
 

  
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20 
de maig de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 8 amb caràcter 
ordinari, en primera convocatòria.  
 
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. Francesc Iglesias i Sala, s’incorpora a la sessió a l’entrar en el 
coneixement del punt 3.1 de l’ordre del dia. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 20 minuts de la tarda, i 
després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre 
del dia següents: 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació  
a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 15-04-96, 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 15-04-96, sense cap modificació. 
 
  
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
  
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
16,17,18,19 I 20, CORRESPONENTS ALS DIES 9,15,22 I 29 D'ABRIL I 
6 DE MAIG DE 1996, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE 
DE LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS 
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 
22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) 
DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 16,17,18,19 I 
20 corresponents als dies 9,15,22 i 29 d'abril i 6 de maig de 1996, 
respectivament pel repartiment que de les actes de les mateixes s'ha efectuat 
als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

 
 



 

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

D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE 
DATA 3-4-96, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L'ACORD DEL PLE 
D'AQUEST AJUNTAMENT REFERENT A LA SOL.LICITUD DEL 
GMPP SOBRE REVISIÓ DEL MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA. 

 
El Secretari dóna compte de l’escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la vostra carta del proppassat dia 26 de març, adreçada al 
conseller, amb la qual adjunteu certificació de l'acord del Ple de l'Ajuntament 
referent a la sol.licitud del GMPP sobre revisió del Mapa Escolar de Catalunya, 
us comuniquem que l'hem tramès a la Direcció General de Centres Docents per 
al seu coneixement i consideració". 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 16-4-96, 

SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D'EMPARA, EN RELACIÓ AL 
JUDICI DE FALTES 102/95, QUE VA DESESTIMAR EL RECURS 
INTERPOSAT PEL SR. JUAN ÁLVAREZ RUIZ. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Vista la sentència dictada per la Secció 5a. de l'Audiència Provincial de 
Barcelona dins del rotlle d'apel.lació número 8/96, provinent del judici de faltes 
102/95 (Jutjat d'Instrucció-1 de Manresa), que va recaure el dia 9 de febrer 
proppassat, i que va desestimar el recurs interposat per JUAN ÁLVAREZ RUIZ 
contra la Sentència dictada pel Jutjat d'Instrucció-1 de Manresa, confirmant-la 
totalment. 
 
Vist l'escrit de data 15 d'abril d'enguany, signat pel Tinent d'Alcalde-Delegat de 
Seguretat Ciutadana, en el que es proposa que pels Serveis Jurídics s'estudiï la 
possibilitat i oportunitat d'interposar en el present cas recurs d'empara 
constitucional. 
 
Atès que per Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència el dia 22 de desembre, es 
va resoldre que l'Ajuntament s'adherís a l'apel.lació esmentada, i que ha estat 
desestimada. 
 
Atès que l'article 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, disposa 
que les Corporacions locals han de garantir la defensa jurídica necessària a 
llurs policies locals en les causes judicials que se segueixin contra aquests com 
a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions. 
 



 

Atès que es pronuncia en el mateix sentit l'article 44 de l'Acord sobre condicions 
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Manresa, 
signat entre els representants de l'Ajuntament i de la Junta de Personal el dia 
25/5/95 i aprovat pel Ple de la Corporació el dia 26/10/95. 
 
Atès que l'article 41.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal 
Constitucional disposa que els drets i llibertats reconeguts als articles 14 a 29 de 
la Constitució de 1978 són susceptibles d'empara constitucional davant del 
Tribunal Constitucional, i que de l'expedient judicial es desprèn la possible 
infracció de l'article 24.1 del text constitucional, per estimar que pot haver-se 
produït indefensió durant el ram de prova del judici de primera instància. 
 
Atès que, segons l'artic.le 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règimn Local 
de Catalunya, és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i 
administratives en cas d'urgència, i cal tenir en compte el curt termini per 
interposar recurs d'emparament. 
 
Atès l'informe realitzat d'acord amb el que preveu l'article 54.3 del R.D. 
781/1986, emès pel Lletrat Tècnic d'Administració General dels Serveis Jurídics. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facutats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 
 
1r.- INTERPOSAR RECURS D'EMPARA davant del Tribunal Constitucional, 
contra la Sentència dictada per la Secció 5a. de l'Audiència Provincial de 
Barcelona dins del rotlle d'apel.lació número 8/96, provinent del judici de faltes 
102/95 (Jutjat d'Instrucció-1 de Manresa), que va recaure el dia 9 de febrer 
proppassat, i que va desestimar el recurs interposat per JUAN ÁLVAREZ RUIZ 
contra la Sentència dictada pel Jutjat d'Instrucció-1 de Manresa, confirmant-la 
totalment, per estimar la possible infracció, durant el procés judicial de primera 
instància, de l'article 24.1 de la Constitució de 1978. 
 
2n.- NOMENAR el sr. SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador 
dels Tribunals de Madrid, representant de l'Ajuntament davant del Tribunal 
Constitucional, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
sr. JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs 
d'empara referenciat. 
 
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL SR. JOAQUIM 

COLLADO I LLORT, DE DATA 22-4-96, SOBRE MODIFICACIÓ DE 
L'ADSCRIPCIÓ DE DOS MEMBRES DEL GMS A DETERMINADES 
COMISSIONS INFORMATIVES. 

 
El Secretari dóna compte de l’escrit que, transcrit, diu el següent: 
 



 

"JOAQUIM COLLADO I LLORT, amb DNI núm. 39.317.403-F, com a portaveu 
del grup Municipal Socialista, proposo que, de conformitat amb l'article 125.c. 
del ROF, en concordança amb l'art. 35 del ROM, es modifiqui l'adscripció de 
dos membres del Grup Municipal Socialista a les Comissions Informatives que 
s'especifiquen a continuació, adscripció que fou aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió del dia 7 de juliol de 1995: 
 
-3.a. Comissió Informativa de Serveis Personals: 
      Vice-president segon: Sr. Josep Empez i Garcia en substitució del Sr.           
    Joaquim Collado i Llort. 
 
-3.d. Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior: 
      Vocals: Sr. Joaquim Collado i Llort en substitució del Sr. Josep Empez       
   i Garcia. 
 
Pel que fa a les suplències, el Sr. Josep Empez i Garcia seria el suplent de la 
Comissió d'Hisenda i Règim Interior i el Sr. Joaquim Collado i Llort el suplent de 
la Comissió de Serveis Personals". 
 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 23-4-96, 

SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚMERO 5/1996, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, entre 
partides del grup de funció 1, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari per a poder fer front a la reparació de la màquina fotocopiadora 
de l'Alcaldia-Presidència. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
R E S O L C 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/1996, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del mateix 
grup de funció que no superen l'import màxim per partida pressupostària 
d'1.500.000'- pessetes, a l'empar del que disposen l'article 160 de la llei 
39/88,de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 1996, segons detall que 
figura en l'annex que es conté en l'expedient. 
 
Segon.- L'expedient, de conformitat, al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 



 

Tercer.- Del present Decret, s'en donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l'empar del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 1996". 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 23-4-96, 

SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ 
ALS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIUS NÚM. 762/96-
AR i 794/96-AR INTERPOSATS PER LA SRA. TRINITAT CAPDEVILA 
I FIGOLS I EL SR. JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, 
RESPECTIVAMENT. 

 
 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 11 d’abril de 1996 han tingut entrada en aquest Ajuntament  
els oficis del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-
Administratiu, Secció Cinquena, comunicant la interposició dels recursos 
contenciosos-administratius núms. 762/96-AR i 794/96-AR interposats 
respectivamnent per part de la Sra. TRINITAT CAPDEVILA i FIGOLS  
 
Atès els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1 lletra f) 
del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 50.2 lletra l) 
de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar 
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que l’article 51.1.m) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveu que l’Alcalde podrà exercir accions judicials i administratives 
en cas d’urgència. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència,en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentències favorables 
als interessos municipals, en relació als recursos contenciosos-administratius 
que han estat designats amb els núm. 762/96-AR i 794/96-AR interposats 
respectivament per part de la sra. TRINITAT CAPDEVILA I FIGOLS i el sr. 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS contra l'acord plenari d'aquest Ajuntament 
de data 19-02-96, que aprovava la modificació del catàleg dels llocs de treball. 



 

 
2n.- ACORDAR la remissió dels expedients administratius al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i 
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin com a interessats en els 
expedients, en compliment de l'article 64.1 de la citada Llei. 
 
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT I MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en els recursos contenciosos-
administratius esmentats als acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, sra. M. ÀNGELS CLOTET I MIRÓ, directora de 
la defensa jurídica en els recursos contenciosos referenciats. 
 
4t.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que celebri." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 24-4-96, 

SOBRE DELEGACIÓ EN EL TINENT D'ALCALDE, SR. JOAQUIM 
COLLADO I LLORT, LA SIGNATURA DEL CONVENI GENERAL 
REGULADOR DEL PROJECTE ADAPTEX. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'escrit del Sr. Manuel Royes, Alcalde de Terrassa i President de 
l'Assemblea ACTE, de data 14-4-96, en què comunica a aquesta Alcaldia que 
s'ha rebut de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de 
Treball, l'aprovació del projecte ADAPTEX (Programa d'ajut de la Comunitat 
Europea per dur a la pràctica accions destinades a augmentar la competitivitat 
del sector tèxtil), presentat a la Iniciativa Comunitària ADAPT, i per tal de donar 
inici a les activitats pressupostades és necessari formalitzar la signatura del 
Conveni General regulador del projecte ADAPTEX a Espanya, i en què es 
convoca a aquesta Alcaldia, o regidor en qui delegui, per tal d'assistir a l'acte de 
signatura que tindrà lloc el proper divendres dia 26 d'abril, a les 12 hores, a la 
CASA ALEGRE de Terrassa. 
 
Atesa la impossibilitat d'aquesta Alcaldia d'assistir a l'acte de la signatura 
esmentat. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els arts. 21.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 51.3 de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 
43.1 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
R E S O L C 
 
PRIMER.- Delegar en el Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Collado i Llort, perquè 
en representació d'aquest Ajuntament signi el CONVENI GENERAL 
REGULADOR DEL PROJECTE ADAPTEX (Programa d'ajut de la Comunitat 
Europea per dur a la pràctica accions destinades a augmentar la competitivitat 



 

del sector tèxtil), quin acte tindrà lloc el proper divendres dia 26 d'abril, a les 12 
hores, a la Casa Alegre de Terrassa. 
 
SEGON.- Donar compte d'aquest Decret al Ple corporatiu en la propera sessió 
que tingui lloc. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta Resolució a l'interessat". 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE-DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 30-4-96, SOBRE CONTRACTACIÓ EN 
RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA SRA. MARIA ELENA 
PLAZAOLA CASTAÑO, COM A PROFESSORA ADJUNTA DE PIANO 
DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana en el 
que manifesta la necessitat de cobrir un lloc de treball de professor adjunt de 
piano del Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa, donat 
que la Sra. Carme Botifoll Mas, titular del lloc de treball, va presentar instància 
sol.licitant llicència per assumptes propis de l'1 de maig al 31 de maig de 1996, 
ambdós inclosos. 
 
Atès que aquesta sol.licitud s'ha informat favorablement per la Cap de Servei 
dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball per tal de garantir 
la continuïtat de les classes dels alumnes que ja estan matriculats en 
l'aprenentatge de l'esmentada matèria musical.  
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la 
Sra. MARIA ELENA PLAZAOLA CASTAÑO (CIF 16.046.468 N), a partir del dia 
1 de maig de 1996 i fins el 31 de maig de 1996, ambdós inclosos, donat que és 
el període de llicència per assumptes propis que ha sol.licitat la Sra. Botifoll, 
titular del lloc de treball. 
 
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat 
i desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 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 Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 



 

 
R E S O L : 
 
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència a la 
Sra. MARIA ELENA PLAZAOLA CASTAÑO (CIF 16.046.468 N), per realitzar 
les funcions de PROFESSOR ADJUNT DE PIANO DEL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA DE MANRESA, amb una jornada 
de 18 hores setmanals i pel període comprés entre el dia 1 de maig de 1996 i 
fins el dia 31 de maig de 1996, ambdós inclosos, pel fet que la titular del lloc 
de treball Sra. Carme Botifoll Mas realitzarà una llicència per assumptes propis 
en les dates abans esmentades, i per les següents retribucions:  
  
 
Sou mensual.............................................................................. 167.833.- ptes. 
Paga extraordinària d'estiu ........................................................ 167.833.- ptes. 
Paga extraordinària de Nadal.................................................... 167.833.- ptes. 
 
 
Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin. 
 
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el 
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i 
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de 
juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 
  
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 30-4-96, 

SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ FETA PER CAIXA DE 
MANRESA, D'UN VEHICLE-FURGONETA PER AL TRANSPORT 
D'AVIS I PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, I APROVACIÓ DEL 
CONVENI CORRESPONENT. 

 
 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Caixa de Manresa ha proposat a l'Ajuntament de Manresa de fer-li 
donació d'un vehicle-furgoneta adaptat i col.laborar en l'edició d'una guia 
actualitzada dels serveis socials adreçada a la gent gran. 
 
Ateses les creixents necessitats d’assistència social per a la gent gran que 
pateix la ciutat de Manresa, motiu pel qual l'Ajuntament de Manresa considera 
interessant i convenient la proposta feta per la Caixa de Manresa de poder 
disposar d'un vehicle tipus furgoneta adaptat per al transport d'avis i persones 
amb mobilitat reduïda per tal de realitzar diferents serveis, i editar una guia 



 

divulgativa actualitzada dels serveis socials de que disposa la gent gran de la 
ciutat. 
 
Atès el que s'estableix als articles 618 i ss. del Codi Civil en relació amb l'article 
31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen  els articles 21 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC 
 
1r.- Acceptar, de forma expressa, la donació feta per Caixa de Manresa d'un 
vehicle-furgoneta adaptat per al transport d'avis i persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
2n.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i la Caixa de Manresa, en virtut 
del qual es regulen els termes de la donació esmentada en el punt primer 
d'aquest Decret, i de conformitat amb el text que s'adjunta. 
 
3r.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació Municipal, per a la 
seva ratificació". 
 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13-5-96, 

SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS 
MÈRITS O CIRCUMSTÀNCIES QUE PUGUIN ACONSELLAR LA 
CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL DR. DÍDAC RIBAS 
I MUJAL. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la instància presentada en data 27-2-96, per l'Institut de batxillerat "Lluís 
de Peguera", recolzada per tot un seguit de persones i entitats, en la que 
sol.liciten la concessió de la medalla de la ciutat, al Dr. Dídac Ribas i Mujal, en 
reconeixement a la seva trajectòria científica, acadèmica i cultural. 
 
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula 
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual 
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i 
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19 
d'abril de 1994. 
 



 

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els article 21 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
R E S O L C  
 
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Dr. Dídac Ribas i Mujal. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i 
Subirana, Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra. 
Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri". 
 
2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 15-5-96, 

SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS 
MÈRITS O CIRCUMSTÀNCIES QUE PUGUIN ACONSELLAR LA 
CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU 
A L'ENTITAT CENTRE D'ESPORTS MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Ateses les instàncies presentades a aquest Ajuntament per l'entitat Bàsquet 
Manresa, SAE i el Club Gimnàstic de Manresa, en dates 18 i 24 d'abril 
respectivament, en les quals sol.liciten que s'iniciï l'expedient oportú per tal de 
concedir la medalla de la ciutat al mèrit esportiu a l'entitat CENTRE 
D'ESPORTS MANRESA, amb motiu del 90è  Aniversari de la seva fundació. 
 
