l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, 
amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors 
acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització de l'operació." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que l´onze de novembre de 1995 vencia un crèdit amb 
la Banca Catalana de 175.000.000,-ptes. instrumentat com a operació de tresoreria. Per 
raons de bona gestió financera, s´ha pogut anar posposant fins al moment actual. A la 
renovació s´han millorat les seves condicions amb el detall següent: l´entitat és la Banca 
Catalana, l´import és de 175.000.000,-ptes., interès variable, referència MIBOR a 
noranta dies més 0,10, (amb la pòlissa anterior era MIBOR més 0,35), i sense 
comissions, és a dir, comissió d´obertura, 0 i disponibilitat o indisponibilitat, 0. Amb 
aquesta concertació de 175.000.000,-ptes., juntament amb els 700.000.000,-ptes. ja 
concertats i les tres operacions anteriors de tresoreria, sumen un total de 875.000.000,-
ptes. i no sobrepassen, per tant el màxim legal del 35 % sobre els ingressos liquidats 
corrents de l´últim exercici. En aquests cas concret, és de l´any 1994, i van ascendir a 
3.891 milions. El coeficient, en aquest cas, seria del 22,49 %. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup s´abstindrà a la votació d´aquest dictamen, 
per no posar pals a les rodes en la gestió de l´Equip de Govern, i perquè no estan 
d´acord amb les operacions de crèdit sense rebaixar les despeses. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup votarà favorablement al dictamen donat que es 
tracta d´una operació de tresoreria. 



 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-AUP-EV, i 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP. 
 
 7.3 APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS I 

OBLIGACIONS RECONEGUTS PER IMPORT DE 5.376.694,-
PTES. I 17.811.318,-PTES., RESPECTIVAMENT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la 
manera més real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es proposa 
al Ple de la Corporació, l´adopció de l´acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l´annex 
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 5.376.694,-ptes. i les 
obligacions de 17.811.318,-ptes." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que, amb tota certesa, unes de les qualitats 
fonamentals que ha de tenir qualsevol tipus d´informació econòmico-contable, és que 
reflecteixi la imatge fidel de l´entitat. En aquest sentit, és necessari regularitzar, depurar 
o analitzar tots els saldos sobrants tant a nivell de drets reconeguts actius, com 
d´obligacions reconegudes passives. Així amb la fiscalització d´intervenció, es proposa 
l´aprovació pel Ple de la relació de baixes segons el detall: baixa de drets reconeguts de 
5.376.694 i baixa per obligacions reconegudes de 17.811.318,-ptes. És una operació 
totalment tècnica. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 7.1.1 REGIDORIA DELEGADA D´HISENDA 
 
  7.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT 

D´HISENDA I DEL REGIDOR-DELEGAT DE SANITAT 
SOBRE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR, ADJUDICADA A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA "HOSPITAL DE SANT ANDREU", 
PEL PERÍODE DE TEMPS COMPRÈS ENTRE L´1 DE 
GENER I EL 29 DE FEBRER DE 1996. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el dia 31 de desembre de 1995 finalitza la concessió administrativa del servei 
municipal de planificació familiar. 
 
Atès que interessa a l’Ajuntament garantir la contiuïtat d’aquest servei fins que es 
produeixi la seva assumpció per part del Servei Català de la Salut. 
 
 
Atès que la clàusula 5a. del plec de clàusules regulador del servei estableix la 
prerrogativa administrativa de prorrogar el contracte, de forma obligatòria pel 



contractista, per un període màxim de 6 mesos, amb la finalitat de garantir la continuïtat 
del servei. 
 
Atès que s’ha donat audiència al contractista abans d’exercitar aquesta prerrogativa. 
  
Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei, el Regidor-Delegat d’Hisenda i el 
Regidor-Delegat Sanitat, proposen al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
" 1r. Prorrogar, obligatòriament per al contractista, pel període de temps comprès entre 
l’1 de gener i el 29 de febrer de 1996 (amdós inclosos), la concessió administrativa del 
servei municipal de planificació familiar, adjudicada a la Fundació Privada 
"HOSPITAL DE SANT ANDREU" (G-08453250 - Ca.  Remei de Dalt núms. 1-3 
Manresa), per acord plenari de 16 de novembre de 1993, amb subjecció a la clàusula 5a. 
del plec de clàusules regulador del servei. L’efectivitat d’aquest acord quedarà  
condicionada a la dotació de crèdits oportuns  que per aquest  fi es consignin en el 
pressupost de l’exercici 1996. 
 