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula 
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció del qual 
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
Atès el que s'estableix als articles 13, 16 i 17 del Reglament d'Honors i 
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19 
d'abril de 1994. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
R E S O L C: 
 
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 



 

aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit esportiu a l'entitat 
Centre d'Esports Manresa. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Josep Empez i Garcia, 
Regidor-Delegat d'Esports, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat 
Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri". 
 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 APROVAR LA INTEGRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, 

DINS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE MANRESA I APROVAR 
ELS ESTATUTS CORRESPONENTS; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA 
INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS 
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF. 

 
A l’entrar en el coneixement d’aquest punt, s’incorpora a la sessió el Sr. 
Francesc Iglesias. 
 
El Secretari demana si cap membre té alguna observació a fer referent a la 
ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que al GMPP no li sembla que aquest tema 
sigui urgent; de tota manera, entenen la feina que hi ha i no posa cap objecció a 
què sigui tractat o debatut en aquest Ple. Tenen una petita reserva sobre la 
urgència de la qüestió, però entenen les necessitats de l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que no hi cap problema per part  d'aquesta 
Presidència de sotmetre-ho a votació. Voldria esmentar una qüestió. Aquests 
dictàmens que el Secretari manifesta que s'han de votar per raons d'urgència, 
és estrictament que afecten a l'Àrea de Presidència, per la qual cosa no passen 
per Comissió.  La urgència no ve determinada perquè sigui un tema que s'hagi 
portat en aquest Ple de pressa i corrent; això, normalment es produeix quan hi 
ha els sobrevinguts. Si està a l'ordre del dia és que hi ha hagut temps més que 
suficient com perquè els diferents Regidors ho hagin vist dins de la 
documentació que s'acompanya a Secretaria. La qüestió és única i 
exclusivament tècnica. Com que són temes que no passen per Comissió, s'ha 
d'aprovar la seva urgència. Si és voluntat dels Regidors que aquest tipus de 
qüestions que no tenen una comissió específica perquè venen de Presidència, 
passin per una Comissió, per part seva no hi hauria cap problema que 
s'instrumentés a través de la Comissió d'Hisenda, etc. Ho diu  per deixar-ho 
clar. El concepte d'urgència no és una urgència en el sentit que a última hora ho 
han presentat,no,  perquè aquesta documentació ja fa temps que està a 
Secretaria, sinó que és un criteri d'urgència perquè no han entrat a Comissió. Si 
els hi sembla bé, posteriorment podran parlar, si en aquests temes concrets fa 
falta instrumentar algun tipus de comissió perquè es realitzi. Si ho estimen 



 

oportú poden passar a la votació  d’urgència o passar directament al debat del 
dictamen. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que poden passar directament al dictamen. 
 
A continuació, es  dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist els Estatuts de FIRA DE MANRESA, institució firal promoguda per 
l’Ajuntament de Manresa i la Cambra oficial de Comerç i Indústria de 
Manresa en virtut de les previsions de la Llei 9/1984, de 5 de març, de fires 
comercials, i el seu desplegament reglamentari. 
 
Atès que la Llei 8/1994, de 25 de  maig, d’activitats firals, estableix a la seva 
Disposició Transitòria Primera que les institucions firals creades a l’empara 
de la Llei 9/1984 s’han de transformar en qualsevol de les persones 
jurídiques reconegudes en l’ordenament jurídic vigent, . 
 
Atès que  l’article 23 de la institució FIRA DE MANRESA disposa que en cas 
de dissolució de la institució, el producte dels béns es posaran a disposició 
de l’Ajuntament de Manresa, amb la condició que es destinessin a la 
promoció del comerç i la indústria de Manresa i Comarca. 
 
Atès que s’han redactat els Estatuts de l’anomenada FUNDACIÓ PRIVADA 
FIRA DE MANRESA, que té per objecte la promoció de la ciutat i comarca a 
través de les manifestacions firals, i en els que es preveu que serà President 
nat l’Alcalde, així com vocals del Patronat quatre membres electes escollits 
pel Ple de la Corporació. 
 
L’Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els 
següents 
 

ACORDS 
 

 
1r.- APROVAR la integració de l’Ajuntament de Manresa dins de la 
FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE MANRESA, que té per objecte la promoció 
de la ciutat i comarca a través de les manifestacions firals. 
 
2n.- APROVAR els Estatuts de la FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE 
MANRESA, que s’adjunten al present dictamen. 
 
3r.- ADOPTAR el compromís que l’Ajuntament de Manresa, en el moment en 
què es produeixi la liquidació de l’actual institució Fira de Manresa, i d’acord 
amb l’article 23 dels seus Estatuts, revertirà a favor de la Fundació Privada 
Fira de Manresa els béns de la institució, i que segons els esmentats Estatuts 
es posaran a disposició de l’Ajuntament. 
 
4t.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 



 

 
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que es troben davant d'un dictamen, el qual 
per un costat, com adaptació a la nova reglamentació de fires de la Generalitat 
de Catalunya, es disposen a portar a aquest Ple,  l'aprovació dels Estatuts de la 
Fundació Privada Fira de Manresa, que pretén en aquest sentit,  promocionar 
totes les activitats firals que es realitzin a la ciutat, i promocionar diferents 
manifestacions comercials, de tot tipus, en especial les destinades a promoció i 
intercanvi de productes i articles de serveis, prestats a Manresa i a la seva àrea 
d'influència. També l'explotació del recinte firal del palau d'exposicions 
mitjançant l'organització i promoció de fires i altres manifestacions comercials. 
Aquesta és una voluntat expressa i manifesta d'aquest Ajuntament, en 
concordança també amb l'altre organisme que és la Cambra de Comerç, per tal 
de potenciar totes les activitats que es realitzin en un futur, en tot el que és 
promoció comercial, o promoció de les fires de la ciutat. Creuen que és un  
document de renovació, de canvi, en tot el que és la promoció comercial, la 
promoció de la ciutat, en totes aquelles fires que es puguin anar realitzant al 
llarg dels diferents anys. És a dir, pretenen que sigui un canvi no només de 
normativa, sinó una nova via, una nova estratègia de tot el que és la promoció 
de la ciutat, promoció de les fires, etc. També val a dir, que l'equip de govern hi 
posa molt d'interès, perquè puguin donar al Palau Firal unes certes condicions, 
que el puguin anar renovant, no tant sols, en l'exposició de fires, sectorials o les 
fires que ja existeixen, i poder-les incrementar, sinó també amb 
l'acondicionament d'un espai que hi hauria en un futur proper de tot el que és el 
centre de serveis de les empreses, que creuen que en el seu conjunt poden 
donar un contingut molt important, al que és l'explotació del Palau Firal, en la 
seva vessant de promoció de fires, i també de la interrelació entre les empreses, 
les entitats i les administracions de casa nostra. En aquest sentit, creuen que 
porten a aquest Ple, uns Estatuts que donen una nova funcionalitat al que és les 
explotacions firals, però que també pretenen donar una continuïtat en aquelles 
fires que ara existeixen i que tenen solvència coneguda, i promoure també, 
altres tipus d'activitats que es creguin convenient per part d'aquesta Fundació 
privada. En tot cas, pensen que és un motiu important per potenciar la ciutat, el 
comerç i les fires, i creuen que en aquest sentit val la pena que,  entre tots, 
s'incorporin a aquesta iniciativa per tal de poder reeixir amb allò que estan fent 
fins ara, i que és correcte i potenciant altres certàmens, altres fires, dintre del 
que és Fira de Manresa. Creuen que en aquest sentit, les dues coses,  
l'explotació de les noves fires, de les fires que es realitzen més l'explotació del 
centre de serveis de les empreses, donaran un contingut innovador al Palau 
Firal, que pretenen que pugui ser en el futur un bon instrument de promoció 
econòmica dintre de la ciutat. Aquests estatuts també estan d'acord amb la 
Cambra de  Comerç, que serien les dues institucions que farien la gestió 
d'aquesta fundació privada, Fira de Manresa, a la qual també s'afegeixen 
diferents entitats, diferents institucions, que estan exposades en els Estatuts, 
que són els que fins ara estaven al Patronat, i d'altres que s'afegeixen de nou, 
pot donar un caire més de concertació entre diferents agents econòmics i 
socials de la ciutat. seva. Creuen que és un bon punt d'arrencada. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i diu que el GMPP entén la necessitat de fer 
aquesta Fundació. Saben que per les normes legals, en aquests moment la 



 

Corporació, o la Fira, en definitiva, es trobava en la circumstància que havia 
d'optar per vàries vies. Veu que s'ha triat la de la Fundació, és molt correcta, fins 
i tot l'aplaudeixen, els hi sembla millor que les altres que s’escullen. Ara bé, si 
fan una cosa,  l'han de fer be. Perquè dit això , que els hi sembla molt bé el 
tema de la Fundació,  si es miren els Estatuts, la  veritat, aquí sí que tenen 
bastants qüestions o matisacions a fer, sempre  cordialment. No els hi llegirà 
totes, l'únic que lamenten és que potser manquen d'un estudi més profund 
aquests Estatuts. Esmentarà unes quantes coses amb les que els hi sembla 
que no estan d'acord, que s'hauria de considerar en bé de tots, i que demanen 
la reconsideració. No sap si es podrà fer o no, però, ho demanarien, insisteix, en 
bé de la Fira, i en bé d'aquest Ajuntament. A títol d'exemple, diu que en els 
Estatuts no es preveu quin caire de fundació és, es diu privada, però saben que 
per la Llei de Fundacions catalanes, s'ha d'especificar  si és assistencial, 
benèfico-assistencial, cultural, etc. Entenen que deu ser de les culturals, però, 
no s'especifica, cosa que s’hauria de fer. En segon lloc,  tampoc s'especifica el 
capital fundacional, es remet al que dirà en el seu dia l'escriptura, quan per la 
Llei de Fundacions privades catalanes, s'ha d’expressar en xifres de manera 
corrent el capital fundacional. En tercer lloc, es diu que és una fundació privada. 
Tot els participants, sembla ser, llevat d' algunes associacions de caire semi-
privats, però tots els demés son públics. En quart lloc, es crea una bicefalia al 
capdavant d'aquesta Fundació, és a dir, hi ha un President nat, que és l'Alcalde, 
i hi ha un President executiu, que és el President de la Cambra. Hi ha un cert 
solapament de funcions. Es preveu la figura de gerent, no se li atribueixen 
funcions, es remet al que es dirà en el seu dia, i així successivament. El mateix 
redactat de l'acord ja és incorrecte tècnicament. L’Ajuntament no s'integra en 
una fundació,  dota  o institueix una fundació, però no s'integra, perquè és una 
personalitat jurídica separada. Per això respectuosament, diu que ja que es fa 
això, que es faci bé i que es repassin els estatuts. Perles  com aquestes en 
trobaria vàries. Per això, primera, demanen respectuosament una revisió a fons 
d'aquests Estatuts, i en segon lloc, s'abstindrien per aquests motius. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que en l'exposició que ha fet l’equip de govern, 
ha parlat que tot aniria molt  bé, i seria fantàstic, però li agradaria que parlessin 
de les diferències que hi ha entre la Fundació Privada i la Fundació que hi havia 
abans; en el text que els hi porten, exactament quines diferències hi ha,  el 
perquè ja el saben, però les diferències, com queda, com es fa el traspàs de 
patrimoni d'una entitat a l'altra, i a veure com s'ha valorat i quina valoració s'ha 
fet en el canvi de patrimoni, com està tot el tema dels crèdits. Els agradaria que 
els expliquessin una mica  aquest tema. 
 
Intervé l’Alcalde i diu que, respecte a les qüestions que planteja el Sr. Oms, li 
contestarà ell directament, i també al Sr. Arderiu.  
Respecte al que planteja el Sr. Oms, parla de patrimoni i parla de gestió, són 
dos conceptes totalment  diferenciats. Com sap, el que és el patrimoni de Fira 
de Manresa, el que és el Palau estrictament està vinculat amb un consorci 
patrimonial format per la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, que per 
la informació que ells tenen, el 24 de maig passaria per la comissió tècnica, que 
és el pas previ a passar a la Comissió de Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i que fins ara, havia estat en una situació de paràlisi per qüestions 



 

merament tècniques. Merament tècniques en el sentit que per part de la 
Generalitat, en aquests moments, s'està valorant que la seva integració a 
consorcis o a mancomunitats o qualsevol tipus d'institució vingui determinada a 
que no li creï una despesa corrent. I una vegada ha vist que el Consorci de Fira 
de Manresa, que és patrimonial, que és una estructura patrimonial, que es va 
aprovar en aquest ple, fa aproximadament un  any o any i mig,  és estrictament 
patrimonial i que afecta al Palau Firal i que no hi ha cap problema 
d'endeutament perquè cadascú ja va fer les seves aportacions en el seu 
moment, els  queda única i exclusivament la part de gestió. I aquesta part de 
gestió és el que gestionava, fins ara, Fira de Manresa. Degut a la nova 
normativa  de fires, Fira de Manresa ha de modificar la seva estructura jurídica. 
Hi havien dues opcions: una era la possible creació d'un Consorci i l'altra, era la 
possible creació d'una Fundació Privada. La majoria de fires d'arreu de 
Catalunya han optat pel model de Fundació Privada perquè és molt més àgil, 
perquè hi ha la possibilitat de gestionar directament les fires, de la mateixa 
forma que hi ha la possibilitat de gestionar-ho indirectament, i Fira de Manresa 
ha optat o està optant en aquests moments per la Fundació Privada. Aquests 
són els dos elements. Els Estatuts de Fira de Manresa, del que era el Patronat 
fins ara, determinaven que el seu valor, el seu actiu, passaria a l'ajuntament, la 
voluntat de l’equip de govern és que passi a l'ajuntament i de l'ajuntament passi 
a la Fundació, en el seu moment, i això és una qüestió tècnica que haurà de 
realitzar l’ajuntament,  i posteriorment dins de l'acta de constitució hauran de 
dotar-la d'un capital propi. Evidentment això dependrà també, no tant de 
negociacions, però si de converses amb el Departament de Governació i de 
Justícia, en aquest cas, que són els que tenen el protectorat de la Fundació.  
Les fundacions s'han d'estructurar de forma privada i dins d'una fundació 
privada hi poden participar administracions públiques, que és l'instrument que 
han creat. Creuen que aquests Estatuts estan bé. Quant al criteri bicèfal que el 
Sr. Arderiu plantejava, diu que el que han fet única i exclusivament  és respectar 
l'equilibri existent a través del Patronat, que era que el President de la Junta 
General del Patronat era l'Alcalde de Manresa i que el President del Comitè 
Executiu era el President de la Cambra de Comerç. Han respectat aquell acord, 
que és un acord de fa temps, i l'han traslladat als òrgans de la Fundació. Creuen 
que són uns Estatuts correctes des del punt de vista tècnic, i  li dóna la 
impressió que estan d'acord des d'un punt de vista polític , i  creuen que si 
surten algun tipus d'elements que tècnicament s’hagin de modificar, o s’hagin 
de millorar, evidentment  faran les rectificacions que siguin necessàries. Ara bé, 
insisteix, el criteri bicèfal i el criteri d'estructura és un pacte no d'ara, és un pacte 
de sempre que l'han volgut anar respectant. L'altra opció era Fundació Privada 
o Consorci. Han cregut que era millor fundació privada perquè tenia una certa 
facilitat en el nivell de gestió, i l'únic que fa aquesta Fundació  és gestionar, no 
té cap  element patrimonial a sobre. El que és la propietat del Palau Firal 
continua sent d'un consorci integrat per la Generalitat i l'Ajuntament a un 50%, 
que tal com ha dit el Director General, el Sr. Jaume Angerri, li va enviar a través 
d'una carta, que el dia 24 de maig passava a Comissió tècnica i posteriorment a 
Comissió de Govern, la qual cosa creuen que quedarà aprovat. No sap si els hi 
ha aclarit un miqueta els seus dubtes. 
 