2n. Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària  per a la 
complimentació de l’expedient." 
 
El Sr. Esclusa i Espinal explica que es tracta d´una pròrrogar per dos mesos a fi i 
efecte d´acabar sense presses la unificació dels dos "Plànings" de Manresa.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 7.2.1 REGIDORIA DELEGADA D´ADMINISTRACIÓ 
 
  7.2.1 APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA 

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
L´ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE PERSONAL 
FUNCIONARI I PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE 
TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL, 
INCLOSOS EN L´OFERTA PÚBLICA D´OCUPACIÓ, 
CORRESPONENT AL 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que aquesta Corporació, en sessió plenària del dia 20 de novembre de 1995, va 
aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 1995, en la qual hi figuren inclosos llocs 
de treball assignats a funcionaris i a personal laboral. 
 
Atès que pel que fa referència a proves selectives, bases de convocatòria, sistemes de 
selecció i programes, ha d'estar-se als articles 91, 100 i següents de la Llei 7/85 de 2 
d'abril, article 290 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril del Parlament de Catalunya, 
articles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i a l'article 63 i 
següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 
 
Atès que de conformitat amb el que es preveu en l'art. 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 54.1 e) del Decret 214/1990, de 



30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les bases de selecció de personal. 
 
Atès que, segons aquesta normativa, s'ha redactat la convocatòria de les proves 
selectives per a la provisió de llocs de treball assignats a funcionaris de l'Escala 
d'Administració General i de llocs de treball subjectes a la legislació laboral. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent acord: 
 
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves selectives per a l'accès a la 
funció pública de personal funcionari i per a la provisió dels llocs de treball subjectes a 
la legislació laboral, inclosos en l'Oferta d'Ocupació Pública, corresponent al 1995, 
aprovada per acord plenari de 20 de novembre de 1995 i que són els següents: 
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
- 8   Escala d'Administració General.- Sots-Escala Auxiliar. 
- 1   Escala d'Administració General.- Sots-Escala Subalterna. 
 
PERSONAL LABORAL 
- 1   Encarregat Serveis Cementiri. 
- 2   Encarregats d'Instal.lacions. 
- 1   Oficial 1ª Paleta. 
- 4   Peons/Operaris. 
- 2   Peons/Vigilants. 
- 3   Subalterns. 
- 2   Netejadores." 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que el dictamen és continuació del que es va aprovar 
anteriorment sobre l´oferta pública d´ocupació amb la què l´ajuntament es dotava de 
nou places de funcionaris i quinze places de personal amb règim laboral, per tal de 
regularitzar les situacions preexistents en aquesta casa. Aquest dictamen aprova les 
bases tant dels concursos com del concurs-oposició per proveïr aquestes places. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup està en contra del dictamen en primer lloc 
perquè, ja en el seu dia, van manifestar la seva reserva a l´oferta pública d´ocupació i, 
en segon lloc, perquè els sembla que aquestes bases deixen molt marge a la 
discrecionalitat, concretament, perquè el que es valora més és l´entrevista personal. 
L´administració pot decidir la puntuació de les proves selectives per accedir a un lloc de 
treball, però enténen que això fa suspitar o posa en entredit la imparcialitat del qui ha de 
jutjar les proves. Suposa que hi ha d´haver algún informe tècnic que ho avali, però 
creuen que, de cara a l´opinió pública, obra una porta a la suspita i els hauria agradat 
que s´hagués corregit. 
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que en l´aprovació de l´oferta pública d´ocupació es 
van abstenir i que ara també ho faran. 
 