 

Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que en el criteri polític estan absolutament 
d'acord, l'únic desacord o diferència que en aquest punt els podria separar és el 
que ja li ha apuntat abans. "Fem-ho bé", perquè entenen que malgrat això, 
tècnicament hi han unes petites incorreccions, tampoc volen fer massa pressió 
sobre aquest tema, però que sí que són de pes. El criteri del govern d'aquesta 
fundació tampoc li discuteixen, discutirien que en comptes de ser President del 
Patronat i President del Comitè Executiu, faci un vice-president que presideixi el 
Comitè Executiu, crearà una certa confusió. Sí critiquen en aquest sentit 
políticament i tècnicament, ambdues qüestions, el fet que no s'hagi tingut en 
compte en la composició del patronat els membres de l'oposició d'aquesta 
corporació municipal. Se'ls podia haver tingut en compte, al menys una menció, 
i així succesivament. És a dir, segueixen mantenint que els Estatuts tenen una 
certa imperfecció i això és el que els priva de poder donar un vot afirmatiu a 
aquest dictamen, malgrat que en el fons de la qüestió està tothom d'acord amb 
això. Res més. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que hi ha una qüestió que no s'ha parlat, però 
suposa que deu quedar implícita, és que Fira de Manresa o sigui la Fundació 
Privada Fira de Manresa assumeix el que fins ara venia fent PROMEXSA, o 
PROMEXSA continua?. 
 
L’Alcalde i diu que això no és un tema de debat en aquest Ple, però li pot 
contestar tranquil.lament. PROMEXSA, en el seu dia va dir que deixava de 
gestionar fires i PROMEXSA deixa. En tot cas, com que la decisió de qui ha de 
gestionar les fires no és una decisió d'aquest Ple, malgrat aquest Ple ha d'estar 
informat, entenen que aquesta és una decisió que ha de prendre la Fundació. 
Inicialment el criteri, tampoc es vol avançar a esdeveniments, perquè el primer 
que han de fer és constituir la Fundació i fer aquest debat dins del marc de la 
Fundació, seria que la Fundació, degut a que han triat l'estructura jurídica de  
Fundació i no de Consorci, té molta més facilitat per poder gestionar 
directament les fires, i que inicialment i de forma transitòria i més atenent el fet 
que durant el proper semestre tindran obres al Palau Firal, el millor, entenen 
que sigui que aquesta gestió la realitzi directament aquesta Fundació. De totes 
formes, voldria deixar clar que aquest és un criteri de l'Alcalde de Manresa, no 
de la Fundació, perquè insisteix, s'ha de constituir primer la Fundació. 
Contestant al Sr. Arderiu respecte a la representativitat que poden tenir diferents 
membres de la corporació en la Fundació, els estatuts determinen que 4 
membres electes de l'Ajuntament de Manresa elegits pel Ple s'incorporaran a la 
Fundació. En tot cas, posteriorment discutirien si ha de haver-hi representativitat 
o no. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 22 vots  afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV, 9 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, es 
declara acordat: 
 
1r.- APROVAR la integració de l’Ajuntament de Manresa dins de la 
FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE MANRESA, que té per objecte la promoció 
de la ciutat i comarca a través de les manifestacions firals. 
 



 

2n.- APROVAR els Estatuts de la FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE 
MANRESA, que s’adjunten al present dictamen. 
 
3r.- ADOPTAR el compromís que l’Ajuntament de Manresa, en el moment en 
què es produeixi la liquidació de l’actual institució Fira de Manresa, i d’acord 
amb l’article 23 dels seus Estatuts, revertirà a favor de la Fundació Privada 
Fira de Manresa els béns de la institució, i que segons els esmentats Estatuts 
es posaran a disposició de l’Ajuntament. 
 
4t.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient. 
 
3.2 ADHERIR-SE A LA DEMARCACIÓ NORD-EST (ZONA-2) DEFINIDA A 

L'ANNEX DE L'ACTA DE LA REUNIÓ CONJUNTA ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I 
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, ALS EFECTES DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CORRESPONENT CONCURS 
D'ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el sector econòmic de les telecomunicacions es configurarà en els 
propers anys com un instrument fonamental de desenvolupament econòmic, 
social i cultural del país. 
 
Atès que el procés d’implantació de les telecomunicacions ha d’implicar tant les 
administracions públiques com la societat civil. 
 
Atès que la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de telecomunicacions per cable, 
que constitueix el marc legal per l’establiment i l’explotació d’aquestes xarxes, 
estableix uns mecanismes que fan aconsellable la cooperació entre 
l’administració autonòmica i els ens locals des d’una visió compartida dels 
interessos nacionals de Catalunya. 
 
Atès que interessa molt particularment que aquests àmbits territorials siguin 
definits amb un abast territorial suficient, per tal de fer possible que l’operador 
que esdevingui adjudicatari ofereixi un grau de prestacions el més complet i 
avançat possible. 
 
Considerant que la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de telecomunicacions per 
cable, estableix la possibilitat que els municipis, mitjançant el corresponent 
acord plenari, s’adhereixin a una demarcació territorial determinada. 
 
Considerant que en la implantació de la xarxa de telecomunicacions, el referent 
econòmic no ha de ser l’únic a tenir en compte, sinó que cal afegir-hi els 
elements del reequilibri territorial i de la normalització lingüística. 
 



 

Considerant que per acord entre el Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, es proposa organitzar el territori de Catalunya en tres 
demarcacions. 
 
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
 

 A C O R D 
 
 

PRIMER. Adherir-se a la demarcació nord-est (zona 2), definida a l’annex de 
l’acta de la reunió conjunta entre el Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) del dia 21 de març de 1996, als 
efectes de la convocatòria del corresponent concurs d’adjudicació de la 
prestació del servei establerta a l’article 6 de la Llei 42/1995, de 22 de 
desembre, de telecomunicacions per cable. 
 
SEGON. Donar el vist-i-plau als representants nomenats per acord entre l’ACM 
i la FMC, Srs. Antoni Farrés i Sabater i Josep Serratusell i Sitjes, alcaldes de 
Sabadell i Granollers respectivament, als efectes de representar als 
ajuntaments integrants de la demarcació nord-est en els corresponents 
concursos d’adjudicació de la concessió, corresponents a aquesta demarcació. 
 
TERCER. Mostrar la voluntat de constituir un consorci conjuntament amb 
l’ACM, la FMC i la resta d’ajuntaments de la demarcació nord-est, segons allò 
que preveu l’article 252 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, a fi i efecte d’impulsar la implantació de la xarxa de 
comunicació per cable i optimitzar la seva utilització. 
 
QUART. Facultar al senyor alcalde-president per a la tramitació del present 
acord, per a tot allò referent al seu desenvolupament i a la signatura dels 
documents que siguin necessaris. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya i 
comunicar-ho a la FCM i a l’ACM, als efectes escaients". 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona, i diu que es troben davant d'un acord, d'una 
transcendència que avui no poden valorar. Sens dubte, la implantació del 
segon operador de cable al país,  té una transcendència que va més enllà del 
que avui es poden imaginar, perquè la seva utilitat és tal, que tots i cadascun 
dels membres d’aquest Ple desconeixen fins on pot arribar. Estan davant d'un 
acord que està basat en un acord institucional previ, per al qual els municipis  
grans del país, és a dir, els municipis de més de 50.000 habitants en els quals 
està Manresa, renuncien a la possibilitat de erigir-se en demarcació pròpia, per 
tal que els petits municipis del país puguin també tenir i gaudir d'un segon 
operador. Evidentment, que aquest oferiment per al reequilibri territorial del 



 

país és una oferta generosa dels grans municipis, però també han de ser 
sincers, també té un xic d'egoista. Mirarà d'explicar-se. Evidentment la ciutat de 
Manresa, podia haver optat per tenir una demarcació pròpia, per tenir un 
operador propi. El que a ningú se li pot escapar és que qualsevol operador 
d'una xarxa de cable, ha d'estar intercomunicat amb la resta d'operadors que 
circulen pel món.  I evidentment, un petit operador que seria el que vindria a la 
ciutat de Manresa, difícilment podria estar o li seria rendible estar a la ciutat de 
Manresa i tenir llogat per exemple un satèl.lit, per donar servei als ciutadans de 
Manresa. Davant d'això, el conjunt de municipis del país han decidit agrupar-
se, per tal de complir la llei s'ha hagut de dividir el país en 3 demarcacions, 
aquestes demarcacions totes elles estan a frec dels 2.000.000 d'habitants per 
tal d'intentar reequilibrar el país, un tema de reequilibri pressupostari, i això 
obliga als concessionaris, els que vinguin, els concursants, a fer inversions per 
valor de 250.000.000.000 PTA. Òbviament a ningú se li escapa que inversions 
d'aquestes característiques només les poden fer les grans empreses de 
telecomunicacions que hi ha al món. Evidentment, si estan davant d'una gran 
empresa mundial de telecomunicació, podrà fer la competència de tu a tu, a 
una de les grans empreses mundials en telecomunicacions, com és avui 
Telefònica. Evidentment, que els  ajuntaments de Catalunya estan interessats 
en que això funcioni, que funcioni be, i ràpid. El cable és l’ ahir però  és el 
demà. Qui no tingui cable d’aquí dos dies difícilment podrà prosperar 
econòmicament. Per això demanaria a tots els grups d'aquest Ple, el seu 
suport a aquesta moció, sent conscients que cedeixen una part de la seva 
sobirania, però ho fan pel bé del reequilibri del territori. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que estan d'acord amb aquesta moció i 
evidentment votaran afirmativament. Voldria ressaltar que el fet d’aquest 
aquest acord de l'Associació i la Federació de Municipis, juntament amb la 
Generalitat de Catalunya, l'únic que fa és que les ciutats grans siguin solidàries 
amb la resta del país. Manresa podria tenir en aquests moments un operador 
en marxa, Manresa és ciutat rendible i Manresa podria ser una ciutat egoista, 
anar per ella, tenir la seva xarxa i desprès ja s’interconnectaria amb la xarxa 
que més l’ interessés. Diu això, perquè quan estaven al govern, havien tingut 
ofertes d'empreses, la mateixa empresa que està fent  el cablejat de 
Barcelona, però creuen que adherir-se aquí és molt favorable perquè  hi ha un 
compromís ferm que la gent  que agafin aquests contractes, el cable  arribarà 
al poble més petit de Catalunya. I això és molt bo pel país, és molt important 
pel país, que no només estigui el cable on hi ha més consum, on és rendible, i 
llavors aquí és faci el gran negoci, i en els pobles petits que són 4 no arribi la 
infrastructura. Aquest ha d’ésser un element de reequilibri del país molt 
important, i creu que adherir-se a això és un acte de solidaritat amb tot el 
poble, amb tota la nació catalana. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
3.3 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ COMPLEMENTÀRIA CONCEDIDA PER 

LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE L'INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, 



 

PER IMPORT DE 3.113.500 PTA, AMB DESTINACIÓ AL PROGRAMA 
ESCOLA-TALLER DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i 
promoció de l'ocupació de treballadors en atur que convoca l'Instituto Nacional 
de Empleo dins el programa Escola-Taller/Casa d'Oficis. 
 
Atesa la resolució de la Directora Provincial de l'INEM, amb registre d'entrada a 
aquest Ajuntament núm. 11200 de data 11 de maig de 1995, per la que 
s'aprova la sol.licitud efectuada per l'Alcalde-President del programa ESCOLA-
TALLER MANRESA, concedint una subvenció de 99.494.920.-PTA amb destí 
a la formació i ocupació de 40 alumnes/treballadors, per un període de dos 
anys i acceptada pel ple de la corporació el dia 16 de maig de 1995. 
 
Atès l'ofici tramès a aquest ajuntament des de l'Instituto Nacional de Empleo 
amb registre d'entrada núm. 4724 de data 22 de febrer de 1996, comunicant 
que properament es rebria una resolució regularitzant els imports 
corresponents a l'aplicació del Salari Mínim Interprofessional de l'any 1996 i les 
noves quotes, d'acord amb el R.D. 2199/95 de 28 de desembre de 1995 
publicat en el B.O.E. del dia 29 de desembre de 1995 on s'estableix el S.M.I. i 
l'Ordre d'11 de gener publicada en el B.O.E. de 13 de gener de 1996 sobre les 
cotitzacions a la Seguretat Social per l'any 1996. 
 
Atès l'ofici tramès a aquest ajuntament des de l'Instituto Nacional de Empleo 
amb registre d'entrada núm. 9439 de data 11 d'abril de 1996 amb el que 
s'adjunta còpia de la resolució complementària, dictada pel director provincial 
de l'INEM, corresponent a la subvenció salarial dels pròxims semestres de 
l'Escola-Taller de Manresa d'acord a la normativa abans esmentada, es 
concedeix una subvenció complementària per sous d'alumnes/treballadors de 
3.113.500.-PTA restant pendent de regularitzar la subvenció salarial del 
període 01/01/97 al 15/05/97.  
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.  
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
ACCEPTAR la subvenció complementària per sous d'alumnes/treballadors del 
programa Escola-Taller de Manresa concedida per la Direcció Provincial de 
l'Instituto Nacional de Empleo de 3.113.500.-PTA". 
  



 

Intervé el Sr.Collado i Llort  i diu que aquest és un dictamen que el que fa és 
complementar l'acord que hi ha hagut en el seu moment d'acceptació d'una 
subvenció per part de l'INEM per l'Escola Taller de Manresa, i el que fan amb 
aquest dictamen és suplementar el que fa referència a l'aplicació del salari 
mínim interprofessional a l'any 96, amb aquesta suplementació d'aquesta 
subvenció per part de l'INEM.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
3.4 ACCEPTAR LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER ALS PROJECTES D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE DIVERSOS COL.LEGIS PÚBLICS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'escrit de la Generalitat de Catalunya de 29 de gener de 1996, amb 
registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 3353 de data 6 de febrer de 
1996, pel qual es comunica que en relació els projectes d'instal.lacions 
elèctriques dels col.legis públics, BAGES, PARE IGNASI PUIG, ANSELM 
CABANES, SANT IGNASI I FRANCESC BARJAU, inclosos en el PLA 
D'AJUTS per actuacions de seguretat en centres docents de primària, l'import 
de les ajudes seran les següents: 
 
CP FRANCESC BARJAU   50 % pressupost projecte 
CP SANT IGNASI    50 % pressupost projecte 
CP ANSELM CABANES   100% pressupost projecte 
CP BAGES     50 % pressupost  projecte 
CP PARE IGNASI PUIG   50 % pressupost projecte 
 
Atès que els projectes citats han estat aprovats per aquest Ajuntament amb els 
següents pressupostos generals: 
 
CP FRANCESC BARJAU   2.750.647 PTA 
CP SANT IGNASI    2.506.757 PTA 
CP ANSELM CABANES   2.615.315 PTA 
CP BAGES     2.950.544 PTA 
CP PARE IGNASI PUIG   2.880.173 PTA 
 
Vist el que estableix l'article 25 2.n de la Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, els articles 63 2.o i 68 1.a de la Llei 8/87 de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist el que disposen els articles 2 1.d i 40 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa 
al Ple de la Corporació,  l'adopció del següent, 



 

 
 
A C O R D  
 
ACCEPTAR les subvencions que es detallen a continuació amb destí als 
projectes d'instal.lacions elèctriques que es mencionen: 
 
CP FRANCESC BARJAU    1.375.323 PTA 
CP SANT IGNASI     1.253.378 PTA 
CP ANSELM CABANES    2.615.315 PTA 
CP BAGES      1.475.272 PTA 
CP PARE IGNASI PUIG    1.440.086 PTA". 
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i diu que és voluntat de l'equip de govern 
millorar al màxim la situació dels equipaments educatius i és per això que han 
presentat una colla de projectes, han concertat una colla de projectes dins del 
Pla d'ajuts que s'acaba aquest any de seguretat de les escoles, que 
bàsicament es refereix a renovacions d'instal.lacions elèctriques, instal.lació de 
proteccions, renovat de les línies, etc., i que són els que es relacionen en el 
dictamen. En aquest dictamen el que fan és acceptar la subvenció per tirar-ho 
endavant, la part que no ha estat subvencionada ja ha estat consignada en el 
pressupost d'enguany, i totes aquestes obres han estat aprovades, i una 
d'aquestes, a més a més, la  del Col.legi Sant Ignasi ha estat contractada, i a 
principis d'estiu és començarà a executar, i les altres, esperen que es puguin 
executar també a l'estiu, tan bon punt puguin començar els tràmits de concurs, 
i de  contractació. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que això deu ser en funció d'aquell estudi que 
es va fer d'estalvi energètic i les subvencions sobre l'estudi de l'estalvi 
energètic.  
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol, i diu que no té res a veure. En un dels 
estudis d'estalvi energètic el que fa l'Ajuntament és renovació de la il·luminació, 
 canviar el tipus de bombetes, etc. En canvi, això és tota la instal.lació, 
protecció magnetotèrmics, línies,etc. No te res a veure amb aquell estudi. 
 
El Sr. Oms i Pons  diu que té entès que quan van fer l'informe d'estalvi 
energètic, era renovació d'instal.lacions. 
 
El Sr. Casserras i Gasol  li respon que sí, però que el que era l'informe 
d'estalvi energètic,  es basava  en temes d’eficiència energètica, en canvi 
aquests altres projectes el que van és, sobre tot, a seguretat i reposició de les 
línies que estan algunes  molt envellides. 
 
El Sr. Oms i Pons precisa que l’interessa saber-ho perquè aquest era un tema 
que quan van fer l'estudi d'estalvi energètic hi havia unes subvencions que 
havien de venir, i volia saber si realment havien vingut o no han vingut, perquè 
sinó seria qüestió de reclamar-les, cas que no siguin aquestes. 
 



 

Intervé el Sr. Casserras i Gasol i diu que algunes han vingut i es fan servir 
per això, per renovar el que són els elements d'il.luminació. Però en aquest 
dictamen estan parlant de fer que les escoles públiques compleixin la 
normativa de seguretat elèctrica, que les instal.lacions estiguin a la normativa 
actual, no en la del moment que es van construir que és molt diferent, que no 
ofereix unes determinades proteccions i necessitats que fa 20 anys que no hi 
eren i ara sí. Són dos temes diferents. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
3.5 CONCEDIR A L'ENTITAT BÀSQUET MANRESA, SAE, LA MEDALLA 

DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU, EN RECONEIXEMENT A LA 
SEVA TASCA DE FOMENT I DIFUSIÓ DEL BÀSQUET MANRESÀ. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la proposició formulada al Ple en data 18 de març de 1996 pel Grup 
Municipal de Convergència i Unió en la qual sol.liciten la medalla de la ciutat al 
mèrit esportiu de l'entitat Bàsquet Manresa, SAE, degut a la brillant trajectòria 
esportiva de l'equip TDK Manresa, que el va portar a proclamar-se campió de 
la Copa del Rei de bàsquet, amb la repercussió social que això ha tingut a 
Manresa i a tota Catalunya, i que ha fet que el nom de la nostra ciutat es 
conegui arreu de l'Estat i a Europa. 
 
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa. 
 
Atès que en data 25 de març d'enguany va ésser dictat un decret incoant 
expedient administratiu per tal d'establir si en l'entitat BÀSQUET MANRESA, 
SAE, hi concorren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la Ciutat 
al mèrit esportiu, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els 
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de 
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis 
extraordinaris, s'hi engloba la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès el que preveu l'article 13 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula 
la concessió de la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la 
Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 



 

Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis 
Personals, en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu, 
a l'entitat BÀSQUET MANRESA, SAE. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
 
1er.- Concedir a l'entitat BÀSQUET MANRESA, SAE la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Esportiu en reconeixement a la seva tasca de foment i difusió del bàsquet 
manresà, mitjançant brillant trajectòria esportiva de l'equip del TDK Manresa.  
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
de l'afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
 
Intervé el Sr. Empez i Garcia i diu que per ell és una satisfacció acabar 
l’expedient en el qual demanen la medalla al mèrit esportiu al Bàsquet 
Manresa, SAE, per unes raons molts fonamentals. No solament  per la gran 
trajectòria esportiva d’aquest any, que l’ha  portat a aconseguir la Copa del Rei, 
 sinó per la seva trajectòria, no solament amb èxits esportius, sinó per una cosa 
molt important que aquesta Regidoria valora fonamentalment, que és la seva 
gran difusió del bàsquet a nivell de la ciutat i la seva voluntat d'integració 
d'aquesta societat dintre de la societat Civil , com poden tenir l’exemple en 
l’organització de les Festes de la Llum. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que el GMPP recolza totalment el 
dictamen que se'ls presenta avui pel Sr. Empez,  i l'únic que desitjarien és que 
el dijous ho poguessin recordar encara amb més "carinyo".  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que ells estan satisfets que avui es porti 
aquest dictamen. En aquest moment, l'entitat Bàsquet Manresa SAE és l'entitat 
que fa la promoció de Manresa més important. Manresa en aquest moment és 
coneguda arreu d'Espanya i han d'agrair l'esforç que fa l'entitat per tal que amb 
un pressupost tan ajustat pugui aspirar a ser campió de lliga. Esperen que 
puguin celebrar-ho tots a “ la farola”,  perquè realment seria una fita històrica i  
per Manresa seria una cosa important. Creuen que aquesta medalla és molt 
merescuda, tal com van fer en la presentació, creuen que és important i amb 
molta alegria celebraran el dia que tots plegats puguin donar la medalla al 
Bàsquet Manresa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 18 del Reglament 
d’Honors i Distincions, es declara acordat: 
 



 

1er.- Concedir a l'entitat BÀSQUET MANRESA, SAE la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Esportiu en reconeixement a la seva tasca de foment i difusió del bàsquet 
manresà, mitjançant brillant trajectòria esportiva de l'equip del TDK Manresa.  
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
de l'afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa. 
 
3.6 DONAR PER CONSTITUÏDA LA GARANTIA DEFINITIVA DEL 

CONTRACTE DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I, 
TRAM NORD, ADJUDICAT A L'ENTITAT OCP CONSTRUCCIONES, 
SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, en sessió plenària celebrada el dia 26 
d'octubre de 1995, va adjudicar el contracte de l'obra MODIFICACIÓ 
PROJECTE DE URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, 
FASE 1 TRAM NORD, a favor de l'entitat mercantil OCP CONSTRUCCIONES, 
SA, per un preu de 70.615.049 PTA. 
 
Atès que al punt 2n de la part resolutòria de l'esmentat acord es requeria a 
l'adjudicatari per a què en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la 
notificació de l'acord d'adjudicació, constituís una garantia definitiva de 
70.615.049 PTA a la Caixa de la Corporació, d'acord amb l'article 84.5 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, donat que la proposició podia incórrer en 
presumpció de temeritat. 
 
Atès que l'entitat mercantil OCP CONSTRUCCIONES, SA, mitjançant instància 
de referència registre d'entrada 12.031/10.05.1996, ha donat constància de la 
presentació de l'aval equivalent a la garantia requerida i també ha sol.licitat que 
aquesta garantia passi a ser del 4% del preu del contracte en el moment en 
que s'hagi executat la totalitat de l'obra i aquesta hagi estat rebuda 
favorablement per part de l'Ajuntament. 
 
Atès l'interès públic que suposa l'execució d'aquesta obra sense més demora. 
 
Com Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent  
 
 
 A C O R D 
 
PRIMER.- Donar per constituïda la garantia definitiva de contracte de l'obra 
MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE 1, TRAM NORD, podent-se procedir a partir d'aquest moment 
a la formalització del contracte. 
 



 

SEGON.- Fer constar que, quan hagi finalitzat l'execució de l'obra i aquesta 
hagi estat rebuda favorablement per l'Ajuntament, l'import de la garantia 
definitiva quedarà reduïda fins la finalització del termini de garantia previst al 
plec de clàusules, al 4% del preu del contracte, és a dir 2.824.602 PTA, i es 
procedirà mitjançant l'oportú expedient a la devolució de la resta de la 
garantia". 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que el dictamen que es porta a l'aprovació 
d'aquest Ple, és un dictamen tècnic, de constitució de garantia per fer unes 
obres d'urbanització al sector industrial Els Dolors. És la completació  del tram 
que anomenaven Nord, que bàsicament va de la construcció del carrer Avinyó, 
part del carrer Artés i la Unió del carrer Avinyó amb l'Avinguda dels Dolors. 
L'empresa que va ser adjudicatària d'aquestes obres va ser OCP, 
Construcciones S.A. i ha constituït la garantia que se li demanava de 
70.000.000 Pts, que és la condició indispensable per dur a terme la posterior 
contractació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
4.1.1 DESIGNAR AMB EL NOM DE "VERGE DEL CARME", LA 

CONSTRUCCIÓ DE LA SECCIÓ DE 200 NÍNXOLS AL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Comissió de Govern del dia 27 de novembre de 1995 es va 
aprovar inicialment la construcció de 200 nínxols al Cementiri Municipal, 
corresponent al projecte de referència 50/95, del Servei d'Urbanisme, aprovat 
definitivament i de forma automàtica en data 10 de febrer de 1996, per haver 
transcorregut el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap tipus 
de reclamació, i que en aquests moments estan en fase de construcció. 
 
Atesa la necessitat de dotar de nom aquesta construcció. 
 
Atès que el Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria disposa 
en l'últim paràgraf de l'article 43 que les esmentades construccions seran 
designades amb un nom escaient. 
 
Atesa la necessitat d'efectuar-ho per tal de poder endegar el procediment 
d'adjudicació de nínxols. 
 



 

Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient designar aquesta nova 
secció amb el nom de "Verge del Carme". 
 
Atès que el Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria disposa a 
l'article 67 que l'Ajuntament podrà concedir el dret funerari sobre un nínxol 
concret i sense aplicació de taxes, quan es tracti de la inhumació de cadàvers 
corresponents a persones que hagin prestat serveis extraordinaris al municipi, 
o en les quals concorrin circumstàncies especials que la Corporació, valorarà 
discrecionalment en cada cas. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent: 
 
 A C O R D 
 
1r.- Designar amb el nom de "Verge del Carme" la construcció de la secció de 
200 nínxols al Cementiri Municipal, segons projecte del Servei d'Urbanisme 
50/95, aprovat definitivament en data 10 de febrer de 1996. 
 
2n.- Mantenir la reserva a favor de l'Ajuntament de Manresa dels nínxols núm. 
243, 253, 263 i 273 de la secció "Verge de Montserrat, B", amb la finalitat de 
poder donar compliment, si és el cas, a la previsió continguda a l'article 67 del 
Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i diu que aquest  dictamen és per designar 
amb el nom de "Verge del Carme" aquest mòdul nou, a la secció que estan 
construint en aquests moments en el Cementiri Municipal. Mòdul o secció que 
esperen que a final de mes ja estarà a disposició de  la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
L'Alcalde disposa que es procedeixi a la lectura i votació conjunta dels dos 
dictàmens compresos en els punts 4.1.2 i 4.1.3. de l'ordre del dia. 
 
 
4.1.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

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

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret 
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc 
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del 



 

cànon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la 
d'inhumació. 
 
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". 
 
 
4.1.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.  
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de 
les restes contingudes a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin 
restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas 
d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any 
fixi la corresponent Ordenança Fiscal.  
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius 
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la 
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats 
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal, i diu que són dictàmens de tràmits. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts  
4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia, s'aproven per unanimitat dels 25 membres 
presents. 



 

 
 
        
5. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT DE SERVEIS 

SOCIALS I DEL REGIDOR-DELEGAT D'HISENDA, SOBRE CESSIÓ 
A TÍTOL GRATUÏT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL), DEL DRET DE 
SUPERFÍCIE SOBRE PART DE LA FINCA DE LA QUAL ÉS 
PROPIETARI L'AJUNTAMENT DE MANRESA, UBICADA A LA ZONA 
DE MAS D'EN PLA I PUIGBERENGUER, I APROVAR LA MINUTA 
D'ESCRIPTURA CORRESPONENT 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 
1996 va revocar l’acord de cessió d’ús d’un terreny a favor del Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, amb destí a la construcció 
d’habitatges tutelats. 
 
Atès que el fonament d’aquesta revocació era d’una banda el canvi del destí 
del bé cedit, que havia de ser la construcció d’habitatges tutelats, un centre de 
dia i un equipament social d’aprofitament per les entitat socials del barri. 
 
Atès que d’altra banda el Departament de Benestar Social també va demanar 
la modificació de la figura jurídica utilitzada, en el  sentit de substituir  la cessió 
d’ús per la cessió d’un dret de superfície (dret a edificar sobre un terreny aliè) 
per un termini de 75 anys. 
 
De conformitat amb els articles 240 i següents del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 
 
El regidor-delegat de Serveis Socials i el regidor-delegat de Hisenda proposen 
al ple de la corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER. Cedir a títol gratuït a la GENERALITAT DE CATALUNYA 
(DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL), el dret de superfície sobre part de 
la finca de la qual es propietari l’Ajuntament de Manresa, ubicada a la zona 
coneguda com Mas d’en Pla i Puigberenguer, inscrita al Registre de la 
Propietat número 1 de Manresa, al tom 2.142, llibre 771, full 207, finca número 
38.988, que figura al full 331.66 de l’Inventari general consolidat de béns, drets 
i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, la comprovació del qual va ser 



 

aprovada per acord plenari de 17 de juliol de 1995, amb la qualificació jurídica 
de bé patrimonial. 
 
Les dades del terreny en el qual es constitueix el dret de superfície són les 
següents: 
 
 . Superfície:  2.018 m2 
 . Descripció: Terreny de forma trapezoïdal. 
 . Límits: Al Nord, amb resta de la finca matriu destinada a la 

perllongació del vial Puigmal; al Sud, part amb la 
finca del sr. Xavier de Puig i March destinada a 
zona verda i part amb resta de la finca matriu, 
destinada també a zona verda; a l'Est, amb resta de 
la finca matriu destinada a l'ampliació del camí de 
Juncadella; i a l'Oest, part amb la finca del Bisbat de 
Vic i part amb la finca de la Caixa d'Estalvis de 
Manresa. 

 . Valor: Cinc milions set-centes vint-i-sis  mil set-centes 
cinquanta-una pessetes (5.726.751 PTA). 

 
 . Qualificació 
   urbanística: Sòl urbà 
  Sistema General d’Equipament Polivalent (Clau Ep). 
 
 (S’acompanya plànol com annex número I). 
 
SEGON. El termini de durada de l’esmentat dret de superfície serà de setanta-
cinc anys, comptats a partir de la data de la seva inscripció al Registre de la 
Propietat. 
 
TERCER. Fer constar que les construccions que edifiqui el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya sobre el terreny en el qual es 
constitueix el dret de superfície, hauran de ser destinades a habitatges tutelats, 
un centre de dia, altres serveis complementaris per la gent gran i un 
equipament social d’aprofitament per les entitats socials del barri Mion-
Puigberenguer. 
 
QUART. Aprovar en tot el seu contingut la minuta d’escriptura que s’adjunta a 
aquest dictamen com annex número II, la qual regula el contingut, finalitat i 
règim jurídic al qual se subjecta la cessió del dret de superfície que s’aprova en 
el punt primer d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Facultar al Sr alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació d’aquest acord, especialment per atorgar 
l’escriptura de segregació i constitució de dret de superfície". 
 