El Sr. Canongia i Gerona contesta al Sr. Arderiu que l´entrevista personal està 
valorada en tres punts del concurs que, en total té deu punts. Però, a part del concurs, hi 
ha tres exàmens que valen deu punts cada un, tot el qual fa un total de quaranta punts, 
dels què l´entrevista personal val tres punts. Per tant, no entén la reserva del Sr. Arderiu 
que considera sobrevalorada l´entrevista personal. Molts dels aspirants a les oposicions, 
per les raons que siguin, pateixen de bloqueix psicològic que els fa no poder rendir tots 



el que serien capaços. I, substituint l´antic examen oral per una entrevista personal en la 
què s´intenta crear un ambient distès per part del tribunal examinador, l´aspirant pot 
donar tot el millor de sí mateix, trencant el bloqueix psicològic. Aquesta és una de les 
fórmules per intentar encertar a l´hora de seleccionar el personal de l´ajuntament.  
 
El Sr. Arderiu i Freixa  intervé dient que no es tracta d´una crítica política sinó 
d´imatge de l´ajuntament com a institució. Accepta el que li ha explicat el Sr. Canongia 
en relació als funcionaris, però amb el personal laboral sí que té massa importància 
l´entrevista personal. Per això, per l´estètica, més que pel fonament de la qüestió, és pel 
que feien l´objecció. A més a més, el seu grup és contrari a la no reducció d´aquest 
capítol. 
 
El Sr. Canongia i Gerona contesta que en el cas del personal laboral, quan es parla 
d´un peó, un subaltern, una netejadora, un encarregat d´instal.lacions, un encarregat de 
serveis de cementiri, es tracta de places per les quals l´examen ha de ser més pràctic que 
teòric, per tal d´averiguar si els aspirants seran capaços de desenvolupar les tasques per 
les quals opten. Potser sí que en aquest cas l´entrevista personal estaria sobrevalorada 
però creuen que és necessària per tal de valorar els coneixements de català, per 
exemple, i altres aspectes que ajudin a prendre una decisió tant difícil com és la de 
declarar una persona apta o no per una feina determinada. 
 
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, i 2 
GMIC-AUP-EV), 9 abstencions GMCIU i 3 vots negatius. 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d´urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, 
de conformitat amb allò que disposa l´art. 51 del RDLEG 781/1986, i l´art. 51.1.e) del 
ROM. 
 
 8.1 MOCIÓ DEL GMPP SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE CÀMERES DE 

VIDEO A LA VIA PÚBLICA. 
 
El Secretari dóna compte de la moció que, transcrita, diu el següent: 
 
"ANTONI ARDERIU I FREIXA i XAVIER JAVALOYES I VILALTA Regidors del 
Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa 
l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i art. 97.3 i 91.4 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de 
Novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria presenta la següent 
 
MOCIÓ 
 
Davant les declaracions del Regidor de Seguretat Ciutadana de que no hi han prous 
efectius de membres de la Policia Local per a poder desenvolupar correctament la figura 
del Guàrdia de Barri, o com es vulgui anomenar. I de que la seguretat als carrers de la 
ciutat han de rebre el suport bàsic i tècnic dels membres de la Policia Local, 
independentment d´altres forces de seguretat instal.lades a la ciutat de Manresa. 
 