Intervé el Sr. Mora i Villamate i diu que, com recordaran, en el  ple del mes 
d'abril passat, van procedir a la revocació d'un acord de ple anterior, en el que 
procedien a la cessió d'ús d'un terreny propietat de l'Ajuntament per la 



 

construcció d'aquests habitatges tutelats. El motiu de la revocació és perquè hi 
havia hagut un canvi. La Generalitat demanava la bonificació de la figura 
jurídica que van utilitzar per fer aquesta cessió i demanava la constitució d'un 
dret de superfície. El que estan fent ara, és procedir a la constitució d'aquest 
dret de superfície, i esperen que amb això donin una empenta definitiva a 
aquest equipament llargament reivindicat pel barri, que constitueix com diu el 
text del dictamen, la construcció d'uns habitatges tutelats, centre de dia i un 
equipament social pel barri amb un pressupost estimat d'uns 180.000.000 PTA, 
cosa que implica també per part de l'Ajuntament el compromís de procedir a la 
urbanització de l'entorn d'aquesta parcel.la, per tal que tingui condicions de 
solar i que per tant pugui ser acceptada com a tal solar per la Generalitat, amb 
un cost també per part de l'Ajuntament d'uns 36.000.000 PTA. Amb aquest 
tràmit esperen que a partir d'ara s'hagi dit i tota la qüestió executiva d'aquest 
equipament, i que puguin, tan aviat com es compleixin els terminis més o 
menys estimats o indicats per la Conselleria, que a partir de l'any 97 es puguin 
començar a fer les obres, de forma que a l'any 98 puguin tenir en funcionament 
l'equipament. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet, i diu que el GMPP es congratula que d’una 
vegada es desencalli el tema dels pisos tutelats i això pugui tirar endavant 
després de tant temps, que entre unes raons i altres, hagi quedat encallat. 
Esperen que això mateix  pugui passar aviat en el tema de  la residència dels 
disminuïts físics,  és importantíssim que es desencallin, aquests projectes es 
tirin endavant i arribin a bon fi. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que després d'un llarg procés en el qual han 
pogut cedir els terrenys a la Generalitat, es congratulen i esperen que en un 
temps proper pugui ser una realitat aquesta necessitat que té el barri i l'entorn. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
6. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
6.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT D'URBANISME I 

DEL REGIDOR-DELEGAT D'HISENDA, SOBRE APORTACIÓ A LA 
SOCIETAT FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA, S.A., DE DIVERSES FINQUES DE PROPIETAT 
MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Junta General d’Accionistes de la societat anònima FOMENT DE 
LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (FÒRUM, SA), en sessió 
ordinària que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 1996, va adoptar l’acord d’ampliar 
el seu capital social en 18.450.000 PTA. 



 

 
Atès que l’esmentat acord va indicar que aquesta ampliació de capital social es 
faria efectiva mitjançant una aportació no dinerària de l’Ajuntament de 
Manresa, consistent en diverses finques  de sòl urbà incloses dins de l’àmbit 
que el Pla General d’Ordenació Urbana vigent defineix com Nucli Antic, les 
quals es relacionen a continuació: 
 
Referència cadastral  Referència Inventari  Situació 
 
26.990-02    331.44  c. Codinella, 15 (abans 9) 
26.000-11   331.52  c. Santa Llúcia, 39 (abans 47) 
21.004-21   331.59 c. Barrreres, 28 
26.990-01    331.61 c. Santa Llúcia, 22 
22.004-01   331.67 c. Urgell, 3 1r 1a 
27.000-12   331.69 c. Montserrat, 23 (abans 24) 
27.000-13,14  331.77 c. Montserrat 19-21 
28.990-52   331.78 Plaça Sant Ignasi,12 
27.993-24   331.81 c. Aiguadé, 24 
27.007-12   331.68 Via Sant Ignasi, 1 
22.983-07   331.62 c. Santa Maria, 16 
25.004-11   331.56 Plaça Sant Ignasi Malalt, 6 
23.980-29   331.16 c. Santa Maria, 3 
25.990-27   331.15 c. Amigant, 5 
22.000-04   331.80 c. Mel, 10 
 
Atès que totes aquestes finques figuren a l’Inventari general consolidat de 
béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació 
jurídica de béns patrimonials. 
 
De conformitat amb els articles 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, 238 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, 52 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i 214 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
El regidor-delegat d’Urbanisme i el regidor-delegat de Hisenda proposen al ple 
de la corporació l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER. Aportar a la societat anònima FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA les finques de sòl urbà incloses dins de l’àmbit 
que el Pla General d’Ordenació Urbana vigent defineix com a Nucli Antic que 
es descriuen a continuació, la suma del valor de les quals ascendeix a 
18.451.855 PTA. 
 
FINCA NÚMERO 1. 
 



 

•  Situació: carrer Codinella número 15 (abans 9). 
 

•  Referència cadastral: 26.990-02 
 

•  Número d’Inventari: 331.44 
 

•  Descripció: solar de 45 m2 de superfície i 4 metres lineals de 
façana. 

 
•  Límits: al nord, amb la Plaça Immaculada; a l’est, amb el carrer 

Codinella; al sud, amb l’edificació del carrer Codinella número 13; a 
l’oest, amb el solar no edificat del carrer Santa Llúcia número 22, 
propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 37, llibre 2, full 116, finca registral 186 
dup. 

 
•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 25 

d’agost de 1989, en expedient de constrenyiment seguit contra la Sra. 
Anna Cornellà Fernández. 

 
•  Valor: 540.000 PTA. 

   
 
FINCA NÚMERO 2. 
 

•  Situació: carrer Santa Llúcia número 39 (abans 47). 
 

•  Referència cadastral: 26.000-11 
 

•  Número d’Inventari: 331.52 
 

•  Descripció: solar que ocupa una superfície de 93 m2, sobre la 
qual hi ha construïda una casa d’un cos composta de baixos i tres 
plantes pis, la qual cosa suposa una superfície total construïda de 
283 m2. 

 
•  Límits: al nord, amb la finca situada al carrer Santa Llúcia número 

41; a l’est, amb el carrer Santa Llúcia; al sud, amb l’edificació ubicada 
al carrer Santa Llúcia número 37; i a l’oest, amb la Travessera dels 
Drets. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 791, llibre 199, full 175, finca registral 
1.136 triplicat. 

 



 

•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 11 
de maig de 1990, en expedient de constrenyiment seguit contra el Sr. 
Luís Camps García. 

 
•  Valor: 4.104.480 PTA. 

 
  
 
FINCA NÚMERO 3. 
 

•  Situació: carrer Barreres número 28 
 

•  Referència cadastral: 21.004-21 
 

•  Número d’Inventari: 331.59 
 

•  Descripció: solar de 47 m2 de superfície. 
 

•  Límits: al nord, amb solar situat al mateix carrer Barreres número 
30; a l’est, amb finca situada al carrer Magraner número 21; al sud, 
amb solar sense edificar situat al carrer Barreres número 26 i a l’oest 
amb el carrer Barreres. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 2.120, llibre 749, full 129, finca registral 
6.463 - N. 

 
•  Títol: Donació gratuïta del Sr. Francesc Brichs i Carol, atorgada 

davant el notari Sr. Antonio-Alfonso Rosselló Mestre el dia 31 de 
gener de 1991. 

 
•  Valor: 564.000 PTA. 

 
 
FINCA NÚMERO 4. 
 

•  Situació: carrer Santa Llúcia número, 22. 
 

•  Referència cadastral: 26.990-01 
 

•  Número d’Inventari: 331.61 
 

•  Descripció: solar de forma trapezoïdal de 79 m2 de superfície. 
 
  Nota: la finca matriu és de 102 m2. Per tant, s’han de segregar els 79 

m2 i els 23 m2 restants queden destinats a vials. 
 



 

•  Límits: al nord, amb la Plaça Immaculada; a l’est, amb Plaça de 
la Immaculada i amb solar propietat de l’Ajuntament de Manresa; al 
sud, amb la finca situada al carrer Santa Llúcia número 20; i a l’oest, 
amb el carrer de Santa Llúcia. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 2.142, llibre 771, full 218, finca registral 
2.624 -N 

 
•  Títol: cessió gratuïta de la Sra. Maria Carbonell Subirachs, 

atorgada en escriptura pública davant el notari Sr. Antonio-Alfonso 
Rosselló Mestre el dia 14 d’octubre de 1992. 

 
•  Valor: 948.000 PTA. 

 
  
 
FINCA NÚMERO 5. 
 

•  Situació: carrer d’Urgell número 3, 1r 1a. 
 

•  Referència cadastral: 22.004-01 
 

•  Número d’Inventari: 331.67 
 

•  Descripció: entitat número 15; planta primera, pis porta primera 
de l’escala segona, destinada a habitatge de 76,47 m2 de superfície 
construïda, a la qual li correspon l’ús exclusiu d’una terrassa situada 
entrant al marge esquerre, de 2,37 m2. 

 
•  Límits: mirant des del carrer Cirera: al davant ull i replà d’escala i 

entitat número 16, pis porta segona d’aquesta mateixa planta i escala; 
entrant a la dreta, pis porta segona d’aquesta mateixa planta, escala 
primera, entitat número 13; fons, Manuel Argeles; i esquerra, amb 
passatge. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 1.928, llibre 601, full 97 gt, finca 
registral 27.706. 

 
•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 24 

de novembre de 1992, en expedient de constrenyiment seguit contra 
la Sra. Piedad Cornet Costa. 

 
•  Valor: 1.720.575 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 6. 
 



 

•  Situació: carrer Montserrat número 23 (abans 24). 
 

•  Referència cadastral: 27.000-12 
 

•  Número d’Inventari: 331.69 
 

•  Descripció: Solar lliure d’edificació de 63 m2 de superfície i amb 
façana de 4,20 metres al carrer Montserrat. 

 
•  Límits: al nord, amb finca situada al carrer Montserrat número 25; 

a l’est, amb el carrer Montserrat; al sud, amb solar lliure d’edificació 
ubicat al carrer Montserrat número 21; i a l’oest, amb finca situada al 
carrer Sant Ignasi número 18. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 1.462, llibre 441, full 221, finca registral 
20.258. 

 
•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 27 

de juliol de 1994, en expedient de constrenyiment seguit contra la 
Sra. M. Dolores Fernández Soriano. 

 
•  Valor: 756.000 PTA. 

 
 
FINCA NÚMERO 7. 
 

•  Situació: carrer Montserrat números 19-21 
 

•  Referència cadastral: 27.000-13 i 14 
 

•  Número d’Inventari: 331.77 
 

•  Descripció: solar de 158 m2 de superfície de forma hexagonal 
irregular. 

 
•  Límits: al nord, amb finca situada al carrer Montserrat número 23, 

propietat de l’Ajuntament de Manresa; a l’est, amb el carrer 
Montserrat; al sud, amb l’edificació ubicada al carrer Montserrat 
número 17; i a l’oest, amb la Via de Sant Ignasi. 

 
 

•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 
número 1 de Manresa, al tom 1.454, llibre 438, full 183, finca registral 
1.285 trip. 

 



 

•  Títol: Compra-venda amb els srs. Valentín Carrera Brucart i 
Ramona Gironella Fons, atorgada en escriptura davant el notari Sr. 
Jesús Cembrano Zaldívar el dia 15 de febrer de 1995. 

 
•  Valor: 1.896.000 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 8. 
 

•  Situació: Plaça Sant Ignasi número 12 
 

•  Referència cadastral: 28.990-52 
 

•  Número d’Inventari: 331.78 
 

•  Descripció: finca de forma rectangular molt estreta, que 
s’eixampla una mica cap al fons, de 96 m2 de superfície, sobre la qual 
hi ha construït un edifici que consta de planta baixa i dues plantes pis, 
amb una superfície total construïda de 212 m2. 

 
•  Límits: al nord, amb comunitat de propietaris de l’edifici situat al 

carrer de Viladordis número 2; a l’est, amb Anna Planas Massana; al 
sud, part amb José Valls i Señal i part amb Agustín Perramon 
Prunés; i a l’oest, amb Plaça de Sant Ignasi. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 613, llibre 154, full 208, finca registral 
2.406. 

 
•  Títol: Compra-venda amb el Sr. Jaime Rubio Torras, atorgada en 

escriptura davant el notari sr. Jesús Cembrano Zaldívar el dia 13 de 
febrer de 1995. 

 
•  Valor: 152.000 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 9. 
 

•  Situació: carrer Aiguadé número 24. 
 

•  Referència cadastral: 27.993-24 
 

•  Número d’Inventari: 331.81 
 

•  Descripció: finca en la qual existeix un edifici configurat per 
planta baixa i quatre plantes pis. Té una superfície construïda de 190 
m2 sobre una superfície de solar de 38 m2. 

 



 

  Nota: la superfície d’aquesta finca no consta inscrita al registre, per la 
qual cosa quan es faci la transmissió s’acompanyarà un certificat del 
cadastre sobre aquesta circumstància. 

  
•  Límits: al nord, amb finca d’Atanasio Carrió Juvells; a l’est, amb 

casa de Mauricio Carrió Graver; a l’oest, amb la mateixa casa de 
Carrió; i al sud, part amb una casa de Juan Centellas i part amb el 
carreró de l’Aiguadé 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 2.179, llibre 808, full 63, finca registral 
1.439. 

 
•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 27 

de juliol de 1994, en expedient de constrenyiment seguit contra la 
Sra. Antònia  Pesarrodona Serra. 

 
•  Valor: 1.257.800 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 10. 
 

•  Situació: Via Sant Ignasi número 1 
 

•  Número d’Inventari: 331.68 
 

•  Descripció: parcel.la sobrera de forma rectangular, amb una 
superfície de 46 m2. 

 
•  Límits: al nord, amb finca de referència cadastral 27.007-11; a 

l’est, amb Via de Sant Ignasi; al sud, amb Via de Sant Ignasi; i a 
l’oest, amb finca de referència cadastral 27.007-12, situada al Plaça 
Immaculada número 1. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 2.141, llibre 770, full 85, finca registral 
38.858. 

 
•  Títol: declaració de parcel.la sobrera per acord plenari de 16 de 

febrer de 1993, d’acord amb la nova ordenació feta pel Pla General 
d’Ordenació Urbana. 

 
•  Valor: 552.000 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 11 (meitat indivisa). 
 

•  Situació: carrer Santa Maria número 16 i carrer Ignasi Balcells 
número 15. 

 



 

•  Referència cadastral: 22.983-07 
 

•  Número d’Inventari: 331.62 
 

•  Descripció: solar amb una superfície de 188 m2, ocupat per una 
edificació de 308 m2. 

 
  Nota: l’ajuntament solament té la titularitat de la meitat indivisa 

d’aquesta finca. 
 

•  Límits: al nord, amb casa de José Morros; a l’est, amb el carrer 
de Santa Maria; al sud, amb casa i hort de Francesc Bosch i a l’oest, 
amb el carrer d’Ignasi Balcells (abans del Papet). 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 1.266, llibre 364, full 190 gt, finca 
registral 65. 

 
•  Títol: adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 20 

de febrer de 1992, en expedient de constrenyiment seguit contra el 
Sr. Jorge Vilaseca Bequet. 

 
•  Valor: 1.365.000 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 12. 
 

•  Situació: Plaça de Sant Ignasi Malalt número 6 
 

•  Referència cadastral: 25.004-11 
 

•  Número d’Inventari: 331.56 
 

•  Descripció: solar de 64.70 m2 de superfície ocupat per una 
edificació que consta de planta baixa i una planta pis, sumant una 
superfície total construïda de 129,40 m2. 

 
•  Límits: al nord, amb la Plaça de Sant Ignasi Malalt; a l’est, amb la 

capella de Sant Ignasi Malalt; al sud, part amb la finca de la Sra. 
Conxa Oms Gassol i part amb la finca de la Sra. Isabel Calveras 
Oms; i a l’oest, amb la Baixada del Carme. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 1.067, llibre 289, full 27, finca registral 
11.340 

 
•  Títol: Compra-venda amb el Sr. Ignacio Roberto de Despujol y 

Burgoyne, marquès de Palmerola, en escriptura atorgada davant el 



 

notari sr. Francisco Antonio Sánchez Sánchez el dia 23 de gener de 
1991. 

 
•  Valor: 2.162.400 PTA. 

 
FINCA NÚMERO 13. 
 

•  Situació: carrer Santa Maria número 3. 
 

•  Referència cadastral: 23.980-29 
 

•  Número d’Inventari: 331.16 
 

•  Descripció: solar de 58 m2 de superfície ocupat per una 
edificació en mal estat de conservació. 

 
  Nota: s’expedirà un certificat sobre les dades superficials i descripció 

d’aquesta finca en el cadastre, a l’efecte de la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat. 

 
•  Límits: al nord, amb finca de referència cadastral 23.980-01; a 

l’est, amb finca de referència cadastral 23.980-02; a l’oest, amb carrer 
de Santa Maria; i al sud, amb finca de referència cadastral 23.980-28. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 978, llibre 257, full 37, finca registral 
9.505. 

 
•  Títol: Certificació expedida per l’alcalde de la ciutat, Francesc 

Marcet i Artigas, a 31 de maig de 1934, que va permetre la inscripció 
de la possessió de la finca a favor de l’Ajuntament. 

 
•  Valor: 696.000 PTA 

 
FINCA NÚMERO 14. 
 

•  Situació: carrer Amigant número 5 
 

•  Referència cadastral: 25.990-27 
 

•  Número d’Inventari: 331.15 
 

•  Descripció: Finca urbana, casa formada per planta baixa, primer 
pis totalment lliure d’envans i una segona planta de sota-coberta, 
ocupant 63 m2 de sòl i un total de 210 m2 construïts. 

   
  Nota: hi ha una diferència entre la superfície registral i la cadastral, ja 

que la primera és de 35 m2 , per la qual cosa s’ha de procedir a la 



 

inscripció de l’excés de cabuda mitjançant la presentació d’un 
certificat del cadastre. 

 
•  Límits: al nord, amb el carrer Amigant; a l’est i al sud, amb finca 

de referència cadastral 25.990-16; a l’oest, amb finca de referència 
cadastral 25.990-22. 

 
•  Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, al tom 652, llibre 163, full 105, finca registral 
2.617 dup. 

 
•  Títol: Compra-venda amb el Sr. Mauricio Rosell Simon, en 

escriptura atorgada davant el notari sr. Agustín Subirats Bassas el dia 
7 d’octubre de 1983. 

 
•  Valor: 1.461.600 PTA. 

 
  
FINCA NÚMERO 15. 
 

•  Situació: carrer de la Mel, 10 
 

•  Referència cadastral: 22.000-04 
 

•  Número d’Inventari: 331.80 
 

•  Descripció: edifici antic en mal estat de conservació, sobre un 
solar de 23 m2, amb un sostre de 66 m2. 

 
  Nota: hi ha un petit excés de cabuda de 2 m2 entre la superfície 

cadastral i la registral. 
 

•  Límits: al nord i a l’oest, amb edificació situada al carrer de la Mel 
número 8; a l’est, amb el carrer de la Mel; al sud, amb edificació 
situada al carrer de la Mel número 12. 

 
• Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat número 

1 de Manresa, al tom 2.179, llibre 808, full 60, finca registral 4.391. 
 

•  Títol: Adjudicació per resolució de l’alcalde-president de data 27 
de juliol de 1994, en expedient de constrenyiment seguit contra el Sr. 
Juan Oliveras Francitorra. 

 
•  Valor: 276.000 PTA. 

 
SEGON. Fer constar que l’aportació no dinerària a què es refereix el punt 
anterior d’aquest acord servirà per efectiva l’ampliació de capital social 
aprovada per la Junta General d’Accionistes de FOMENT DE LA 



 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA en la sessió ordinària que va 
tenir lloc el dia 15 d’abril de 1996. 
 
TERCER. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per tal de complimentar aquest acord". 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que en el present dictamen que sotmeten a 
l'aprovació d’aquest Ple es tracta de fer una aportació d'unes finques a la 
Societat Municipal Fòrum. Són unes finques municipals  que estan inscrites en 
el patrimoni de béns patrimonials d'aquest Ajuntament, i que es traspassen a 
Fòrum, en concepte d'increment de capital de la Societat Anònima. Hi ha un 
total de 15 finques, són situades totes elles dins el casc urbà de la ciutat, i 
passa a descriure-les molt escuetament: Hi ha una finca en el carrer Codinella, 
15, que és un solar de 45 m2, que està a la Plaça Immaculada, al carrer  Santa 
Llúcia,  el seu valor és de 540.000.PTA.  La segona finca que està situada al c/ 
Santa Llúcia, 39, és un solar de 93 m2 amb una planta baixa i tres plantes pis, 
que  el seu valor és de 4.104.480 PTA;  l'altra finca del carrer Barreres núm. 
28, és un solar de 47 m2 i el seu valor és de  564.000 PTA; la quarta finca al c/ 
Santa Llúcia, 22,  que és un solar de 79 m2 està situat al darrera de la Plaça 
Immaculada, el seu valor  és de  948.000 PTA; la  finca núm. 5 està situada al 
c/ Urgell 3, 1r. 1a. és una entitat, és una primera planta i el seu valor és 
d'1.720.575 PTA; la finca núm. 6 situada al c/ Montserrat 23, és un solar 
edificat de 63 m2, el valor és de 756.000 PTA;, la següent finca és també un 
solar situat al c/ Montserrat núm. 19-21, de valor d'1.896.000 PTA; la finca 
núm. 8 situada a la Plaça Sant Ignasi núm. 12, és un solar edificat molt estret, 
de planta baixa i dues plantes pis, amb un valor de 152.000 PTA; l'altra situada 
al c/ Aiguader 24,  és una finca construïda de planta baixa més 4 plantes pis, 
és una edificació,  té una superfície construïda total de 190 m2, el seu valor és 
de 1.257.800 PTA; la finca desena està situada a la  Via Sant Ignasi 1, és  una 
parcel·la sobrera, de 46 m2, de valor 552.000 PTA; l’onzena finca és un solar 
amb una superfície  de 188 m2 i té una petita edificació de 308 m2, aquí 
l'Ajuntament té la meitat indivisa d'aquesta propietat, el seu valor és de 
1.365.000 PTA d'aquesta meitat, pro indivisa; la finca dotzena està situada a la 
Plaça Sant Ignasi Malalt 6, amb un solar que està edificat i  és un solar de 
64,70 m2 de superfície i té una edificació de 129, 40 m2., el seu valor és de 
2.162.400 PTA. La tretzena finca és al c/ Santa Maria 3, és un solar ocupat per 
una edificació que s’ha d’enderrocar, la superfície del solar  és de 58 m2 i el 
seu valor és de 696.000 PTA; la catorzena finca situada al c/ Amigant 5, és una 
planta baixa edificada, una planta baixa de solar de 63 m2 i edificat amb 210 
m2, el seu valor és de 1.461.600 PTA. I la darrera finca situada al c/ Mel 10, és 
edificat amb una edificació en mal estat, amb un solar de 23 m2, el seu valor 
és de 276.000 PTA.  La suma d'aquestes finques és de 18.451.855 Pta. Tal 
com deia abans, es traspassen al Foment de la Rehabilitació, per tal que 
formin part de la propietat  de la Societat Anònima i perquè ho apliqui o utilitzi 
per la rehabilitació del Casc Antic de Manresa. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que tots els que estan aquí 
coneixen el perquè es fa aquesta aportació de capital no dinerària a la Societat 
Fòrum, és a dir, es fa aquesta aportació de capital perquè o bé, es fa això o bé 



 

ha de plegar. Aleshores, els fa la següent reflexió: si la societat ja té pèrdues 
que la porten a la seva pràctica desaparició sense l'ajut de l'ajuntament, creuen 
sincera i honestament que aquesta aportació de béns immobles pot contribuir a 
que la Societat funcioni?, perquè si és que contínuament han d'estar-hi 
abocant fons,  ell planteja que seria molt millor dissoldre-la, a fi i efecte 
d'estalviar-se un cost, el manteniment d'una estructura societària. Una societat 
municipal privada, com pot ser Fòrum, es fa per aportar béns i serveis al 
mercat però no per perdre diners, ni per perdre els diners públics. Aleshores si 
el primer objectiu  que té una societat és contribuir a la riquesa municipal, 
estatal o el que sigui,  ja no es compleix, seriosament el GMPP fa i trasllada a 
aquest Ple Corporatiu aquesta reflexió: Val la pena fer tot això? no seguiran 
perdent diners més endavant? no seguiran empobrint a l'ajuntament i també a 
la Societat amb aportacions no dineràries?. Per tot això i amb benefici del 
dubte, no volen posar pegues, ni molt menys, però tampoc volen ser partíceps 
d'un esdevenidor, que veuen quan més fosc, per això diu que amb l'interès de 
no posar pegues a la Regidoria d'Urbanisme però també amb el mateix interès 
de no ser partícep d'un esdevenidor que no veuen massa clar, s'abstindran en 
aquest dictamen. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que, quant a l'increment de capital, 
evidentment s'ha d'anar aportant en la mesura de que la Societat va agafant 
reptes de més envergadura, evidentment s'ha d'anar aportant capital per tal de 
complir amb la pròpia llei de Societats. És una qüestió més tècnica. Si no és 
fes en finques, s'hauria de fer en aportacions dineràries, tal com es va fundar la 
pròpia societat. En la rèplica del Sr. Arderiu, hi havia una qüestió més de fons i 
que haurien de tractar aquí, que és la necessitat o no de tenir una societat que 
faci aquesta rehabilitació, li sembla que és per on anava.  Han d'entendre que 
si l'Ajuntament no disposa d'uns certs mecanismes àgils, per fer una 
construcció en el Casc Antic, per fer unes rehabilitacions en el Casc Antic, per 
fer unes urbanitzacions en el Casc Antic, la inversió privada, la iniciativa 
privada, mai ho farà. Per què? Perquè és una iniciativa costosa, costosa per la 
gran quantitat de capital que s'ha de moure i també perquè totes les iniciatives 
que s'han d'emprendre alhora que és de gran quantitat de capital, també són 
iniciatives que han d'anar lligades amb el propi planejament, amb els plans;  el 
control dels plans especials, el control de les edificacions i el control de les 
urbanitzacions gairebé només les pot dur a terme o el propi ajuntament o 
societats vinculades al propi ajuntament, com aquest cas, la societat Fòrum. 
Quan es tracta de fer noves edificacions en llocs on no hi ha edificis, on es 
tracta de convertir camps en ciutats, amb la construcció del carrer, això el 
privat sí que se'n surt perquè ja coneix els mecanismes. Però quan s'ha de 
treballar en edificis ja existents, que a més a més aquests edificis estan plens 
d'habitants, habitants amb unes rendes que són les més baixes de la ciutat, 
que a més a més aquests edificis tenen problemes estructurals, aquí la inversió 
privada, el capital privat no intervindrà. Per tant, es fa necessari que des de 
l'ajuntament, des de les institucions públiques hi hagi una aportació, per tal que 
els barris antics no quedin com els pobres, els barris que han estat els 
tradicionals, i allà on s'ha anat creant la ciutat, o s'ha anat fent el naixement de 
la ciutat quedin en aquests moments, com uns barris abandonats. Perquè el 
que faria  un oblit dels barris antics o dels barris vells, seria anar augmentant 



 

aquest deteriorament a altres barris de la ciutat. Per tant, aquesta seria la 
defensa que des de l'equip de govern farien en la necessitat de tenir la societat 
de foment de l'edificació o una societat municipal per tal que rehabiliti i faci 
promocions dintre del Casc Antic. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i replica al Sr. Garcia que li  accepta part de les 
explicacions que li ha donat,  però d'entrada, parteixen d'una base falsa; el Sr. 
Garcia diu que l'aportació del capital a Fòrum és per anar tirant endavant, i si 
recorda, el dia que van tenir la Junta General de Fòrum, és perquè no s’hagués 
de dissoldre, ni més ni menys, perquè hi han hagut pèrdues que l’han abocat  a 
la dissolució, pràcticament per raons econòmiques. També diu que han 
d'agafar costums àgils per tirar endavant la rehabilitació, i amb això el GMPP 
està totalment d'acord, això no li discuteix, però li afegeix que els costums han 
de ser àgils i rendibles, o al menys que no hi perdin. I amb tota aquesta història 
estan mantenint una estructura societària que no els ha aportat de moment cap 
benefici. Els hi agradaria saber quants diners s'han destinat a la rehabilitació, i 
quins son els resultats. Li sembla que això no és qüestió de tractar-ho aquí, 
però sí que li pregarien que en una futura ocasió els hi donés, perquè 
sincerament no els veuen. També diu el Sr. Garcia que l'activitat privada 
només busca el que són camps, i no intervé en el que és edificació. Tampoc 
estan d'acord. Quan no intervé és quan no li deixen intervenir, la iniciativa 
privada arriba a tot arreu.   
I li diu al Sr. Garcia que es doni compte de la paradoxa que suposa que agafi 
un model de gestió privat per fer el que diu que la iniciativa privada no faria. 
Són dues coses que no acaben de lligar. Li diu tot això al Sr. Garcia, no amb 
ànims de posar pals a la roda, ni molt menys, sinó amb ànim de dir: "Home, 
fem-ho be" i si una estructura no és rendible o que ocasiona algun cost, s’ha de 
suprimir, perquè no estan en disposició de llençar els diners. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que voldria fer un posicionament. Li dóna la 
impressió que són clares les diferències entre el GMPP i l'equip de govern 
respecte aquest tema. El GMPP té una posició clarament de privatització i 
l'equip de govern, amb el barri antic, tenen clarament una posició que és 
necessari amb un instrument privat abocar-hi recursos públics. Possiblement 
en un futur, veuran quina de les dues parts te raó. Però és més que evident, 
que aquesta societat durant els pròxims anys tindrà pèrdues, sinó el barri antic, 
si tan sols hagués actuat l'activitat privada, ja faria temps que el tindrien 
absolutament arreglat. De totes formes creu que estan parlant de dos 
conceptes absolutament legítims i dues posicions absolutament legítimes, però 
clarament diferents. El GMPP creu única i exclusivament com a criteri l'activitat 
privada, i l'equip de govern creu que hi ha l'activitat privada però per solucionar 
certes qüestions de la ciutat, són necessaris recursos públics. I en el cas del 
barri antic, l’equip de govern ha fet aquesta opció, de recolzar una societat 
mercantil com instrument privat amb recursos públics, perquè creuen que és 
l'única possibilitat. En un futur veuran qui de les dues parts l'encerta o 
l'endevina. Aquesta societat l'any passat va tenir un volum aproximat de 
55.000.0000 PTA, i aquest any hi destinen  aproximadament 100.000.000 PTA. 
i que bàsicament el que es dedica en aquests moments és adquirir propietats, 
per posteriorment aquestes propietats les poden posar una part al mercat 



 

privat, i l'altra part les gestionarà directament l'administració pública. Són dos 
conceptes diferents. El partit popular recolza la iniciativa privada, l’equip de 
govern la iniciativa privada, però han d'haver-hi certs llocs que ha d'arribar 
l'administració pública, perquè la privada no hi arriba.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV, 9 GMCIU) I 3 abstencions (GMPP). 
 