PROPOSEM 
 



Aprovar la instal.lació de càmeres de video a carrers de la ciutat, on, per criteris dels 
tècnics oportuns i amb col.laboració d´altres forces de seguretat assentades a la ciutat de 
Manresa, es creguin necessàries per complir el seu objectiu primari: el de reforçar 
adequadament la vigilància i la seguretat ciutadana als carrers de Manresa; i alhora 
aconseguir l´objectiu important de poder esponjar a la Policia Local per a poder dur a 
terme les tasques de la figura del Guàrdia de Barri, amb la reestructuració adequada del 
Cos." 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta explica que es tracta d´utilitzar uns instruments actuals com 
són els audiovisuals per posar-los al servei de la ciutadania de Manresa. És una mesura 
preventiva que actua de fre psicològic sobre possibles futures malversacions de 
propietats públiques i privades i atacs personals. Amb aquesta mesura es podrien 
identificar els autors, encara que no és la causa fonamental, sinó que es tractaria de 
controlar el trànsit de vehicles per part de la Policia Local, en la seva dinàmica i 
agilització, en punts estratègics de la ciutat. El sistema seria útil per aconseguir més 
rotació en el trànsit, o per tallar la circulació dels carrers, serviria per deslliurar 
d´algunes obligacions als membres de la Policia Local i així crear-ne de noves a través 
de la reestructuració anunciada per part del regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. 
Esclusa, que va manifestar que convenia molt fer aquesta reordenació interna fins i tot 
per tal de crear la figura del guàrdia de barri. La instal.lació de càmares s´hauria de fer 
d´una manera experimental, amb una prova pilot per veure quin rendiment tindria. 
Ningú s´ha d´aterroritzar perquè per la seva posta en marxa perquè no es tracta de 
controlar cap objecte ni persona sinó de visualitzar els fets amb el qual els permetria 
actuar de manera coordinada i efectiva als membres de la Policia Local i les altres 
forces de seguretat de Manresa. S´ha de partir del punt de vista ètic dels membres dels 
Cossos de Seguretat que, únicament, es dediquen a fer la seva tasca. Hi ha càmares 
instal.lades en multitut de llocs públics com ara caixers automàtics, bancs, establiments 
d´alimentació, etc. i Manresa no seria la primera ciutat del planeta que tingués càmares 
de video instal.lades al carrer, hi ha altres com Vigo, Lugo, un altre molt propera a 
Berga o en altres països com Toronto, Ginebra, Londres, etc.  
 
El Sr. Esclusa i Espinal intervé dient que a l´Equip de Govern li preocupa bastant la 
voluntat de confondre i donar sensació d´inseguretat als ciutadans de Manresa per part 
del grup municipal del Partit Popular. Com exemple, posarà l´article que va sortir al 
diari "Regió 7". Com a Regidor de Seguretat Ciutadana, mai ha manifestat que no hi ha 
prou efectius a la Policia Local per poder desenvolupar la figura del guàrdia de barri, 
sinó que cal racionalitzar tota la Policia, tant humanament com materialment i 
planificar. La Policia comunitària ha de ser preventiva, al servei dels ciutadans, no 
represiva. Les actituts i aptituts que ha de tenir aquesta policia serien les següents: han 
de conèixer la topografia de la zona o sector on es desenvolupa la seva tasca i els 
costums dels seus habitants, i això no ho poden fer les càmares. Ha de ser una persona 
amb autocontrol i amb confiança en ell mateix, capaç de prendre decisions ràpides i de 
ser persuasiu, ha de posseir una bona capacitat de relació amb els ciutadans per tal de 
dialogar amb ells amistosament i vocació del servei, ha d´estar convençut que la seva 
funció ha de ser eminentment preventiva, informadora i auxiliadora, i això no ho poden 
fer les càmares. Ha de tenir una gran capacitat d´empatia, és a dir, un ampli criteri per 
rebre els punts de vista dels altres, i això no ho fan les càmares. En definitiva, ha de ser 
una persona equilibrada, adaptable, educada i amb molt sentit comú. No volen que els 
agents siguin uns professionals que mantinguin una actitud envers els ciutadans 
fomentada en la consideració que ells mateixos són pressumptes infractors tots, 
potencials delinqüents com un repte a la seva autoritat, com un estorb per al seu 
desenvolupament o com un enemic a batre; tot això no encaixa amb el prototip de 
Policia Local que volen per a Manresa. Es busca una actitud oberta, col.laboracionista, 



educada i servicial fonamentada en la consideració dels ciutadans com la justificació de 
l´existència de la professió policial, com els principals destinataris de la seva funció 
com l´amic que forma equip amb l´objectiu d´assolir unes ciutats segures i amb els 
màxims nivells de civisme i de qualitat de vida. Treballant d´aquesta manera, 
s´aconseguirà una ciutat més justa i solidària. Els problemes dels manresans no són de 
supervivència. A Manresa, amb les càmares de "TV3" ja n´hi ha prou. 
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que les càmares de video a les ciutats han de tenir la 
funció de regular el trànsit que pot ser controlat, mitjançant la seva instal.lació en els 
punts conflictius, per part de la Policia Local. Faria el prec a l´Equip de Govern que, 
quan es consideri oportú instal.lar la fibra òptica, en els llocs importants del trànsit, es 
puguin controlar els semàfors mitjançant una programació en funció de la seva densitat, 
controlada a través d´una càmara de video. No s´han de controlar les persones. Aquells 
que volen atemptar contra la seguretat dels ciutadans no deixen d´atracar les caixes 
d´estalvis; ho fan igualment. Per tant les càmares no són un element dissuasiu i, en 
canvi, comportaria que el ciutadà es sentís perseguit o observat, i creuen que això no és 
bo. És molt difícil fer un seguiment exhaustiu del comportament del cuitadà a través de 
càmares de video observant els seus moviments. Això es demostra en llocs on hi ha 
instal.lats circuits tancats de televisió com polígons industrials, etc. on han hagut de 
posar censors de moviment per poder-los apreciar, perquè és una tasca molt feixuga per 
la persona que està al davant del monitor. El seu grup votarà en contra d´aquesta moció 
donat que el seu esperit no va en aquesta línia. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta es dirigeix al Sr. Esclusa dient-li que no posi "en boca seva" 
paraules que ell no ha dit. Manresa no és una ciutat insegura. Amb aquesta moció 
presenta, simplement, la possibilitat d´optimitzar els recursos humans de la Policia 
Local. No es tracta de veure si se li roba la cartera o el cotxe a algú. Coincideix 
plenament amb el model de Policia que vol el 
Sr. Esclusa. No importa que se l´anomeni Policia Comunitària o Guàrdia de Barri. Els 
mitjans de comunicació van difondre les declaracions del Sr. Esclusa referents a que no 
hi havia prou efectius a la Policia Local per realitzar les tasques del guàrdia de barri. És 
per això que el seu grup ha proposat els sistema de les càmares. No volen fer cap acte 
represiu, ni il.legal, sinó que es posi a la disposició dels ciutadans els sistemes de 
control que hi ha al mercat.  
 
El Sr. Esclusa i Espinal contesta al Sr. Javaloyes que les seves declaracions que van 
sortir a la premsa deien el següent: " ... no creiem que aquestes sis places que reclamava 
el col.lectiu veïnal siguin condició indispensable per l´entesa. Creiem que el primer que 
cal fer és optimitzar les places que hi ha i treballar per posar en solfa aquest nou model. 
" I li prega al Sr. Javaloyes que, si no estava a l´entrevista, no faci demagògia barata. En 
relació al tema de la seguretat, per controlar les persones, no posaran càmares de video. 
Una altra qüestió seria la de regular el trànsit, per la qual cosa passa la paraula al Sr. 
Canongia perquè ho expliqui. 
 
El Sr. Canongia i Gerona explica que el sistema d´instal.lació de càmares de video per 
controlar el trànsit a les ciutats no és nou. Estem acostumats a que se´ns informi del 
trànsit a la ciutat de Barcelona controlat a través de les càmares que hi ha instal.lades a 
l´entrada de la ciutat. Aquest ajuntament ha fet contactes per veure quines possibilitats 
hi hauria perquè la ciutat de Manresa, en els seus punts més conflictius del trànsit, 
pogués tenir instal.lades càmares de video per tal que la Policia Local pogués treballar a 
partir de la informació que se´n desprengués. Han tingut contactes amb una de les 
empreses més prestigioses del sector, la qual ha manifestat l´inconvenient que suposa el 
fet que la semaforització ha d´estar instal.lada a través de fibra òptica, perquè, si es fa a 



través d´ones, quan hi ha pluja el sistema no funciona, i és quan més convé. Aquest 
problema ja el tenen altres ciutats. Per això, l´Equip de Govern, ha desistit d´aquesta 
possibilitat fins que no es pugui instal.lar la fibra òptica. Voldria dir, com a dada al grup 
municipal del Partit Popular, que la col.locació de vuit càmares de video a la ciutat, 
sense cap altra mena d´instal.lació, costaria 41.000.000,-ptes. més IVA.  
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que sembla, per les seves manifestacions, que 
l´Equip de Govern estaria d´acord amb la instal.lació de les càmares de video, si més 
no, pel que fa referència al control del trànsit. Pensa que, d´aquesta manera, els 
membres de la Policia Local, podrien estar dedicats a altres tasques. 
 