 
6.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL 

SECTOR CARRER DEL SÒL, TRAM I. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 19 de febrer de 
1996, fou inicialment aprovat l'anomenat PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
CARRER DEL SOL, TRAM I, amb un pressupost general de vint-i-quatre milions 
vuit-centes seixanta-vuit mil tres-centes trenta-vuit pessetes (24.868.338'-
pts), de conformitat amb el que preveuen els articles 27 i 64 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist que ha estat practicada la reglamentària exposició pública mitjançant 
anuncis publicats en els diaris “Avui” i “Regió 7" dels dies 15 i 16 de març de 
1996, respectivament, així com en el Butlletí oficial de la província núm. 83, del 
dia 5 d'abril de 1996, sense que en aquest termini hagi estat presentada cap 
al·legació, reclamació o recurs. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació 
definitiva del projecte d'urbanització considerant que l'article 64 .1 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística, disposa: 
 1 La tramitació dels projectes d'urbanització, s'ha de subjectar a les 

regles següents: 
 a) L'acord d'aprovació inicial s'ha de prendre dins els trenta dies 

següents a la presentació del projecte. L'acord es lliurarà abans 
de deu dies comptats des de la data de l'adopció al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la província, 
si escau. 

 b) La informació pública és de vint dies. 
 c) Es pot sol·licitar facultativament l'informe previ del Servei 

Territorial d'Urbanisme de la Generalitat que correspongui, el qual 
s'entendrà que és emès pel transcurs del termini d'un mes 
comptat des de l'entrada d'un exemplar del projecte complet al dit 
Servei. 

 d) L'aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d'aprovació 
provisional, ha d'ésser acordada per l'administració urbanística 
actuant que ha atorgat l'aprovació inicial, dins els tres mesos 
següents a la data, de la publicació; si, havent transcorregut 



 

aquest termini, la resolució no ha estat comunicada, el projecte 
s'entendrà que és aprovat definitivament per silenci administratiu. 

 e) Una vegada aprovat definitivament el projecte, l'Administració 
aprovant trametrà, dins els deu dies següents, un exemplar 
d'aquest i una còpia de l'expedient administratiu, ambdós 
complets, a la comissió d'urbanisme competent”. 

 
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 
 
 
 A C O R D S 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR CARRER DEL 
SOL, TRAM I, amb un pressupost general de vint-i-quatre milions vuit-centes 
seixanta-vuit mil tres-centes trenta-vuit pessetes (24.868.338'-pts), inicialment 
aprovat en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 1996, de conformitat al que 
disposa l'article 64 .1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEFINITIVAMENT APROVAT i 
una còpia de l'expedient administratiu a la Comissió d'urbanisme de Barcelona". 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que és una tramitació de l'aprovació definitiva 
d'un projecte d'urbanització del carrer del Sol, que ja el van sotmetre a l'aprovació 
inicial, i no s'han presentat al.legacions en el període d'exposició pública. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta, i  fa esment d'una cosa que troba molt curiosa  i  
molt perplexa,  fins i tot, que dins a la comissió d'urbanisme ja ho va esmentar. No fa 
ni 10 dies que aquí en aquesta Sala es parlava de la qualitat de l'urbanisme “en aras 
a no se sap què”, segons l’equip de govern, i resulta que ara retallen un carrer per 
qüestions de pressupost. Evidentment es mira el dictamen i evidentment dona una 
certa raó i enteniment del perquè es varia el projecte, però es que li fan molta gràcia 
les seves grans i totals contradiccions.  
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que no sap a quines contradiccions es refereix 
el Sr. Javaloyes, però el que porten aquí és l’aprovació del projecte d'urbanització 
del carrer del Sol, amb 24.000.000 PTA. Res més. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i diu que ja sap que aquí es porta l'aprovació de la 
urbanització d’un carrer per 24.000.000 PTA, però evidentment està fet sota una 
base d'un projecte. I aquest projecte ha  estat variat conforme indiquen els plànols 
del Pla General aprovat per l'equip de govern, fa uns 10 dies, i no digui que no. I 
segons l’equip de govern això és la gran qualitat d'urbanisme, que fa 10 dies que 
estaven exposant i senzillament ara, el que ja només li esmenta és la gran 
perplexitat que li dóna el fet que l’equip de govern  fa 10 dies defensaven carrers 
molts amples i no sap que, i els han dit bastantes coses bastant desagradables a les 



 

quals li agradaria replicar en el seu moment i l’equip de govern, quan li convé, la qual 
cosa no entra a criticar, però el que passa es que si que vol esmentar que és molt 
curiós aquest aspecte, quan li convé retalla les amplades del carrers fent un 
projecte, evidentment de 24.000.000 PTA. Però vol deixar clar aquest concepte, que 
el troba molt curiós. 
 
Intervé l’Alcalde  i fa una precisió al Sr. Javaloyes. En aquest Ple ningú fins ara ha 
tingut posicions desagradables els uns amb els altres. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu al Sr. Javaloyes que hi ha una confusió, perquè 
aquest projecte no s’ha variat en absolut. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
6.2.1 PRORROGAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES EN 
EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA, ADJUDICADA A SOCIEDAD 
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el dia 23 de juny de 1996 finalitza la concessió administrativa del servei 
municipal de manteniment i conservació d’instal.lacions d’enllumenat públic i 
semafòriques  en el terme municipal de Manresa. 
 
Atès que l’enginyer municipal, cap de secció de Manteniments, ha emès en data 21 
de març de 1996, un informe en el qual proposa que es prorrogui l’esmentada 
concessió per període de temps comprès  entre el dia 24 de juny de 1996 i el 31 de 
desembre de 1996 (ambdós inclosos).  
 
Atès que s’ha donat audiència a l’entitat mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., en l’expedient de pròrroga d’aquesta 
concessió, a l’empara de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per tal 
que durant aquest termini la concessionària al.legui i presenti els documents i 
justificacions que estimi pertinents. 
 
Atès que SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A, 
mitjançant instància de referència registre d’entrada número 10.566/24.04.96, ha 
manifestat la seva conformitat amb la pròrroga proposada. 
 
De conformitat amb l’article 248 lletra a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que preveu la 
potestat de l’ens concedent d’ordenar al concessionari les modificacions que l’interès 
públic exigeixi i, entre elles, la variació del temps de les prestacions en què 



 

consisteix el servei, en concordança amb l’apartat 2 de la Disposició Transitòria del 
mateix Reglament. 
 
Vist l’informe emès en data 26 d’abril de 1996 pel TMG de Contractació i Patrimoni 
 
Com a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER. Prorrogar la concessió administrativa del servei municipal de manteniment 
i conservació d’instal.lacions d’enllumenat públic i semafòriques en el terme 
municipal de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (A-28002335 - carrer Monturiol 16-18 
Barcelona), per acord plenari de 20 de novembre de 1989, amb subjecció al següent 
règim: 
 

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

 
•   Termini de la pròrroga: període de temps 

comprès entre el dia 24 de juny de 1996 i el 31 de 
desembre de 1996 (ambdós inclosos). 

 
SEGON. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària  per a la complimentació de l’expedient". 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona, i diu que el present dictamen proposa 
l'adopció de l'acord d'allargar la concessió del manteniment de les instal.lacions 
elèctriques de la ciutat, de l'enllumenat públic per 6 mesos. El motiu és que, 
bàsicament, mentre elaboraven el nou plec de condicions, es varen donar 
compte que si volien introduir totes les variables que creien convenients se'ls 
disparava el pressupost, així ben clar, i que quedi constància. En aquests 
moments paguen 46.500.000 PTA, és a dir, és un dels serveis cars que té la 
ciutat. Evidentment funciona. És cert, funciona força be, també s'ha de dir, però 
sí que és cert que els interessava o tècnicament fóra interessant ampliar 
aquest serveis en altres camps que avui no hi entren, com és el tema de 
renovació d'un cert tipus de material que avui no hi entra, i això ha fet que se'ls 
disparés el plec de clàusules. Davant d’això hi havia 2 opcions: 1) Deixar el 
plec de condicions com ara, i treure a concurs, cosa que no els va semblar del 
tot correcte. L'altra és treure’l a concurs i suplementar la partida durant l'any. I 
una tercera que és buscar la solució intermitja, des de la solució òptima a la 
solució actual, un intermig. Davant d'això es va encomanar als tècnics que 
refessin una altra vegada l'estudi tècnic o el plec de condicions per veure fins 
on fóra bo arribar, i fins on, per aquesta vegada, haurien de dir que no, perquè 
les possibilitats pressupostàries no donen per més. 
 



 

Sotmès el dictamen a votació,  s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
7. ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
7.1 APROVAR INICIALMENT EL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE 200 NÍNXOLS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ, SITUATS  A LA ZONA "VERGE DEL 
CARME" DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que es troben en fase d'execució les obres de construcció de 200ninxols 
al Cementiri Municipal, segons projecte aprovat per la Comissió de Govern 
municipal en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 1995, i adjudicades a 
la societat mercantil CONS-TE, S.L., per un preu de 17.708.164 PTA. 
 
Atès que resulta necessari establir un Preu Públic per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic sobre els nínxols per un període de 50 
anys, als efectes de procedir a la seva adjudicació a les persones que ho 
sol.licitin. 
 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics que consten a l'expedient. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració té l'honor de proposar al 
Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents, 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar inicialment el Preu Públic per la utilització privativa o 
aprofitament especial, en règim de concessió administrativa del domini per un 
termini de 50 anys, de 200 nínxols de nova construcció, situats a la Secció 
Verge del Carme, d'acord amb la següent relació: 
 
Nínxols de primera filera.....................  191.768 Pta 
Nínxols de segona filera......................  172.606 Pta 
Nínxols de tercera filera.....................  143.753 Pta 
Nínxols de quarta filera......................  124.664 Pta 
Nínxols de cinquena filera....................  95.811 Pta 
 
Segon.- Sotmetre les anteriors tarifes del Preu Públic a exposició pública per 
un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de 
l'edicte d'exposició pública al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals es 
podrà interposar les reclamacions i formular les al.legacions que els interessats 
considerin adients. Transcorregut l'esmentat termini sense haver-se interposat 
cap reclamació, els preus públics es consideraran definitivament aprovats". 
 



 

Intervé el Sr.Teixeiro i Macipe i diu que en l'actualitat s'estan construint 200 
nínxols al Cementiri Municipal. L'article 10 de l'Ordenança Municipal reguladora 
dels preus públics estableix els criteris per a determinar els preus públics per 
nínxol, per la utilització privativa o aprofitament especial en règim de concessió 
administrativa, per un període de 50 anys. Es determinarà aplicant, primer, el 
cost total de construcció segons el preu d'adjudicació. Segon, el cost financer 
teòric de la inversió inicial aplicant el tipus d'interès legal del 9% en aquest cas, 
i d'un termini d'amortització de 10 anys.  I tercer, una distribució entre el total, 
aplicant-se un coeficient corrector en funció de la seva situació, coeficient que 
va del 2, per nínxols situats a la primera filera, fins al coeficient 1 pels situats a 
la cinquena filera. Fa aproximadament 3 anys, a l'abril del 93, es presentava al 
Ple per la seva aprovació un dictamen semblant a aquest. En aquella ocasió, 
eren els preus públics per a 280 nínxols que s'estaven construint. Després de 3 
anys i degut a una adequada gestió municipalista, el preu dels actuals nínxols 
és de 34'24% més barat que els anteriors. No els agrada frivolitzar amb els 
temes econòmics i més quan al voltant d'ells poden existir certes connotacions 
sentimentals. Però aquest dictamen, ademés de la satisfacció per una 
adequada gestió municipalista que ja ha comentat, si es compleix la famosa 
teoria econòmica que sol aplicar i defensar el portaveu del GMPP, a partir de 
l'aprovació d'aquests preus públics, vendran més cotxes i tindran un increment 
de l'activitat empresarial, entre altres ingressos. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que és evident que potser es podran 
comprar més cotxes i podran anar més en bicicleta i podran beure més coca-
coles, però potser podrien vendre molts més cotxes, beure moltes més coca-
coles, i moltes coses més que aquestes que ha esmentat el Sr. Teixeiro si en 
lloc d'una sola oferta, haguessin demanant com a mínim tres ofertes per fer 
aquests nínxols.  
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que independentment del contingut 
econòmic del seu comentari, la veritat  es que el Sr. Javaloyes no coneix en 
absolut el funcionament d'aquest Ple, ni en absolut la més elemental norma de 
com funcionen les adjudicacions. Independentment de diverses conversacions 
que han tingut, ha après molt poc. A partir aquí, sàpiga que és un concurs 
públic i s'ha fet la seva obertura de pliques corresponent, i es presenten tots els 
adjudicataris que han estimat convenient, i s'ha adjudicat, d'acord amb els 
informes tècnics, seguint totes les regles concursals, a l'oferta que ha estat 
més interessant. En cap cas, no ha estat una sola oferta. Han estat totes 
aquelles que s'han presentat en l’obertura de pliques. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
L'Alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunta dels dictàmens 
compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de l'ordre del dia. 
 
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 



 

7.1.1 REQUERIR A L'ENTITAT "LLIBRERIA SOBRERROCA" 
ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT 
AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 58, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.360 
PTA, CORRESPONENT A LA VARIACIÓ DE L'IPC 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat 
al Passeig de Pere III, davant el núm. 58 (sector Plaça Espanya), per un 
període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "Llibreria Sobrerroca, S.A.". 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre març de 1995 i març de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'4 %. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació 
l'adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
Requerir l'entitat mercantil "Llibreria Sobrerroca, S.A. (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia complementària de 1.360 PTA a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de 
Contractació i Patrimoni". 
 
 
7.1.2 REQUERIR A L'ENTITAT "FRANKFURT GUIMERÀ, C.V." 

ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT AL 
PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 37, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 2.384 
PTA, CORRESPONENT A LA VARIACIÓ DE L'IPC. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig 
de Pere III, davant el núm. 37 (Quiosc Canaletes) per un període de 10 anys, a 
favor de l'entitat "Frankfurt Guimerà, C.B.". 



 

 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre març de 1995 i març de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'4%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació 
l'adopció del següent 
 A C O R D 
 
Requerir l'entitat adjudicatària "Frankfurt Guimerà, C.B." (CIF E-59059295, C. 
Àngel Guimerà, 74, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir 
del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la 
garantia complementària de 2.384 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el 
document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni". 
 
7.1.3 REQUERIR AL SR. CARLOS BLASCO CANO, ADJUDICATARI 

DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA 
CATALUNYA, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA 
COMPLEMENTÀRIA DE 680 PTA, CORRESPONENT A LA 
VARIACIÓ DE L'IPC. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a 
la Plaça Catalunya, per un període de 5 anys, a favor del sr. Carlos Blasco 
Cano. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre març de 1995 i març de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'4%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació 
l'adopció del següent 
 A C O R D 
 
Requerir el Sr. Carlos Blasco Cano (NIF 39.313.306-G, C. General Prim, 42, 
Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al 



 

de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 680 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document 
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni". 
 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta de 3 dictàmens de 
pur tràmit administratiu. Com se sap les garanties econòmiques de les 
concessions administratives, normalment el 4 % del cànon, han de ser 
complementades cada any al modificar-se el cànon, per l’aplicació de l'IPC 
corresponent. En aquest cas, es tracta del quiosc de venda de premsa de la 
Plaça Espanya, llibreria Sobrerroca, el quiosc de begudes de Canaletes 
adjudicat a Frankfurt Guimerà, i el quiosc de venda de premsa de la Plaça 
Catalunya. El que és pretén és acordar el requeriment als interessats per a la 
tramitació, en el temps adequat, perquè constitueixin la garantia 
complementària respectiva. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.1, 
7.1.2, i 7.1.3, de l'ordre del dia, s'aproven per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d’urgència dels 6 
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, i a continuació, s’entra en el coneixement dels 
assumptes. 
 
8.1 ACCEPTAR LES AJUDES INCLOSES EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I 

SERVEIS DE CATALUNYA PER AL QUADRIENNI 1996-1999, 
PER A FINANÇAR L’OBRA D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT 
DOMÈNEC. 