L´alcalde contesta al Sr. Javaloyes que hi ha un gran formalisme amb les propostes tal i 
com es presenten. Les intervencions, tant del Sr. Canongia, com del Sr. Esclusa, han 
deixat clars diferents elements: la necessitat de racionalitzar els recursos humans de la 
Policia Local, que es guiarà bàsicament a la prevenció, i la possibilitat que, en el futur, 
s´estudiï la instal.lació de càmares de video per al control del trànsit. Però la proposta 
del GMPP no parla del trànsit, sinó de reforçar la seguretat ciutadana als carrers, que 
comporta un element estrictament d´intimitat de les persones que pot ser constitucional 
però que no és un model que l´Equip de Govern comparteix. Des d´aquest punt de vista 
estan clarament en contra de la proposta. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta contesta que, segons el que diu l´alcalde, el Sr. Esclusa, 
Regidor de Seguretat Cuitadana, no té res que veure amb el trànsit de la ciutat de 
Manresa. 
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per 22 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-AUP-EV i 9 GMCIU) i 3 vots afirmatius del GMPP. 
 
 8.2 MOCIÓ DEL GMPP SOBRE INSTAL.LACIÓ DE PAS DE 

VIANANTS AL SEMÀFOR DE LA VIA DE ST. IGNASI. 
 
El Secretari dóna compte de la moció que, transcrita, diu el següent: 
 
"ANTONI ARDERIU I FREIXA i XAVIER JAVALOYES I VILALTA Regidors del 
Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa 
l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i art. 97.3 i 91.4 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de 
Novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria presenta la següent 
 
MOCIÓ 
 
ANTECEDENTS 
 
A la Via de St. Ignasi, entre la Plaça Sant Ignasi i la Carretera del Pont de Vilomara no 
hi ha cap pas de vianants senyalitzat. Això fa que els cotxes vagin adquirint velocitat i 
converteixen el fet de creuar la Via de Sant Ignasi per devant de les piscines, en una 
autèntica aventura. El fet és més perillós si tenim en compte que molts dels qui 
travessen per aquest lloc són els infants que van a natació o a passar una estona a la 
piscina. 
 
TEXT DE LA MOCIÓ 
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat. 



 
Segon.- Aprovar la instal.lació urgent pels serveis adients d´aquest ajuntament, d´un pas 
de vianants degudament senyalitzat amb un semàfor a al Via de Sant Ignasi enfront de 
les piscines." 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta explica que es tractaria d´instal.lar un semàfor a prop de les 
piscines en sentit contrari a la Plaça de la Sala Ciutat en sentit ascendent a la Ctra. del 
Pont de Vilomara, perquè entre el sector de la Sala Ciutat i la Ctra. del Pont de 
Vilomara, no hi cap semàfor, i els passos de zebra no són respectats. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que la instal.lació d´aquest semàfor ja està prevista dins 
del Pla quadrienal de semaforització de la ciutat. El consideren prioritari, però hi ha 
altres encara més prioritari, i, és per això que l´Equip de Govern no pot acceptar la 
proposta donades les limitacions pressupostàries existents en aquest moment, que, 
segurament no permetrien instal.lar-lo al llarg de l´any 1996. L´Equip de Govern entén 
que l´equipament de la piscina queda desconnectat del barri Vic-Remei peatonalment, i 
que s´ha d´aconseguir fer més permeable per als vianants la Via de St. Ignasi. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que està d´acord amb el que ha explicat el Sr. Canongia i 
demanaria a l´Equip de Govern que fes un estudi de la circulació de tota la zona per tal 
de poder marcar prioritats, perquè en un tram de 50 metres hi ha tres semàfors i això pot 
portar problemes. Reconeix que és una zona complexa, però la ciutat té moltes 
necessitats i seria precipitat acceptar en aquest moment la proposta sense un estudi 
global, per això, el seu grup s´abstindrà en la votació. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup està d´acord en que hi ha moltes 
prioritats, com el semàfor del Carrer de la Foneria amb Ctra. del Pont de Vilomara. Si 
l´Equip de Govern es compromet a instal.lar el semàfor durant aquest quadrieni, el grup 
municipal del Partit Popular retiraria el concepte "urgent" de la seva moció.  
 
L´alcalde intervé dient que es tractaria de redactar una transaccional amb la nova 
aportació del Sr. Javaloyes. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que li agradaria que es senyalés una data de l´any 1996 
d´iniciació de l´estudi. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que l´Equip de Govern es compromet a encarregar 
aquest estudi amb la màxima urgència. 
 
L´alcalde intervé dient que es sotmet a aprovació la transaccional, formulada per tots 
els grups que integren la Corporació Municipal, que queda redactada de la manera 
següent: 
 
"Aprovar la redacció d´un estudi de viabilitat i xarxa semafòrica del sector comprès 
entre l´Arquitecte Montagut i Via Sant Ignasi, a realitzar dins el proper quadrimestre, 
establint amb posterioritat, si escau, un calendari d´execució de les corresponents 
inversions a realitzar en aquesta legislatura." 
 
Sotmesa la proposta transaccional a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
9.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 



 9.1 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"ANTONI ARDERIU I FREIXA i XAVIER JAVALOYES VILALTA Regidors del 
Grup Municipal Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´art. 
102.1 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals de 28 de Novembre de 1986, formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Quines són les mesures que l´Equip de Govern d´aquest Ajuntament ha fet per donar 
compliment a la moció aprovada en el Ple de 18 de Setembre de 1995 per evitar que els 
aiguats inundin les cases que hi ha al final de la Baixada de la Seu ? " 
 
El Sr. Garcia i Comas contesta que, un cop aprovada la moció pel Ple del 18 de 
Setembre, es va donar trasllat de l´expedient a la Direcció General d´Arquitectura i 
Habitatge de la Generalitat, per tal d´esbrinar si hi havia algún defecte en el projecte 
que provoqués les inundacions de les edificacions que estan situades a la part superior 
de carrer de Vallfonollosa. Els tècnics que van redactar el projecte van manifestar que 
s´havien col.locar uns embornals que abans no existien, que engollien una certa 
quantitat d´aigua reduint la que baixava pel carrer de Vallfonollosa. El dia que es va 
signar la recepció de les obres d´urbanització del Parc de la Seu, entre aquest 
ajuntament, la Direcció General d´Arquitectura i Habitatge, i l´empresa constructora, es 
va confirmar que es produia una entrada d´aigua al bar, però abans entrava bruta, i ara 
era neta. Era, per tant, un problema ja existent en la urbanització anterior. Per reduir 
l´entrada d´aigua, els tècnics van acordar construir una reixa interceptora, situada en el 
graó més baix de la baixada del carrer del Bisbe. Per això, en aquest moment s´està 
redactant un projecte d´urbanització del carrer del Bisbe i Baixada del Pòpul, per tal 
d´emprar els vint-i-cinc milions que atorga el Ministeri amb la urbanització d´aquests 
dos carrers. 
 
 9.2 PREGUNTA DEL GMCIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" Pregunta al Ple del Grup Municipal de CiU referent a la paralització del pla de 
rehabilitació del sector Barreres. 
 
Assabentats per la premsa de que pensen modificar el pla de rehabilitació del barri 
antic, aprovat pel Ple del 16 d´octubre, el Grup Municipal de CiU. 
 
PREGUNTA 
 
Quines són les modificacions i per quina línia anirà el nou pla ? 
 
Quan pensen presentar el nou projecte ? 
 
El Sr. Garcia i Comas agraeix al grup municipal de CIU que faci aquesta pregunta, 
perquè s´està creant una certa confusió derivada d´un titular aparegut a la premsa, que 
deia que l´alcalde retirava el Pla Barreres, quan això no és així. El Pla Barreres està en 
exposició pública a la Torre Lluvià perquè el puguin examinar tots els afectats. El Pla 
s´ha debatut el 15 de novembre a les Jornades sobre Impacte Social que va generar un 



cert debat sobre les influències urbanístiques i les seves repercusions amb l´impacte 
social. El dia 30 de novembre es va presentar el Pla a l´associació de veïns del barri 
antic. El 16 de desembre es va fer una presentació a tot un seguit d´especialistes, 
sobretot arquitectes que han treballat amb rehabilitació a Lleida i a Barcelona, per veure 
quin és el trasfons que hi ha en el propi Pla. El dia 20 de desembre hi haurà una 
presentació del Pla a la Federació d´Associacions de Veïns. I quedarà pendent la 
presentació a l´associació de botiguers, comerciants i Cambra per explicar el Pla i veure 
quina repercusió pot tenir en el sector comercial. Suposen que hi haurà al.legacions 
perquè, en les reunions amb les associacions de veïns, van veure que hi havia tota una 
problemàtica entorn del Pla. I s´ha d´afegir l´estudi que s´està duent a terme, casa per 
casa, fent una enquesta per tal de conèixer l´impacte social. L´enquesta permetrà tenir 
més informació sobre la realitat del barri i de les conclusions que se´n desprenguin es 
derivarà la decisió final. Cal dir, però, que, en el pressupost de l´any 1996 hi ha una 
aportació important d´uns cent vint milions de pessetes per continuar en l´adquisició de 
patrimoni en el casc antic. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que interpreta que el Pla continua vigent i que està pendent de 
possibles modificacions que hi puguin haver en funció de les al.legacions que es 
presentin i no perquè es faci un projecte nou. Prega que l´ajuntament desmenteixi les 
informacions errònies que apareguin a la premsa que cofonen als ciutadans. 
 
 8.3 PREC DEL GMPP. 
 
El Secretari dóna compte del prec que, transcrit, diu el següent: 
 
"ANTONI ARDERIU I FREIXA i XAVIER JAVALOYES I VILALTA Regidors del 
Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa 
l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i art. 97.3 i 91.4 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de 
Novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria presenta la següent 
 
PREC 
 
Com a conseqüència de l´actuació urbanística que s´està realitzant en el Barri de la 
Sgda. Família, entre la Ctra. del Pont de Vilomara i del carrer de Viladordis, i davant 
del fet que la zona urbanitzada surt als mapes de la ciutat amb dos noms, el de 
Arquitecte Montagut i el de Francesc Macià. 
 
PROPOSEM 
 
Que el tram que va des del carrer Font dels Capellans fins a la Ctra. del Pont de 
Vilomara s´anomeni carrer de l´Arquitecte Montagut, i el nou tram en urbanització en 
aquests moments que és des de la Ctra. del Pont de Vilomara fins al carrer de Viladordis 
passi a anomenar-se de manera oficial Avda. de Francesc Macià." 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana manifesta la seva satisfacció donat que el Partit Popular 
era l´únic que faltava afegir-se a aquesta petició que ja van formular la resta dels grups 
polítics anteriorment des de l´any 1982, segons la qual, quan s´hagués realitzat el 
cobriment de la via, el tram es denominaria Avda. de Francesc Macià. Aquesta és una 
proposta que va formular  al Ple del 8 de setembre de 1982, el Sr. Ignasi Perramon en 
nom del Partit dels Socialistes d´Alliberament Nacional i del PSUC, i ningú es va 
comprometre a incoar l´expedient perquè encara no s´havia cobert, però tant el Sr. Oms 
com el Sr. Marsal van acordar que algún dia se li donaria aquesta denominació. Per tant, 



tot el que queda pendent és que l´associació de veïns, seguint el règim de distincions i 
d´honors de la ciutat de Manresa, demanin la regularització d´aquesta situació, atorgant-
li al Sr. Macià, que fins ara tenia un petit circuit al parc de la piscina, el tram de la Ctra. 
del Pont de Vilomara fins al carrer de la Sardana. 
 
I, havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el Sr. President aixeca la 
sessió, quan són les 22 h., de tot el qual, com a Secretari, ho certifico, i queda estès en 
els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 030154-A i correlativament fins el 
030177-A. 
 
EL SECRETARI L´ALCALDE 