 
   
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per al quadrienni 1996-1999, efectuada per mitjà del Decret 
188/1995, i la normativa que, per al seu desplegament, va dictar el 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació de data 28 de juliol de 1995 
en el que s'acordà sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Governació) la inclusió en el Pla únic d'obres i serveis de  Catalunya, per al 
quadrienni 1996-1999, les actuacions següents: 
 
- Projecte renovació tramoies Sala Ciutat 23.886.220 1996 
- Projecte ordenació Pl. Sant Domènec 24.235.088 1997 



 

 
Atès l'ofici del Departament de Governació, Delegació Territorial del Govern de 
la Generalitat a Barcelona, amb registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 
23182 de data 23 d'octubre de 1995, en el que es comunicava l'aprovació 
inicial de les propostes d'atribució inicial de la demanda al PUOSC, quadrienni 
1996-1999. 
 
Ateses les al.legacions presentades pel Sr. Alcalde en data 13 de novembre de 
1995 en les quals es sol.licitava la modificació en les anualitats en què s'havia 
programat la inclusió de les actuacions corresponents a l'Ajuntament de 
Manresa, de forma que passarien a ser les següents: 
 
- Projecte Ordenació Plaça Sant Domènec  1996 
- Projecte renovació tramoies Sala Ciutat   1997 
 
Atès l'ofici de la Generalitat de Catalunya, amb registre d'entrada en aquest 
ajuntament núm. 12053 de data  10 de maig de 1996, en el que es comunica la 
inclusió en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per 1996 de l'obra 
Ordenació de la Plaça Sant Domènec, amb una subvenció de 24.235.088 PTA. 
 
És per tot això que l'Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents, 
 
A C O R D S  
 
1r.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar 
l'obra descrita. Ordenació de la Plaça Sant Domènec. 24.235.088 PTA 
 
2n.- ACCEPTAR la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
3r.- CONSIDERAR garantida la capacitat d'aquesta Corporació Local de gestió 
administrativa i tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar 
les persones següents: 
 
FREDERIC MARLET CHAVARRIA Arquitecte Núm. col.legiat: 5346 
PERE FORADADA MARTIN   Arquitecte Tècnic Núm. col.legiat:      6342 
 
4r.- Aquesta Corporació es COMPROMET  a solucionar, al seu càrrec exclusiu, 
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la 
seva execució". 
 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que el present dictamen tracta 
d’acceptar el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per tal d’executar el 
projecte d’urbanització de la Plaça de Sant Domènec. El projecte d’aquesta 
plaça, amb un valor de 48.470.177 PTA, es va presentar per tal d’obtenir 
aquesta subvenció i es va demanar a través d’una al.legació, quan es va 
publicar el Pla d’Obres i Serveis, que es modifiqués la seva execució. La 
modificació va estar admesa per la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquest 



 

projecte d’urbanització de la Plaça de Sant Domènec, s’executarà aquest any;  
en mires a una millora de la urbanització, s’està ultimant en aquests moments 
unes modificacions en el projecte que en el seu dia van presentar. 
Segurament, en el proper Ple portaran a votació aquestes modificacions.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i  fa una valoració que suposa que ja deu haver fet 
l’equip de govern. Primer hi havia la  tramoia de la Sala Ciutat 
i l’ordenació de la plaça  Sant Domènec. Això és el que va aprovar el Ple. 
Posteriorment, es presenta una al.legació, la Generalitat l’accepta  i no hi cap 
problema. Però suposa que han tingut en compte que a la Sala Ciutat, en 
aquests moments no s’hi pot fer teatre, i això és important. I a la plaça Sant 
Domènec, es tem que a la que comencin a obrir, tindran uns problemes 
arqueològics importants que faran que realment aquests diners no els puguin 
emprar a l’any en què els han estat concedits, perquè trobaran els fonaments 
de la Muralla, els fonaments de l’antiga església de Sant Domènec, i a sota 
consta que hi ha una església romànica i que el claustre està dintre del 
Conservatori. És a dir, es tem que es passaran molts dies remenant, 
catalogant el que hi ha i després, depèn del que trobin, hauran de fer una 
remodelació per salvar si és que és important.  El que saben en aquests 
moments és qui ha coses del s. XIII i el s. XIV. Possiblement haurien pogut 
arreglar la Sala Ciutat, tornar-hi a fer teatre i les entitats tindrien un espai per 
assajar i per representar. L’equip de govern sabrà perquè ho ha fet així. 
 
El Sr. Garcia i Comas li aclareix que primer es va optar per les tramoies de la 
Sala Ciutat perquè hi havia una qüestió d’urgència, que no es podia fer teatre, 
però en aquests moments s’hi pot fer teatre. El Sr. Fontdevila ja els aclarirà 
aquesta qüestió. 
Pel que respecte a la urbanització de la Plaça Sant Domènec, diu que 
segurament hi deu haver unes restes arqueològiques però no deuen arribar a 
la Muralla, sinó que poden ser a la paret lateral de l’església, perquè recorda 
per fotos, que l’absis de l’església de Sant Pere Màrtir afectava a un tros del 
que ara quedaria dintre de la Muralla, per tant, la part exterior no es veurà 
afectada. Com que el que es preveu no és fer cap pàrking sinó únicament la 
capa superficial, el que està previst és que s’anirà a buscar la cota on hi havia 
les restes de paret de l’església de Sant Pere Màrtir, i prendre referència d’on 
estan situades. Compliran el que serien els plans arqueològics previstos i que 
estan controlats en el propi projecte. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana agraeix a l’equip de govern que l’estiu passat, 
quan amb la precipitació que sembla que té el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, al cap de pocs dies d’haver entrat al govern,  van haver de 
presentar els projectes a què aspiraven, el conjunt del govern va optar perquè 
en primer lloc hi hagués un equipament cultural . En segon lloc, diu que li 
sorprèn aquesta preocupació per les entitats teatrals, perquè quan la Sala 
Ciutat va començar a presentar alguns símptomes de deteriorament, el que es 
va fer immediatament va ser crear l’alarma,  dir que no s’hi podia fer cap obra 
de teatre, fer baixar la pantalla, clavar-la al prosceni i dir que s’havia acabat de 
fer teatre a la Sala Ciutat. Sense cap gran desviació pressupostària, el mes de 
setembre, tot i que ja havien tramitat el PUOSC, van mirar la situació del teler, 



 

van pujar a dalt de la teulada, van decidir que, creada aquesta alarma, farien 
un reforç amb un manyà, que els va costar més de 400.000 PTA. però que 
quedava definitivament per una temporada poder fer anar amunt i avall alguns 
decorats, no totes les barres i finalment van desclavar la pantalla que, 
sortosament, pot tornar a pujar i baixar, de manera que a la Sala Ciutat s’hi fa 
teatre i s’hi fa cinema, no grans Innocentades, no òpera, no pot suportar 15 
telers, 15 barres de decorat, però sí que s’hi pot continuar fent teatre i cinema i, 
per tant, quan va semblar que podien ajustar el calendari d’aquestes obres, els 
van semblar acabar d’amortitzar la Sala Ciutat per tal de fer un projecte que 
superi al que amb precipitació els va obligar a fer el PUOSC, un projecte que 
no només contempli el repàs del teler i la seva substitució, sinó que els 
agradaria que, fins i tot, arribés als lavabos, que des de l’any 62 no s’hi ha fet 
mai més res. És per això que van canviar l’ordre de les 2 obres. 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i lamenta les paraules del Sr. Fontdevila, en el 
sentit que li sorprèn que el Sr. Oms s’interessi pel món. Replica al Sr. 
Fontdevila que la cultura no és patrimoni de ningú i és patrimoni de tots. Per 
tant, el seu interès, com a mínim ha de ser com el del Sr. Fontdevila. L’únic 
que coneix és que hi havia un informe tècnic que deia que s’havia de fer nova 
tota la tramoia; si ara els tècnics diuen que el que han fet és perfecte i té 
seguretat, doncs perfecte. El GMCiU desconeixia que els tècnics haguessin dit 
en un moment que s’havia de fer nova tota la tramoia, que costava força diners 
i ara diuen que amb un pedaç funciona.  Si funciona i hi ha seguretat per la 
gent que fa teatre i es pot fer en bones condicions, perfecte. De tota manera, 
diu que es vagi alerta, perquè l’informe que tenien deia que tota la tramoia 
s’havia de fer nova. Si ara no és així, és que s’ho devien mirar malament. Li ha 
semblat que havia de fer aquestes observacions perquè, si més no,  li 
semblaven assenyades. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana matisa que, evidentment, la cultura no és 
patrimoni de ningú, ni d’un regidor ni d’un col.lectiu. Davant la sorpresa de si 
s’havia alterat o no l’ordre entre la plaça Sant Domènec i la Sala Ciutat, volia 
explicar el perquè. I, en segon lloc, remarca que, per favor, no es torni a crear 
l’alarma, ja que la tramoia està malament, però permet treballar-hi. El que 
demanava la tramoia és que si s’hi volien fer grans obres de teatre, 
innocentades, grans pesos amb focus, s’havia de tancar, però quedava una 
fórmula intermèdia que els ha permès poder resoldre la programació del teatre 
infantil, finals de cursos escolars i també la de cinema, pujant i baixant la 
pantalla, amb un obra de suport. Aleshores, demana que no es creï alarmisme, 
 la Sala Ciutat està perfectament bé, sempre i quan, evidentment, ningú no 
pretengui fer-hi una gran obra de teatre, quant a pesos i moviments de 
decorats.  Només volia dir així i sense fer-se seu el tema cultural, ni molt 
menys, per antonomàsia sí dir-li al Sr. Oms que per això es va poder alterar 
l’ordre i per això agraeix a l’equip de govern, del qual forma part, que el mes 
d’agost el posés en primer terme quan amb urgència se’ls reclamava  
presentar obres al PUOSC. 
 



 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
8.2 MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES QUE REGEIX LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  I DE NETEJA DE 
LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de 
desembre de 1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del 
servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del 
municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública 
ha estat emès un informe en data 9 de gener de 1996, el qual exposa la 
necessitat de procedir a modificar determinades clàusules de la concessió 
administrativa esmentada, per tal de millorar l’eficiència de certs serveis, sense 
que aquestes modificacions alterin l’equilibri econòmic de la concessió ni  
suposin una variació del pressupost anual del contracte. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i el concessionari ha manifestat que les modificacions 
proposades no alteren l’equilibri econòmic de la concessió ni  suposen una 
variació del pressupost anual del contracte. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 68a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

 



 

PRIMER. Modificar el plec de clàusules  que regeix la concessió administrativa 
de l’explotació del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la 
via pública del municipi de Manresa, en el sentit de: 
 
A) Donar el següent redactat al segon paràgraf de la clàusula 19a, el qual es 
refereix a la recollida especial de mobles i andròmines: 
 
 /...La recollida de tota classe de mobles i andròmines, exempts de 

perillositat i nocivitat, que no puguin ser recollits per camions de la 
recollida ordinària, ja sigui per raó de pes, volum o naturalesa, es 
realitzarà amb la periodicitat que preveu  el primer punt de la clàusula 
38a. Per poder utilitzar aquest servei de forma gratuïta, l’usuari 
telefonarà a l’adjudicatari, el qual li indicarà el dia i hora en què ha de 
dipositar els residus en el portal, per tal que sigui recollits i transportats a 
l’abocador.../ 

 
B) Substituir el primer paràgraf de la clàusula 21a, que passarà a tenir el 
següent contingut: 
 
 /...Cadascun dels contenidors es netejarà un cop cada dues setmanes. 

Aquesta operació es realitzarà tal com s’indica a continuació: 
 

•  Durant els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, octubre, 
novembre i desembre, tots els dimarts, dijous i dissabtes es 
procedirà a la neteja de contenidors en horari nocturn i segons 
els circuits establerts. 

 
•  Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, la neteja 

dels contenidors es farà diàriament, segons els circuits 
establerts.../ 

 
C) Donar el següent redactat al quart paràgraf de la clàusula 37a, el qual es 
refereix a serveis especials de neteja: 
 
 /...Les neteges especials es practicaran un màxim de 25 dies l’any, amb el 

desglòs següent: 
 

•  10 dies, a 3 hores per dia. 
•  15 dies, a 6 hores per dia. 

 
 
 La prestació es realitzarà en forma de brigada en aquelles ocasions en que 

la celebració de festes populars a l’aire lliure causi un excés de 
residus.../ 

 
D) Donar el següent redactat al primer punt de la clàusula 38a, relatiu a la 
Brigada X: 
 
 /... Clàusula 38a 



 

 El concessionari posarà a disposició directa del municipi dues brigades 
singulars: 

 
 
 1. Una brigada, denominada BRIGADA X, per resoldre totes les actuacions 

puntuals que puguin necessitar la seva intervenció. Aquesta brigada 
també efectuarà les prestacions de reforç en moments puntuals, com la 
temporada de recollida de la fulla, entre d’altres, i realitzarà la recollida 
de mobles. 

  
 Aquesta última operació es farà tal com s’indica a continuació: 
  

•  Durant els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, octubre, 
novembre i desembre, tots els dilluns, dimecres i divendres es 
procedirà a la recollida de mobles i andròmines amb l’equip humà 
de la neteja de contenidors més un peó, juntament amb el camió 
adscrit a la brigada X. 

 
•  Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, la 

recollida de mobles es realitzarà els mateixos dies indicats a 
l’apartat anterior, amb la incorporació d’un conductor i un peó. 

 
 El vehicle d’aquesta brigada serà de doble cabina i bolquet de 3 m3 de 

capacitat i la seva dotació de personal serà d’1 xofer i 2 peons.../ 
 
E) Establir el següent contingut per les ampliacions i prestacions que preveu la 
clàusula 39a del plec. Aquelles ampliacions que no s’esmenten quedaran de la 
mateixa manera que preveu el plec de clàusules: 
 
1) Ampliació que va operar a partir d’1 de gener de 1995: 
 

•  Es preveia la modificació de l’horari de treball del personal 
de nivell I, passant-lo a horari nocturn, des de les 23 hores a les 6 
hores i donant cobertura 365 dies l’any. 

 
  A partir d’ara, aquesta prestació haurà de realitzar-se en horari 

diürn, amb les mateixes característiques amb que es realitzava 
abans de l’ampliació (circuits, dotació, etc.), però mantenint la 
cobertura dels 365 dies a l’any. 

 
•  El plec també preveia que es doblés el servei 

d’aiguabatidora, per tal de tenir un servei nocturn. Aquest servei 
es prestarà durant 10 mesos de la forma següent: 

 
  - De març a octubre, 4 dies a la setmana d’aiguabatiment nocturn 

i 2 dies a la setmana d’escombrat mecànic de polígons. 
 



 

  - Els mesos de novembre i desembre, es farà l’escombrat 
mecànic 6 dies a la setmana encaminat a la retirada de fulles, en 
polígons, sectors o zones que determini l’encarregat de nit. 

 
2) Ampliació que ha operat a partir d’1 de gener de 1996. 
 
El plec de clàusules preveu que es dobli el servei de reg mecànic de la segona 
cuba amb horari nocturn. 
 
Aquest servei es prestarà de la forma següent: 
 

•  Durant els mesos de març, abril, maig, setembre i octubre, 
es reforçarà la cuba nocturna actual (8.000 litres) amb dos peons, 
per tal de realitzar un aiguabatiment manual de vials i zones 
peatonals. 

 
•  Durant els mesos de juny, juliol i agost, el servei nocturn 

d’aiguabatiment mecànic de vials es doblarà amb la cuba de 
5.000 litres, la qual cosa es realitzarà amb un conductor. 

 
F) Afegir al plec de clàusules una clàusula amb el número 55bis, que tindrà el 
següent contingut: 
 
 /...Clàusula 55bis 
 
 El concessionari dotarà la concessió amb un fons per l’adquisició de 

mobiliari urbà, material i petita maquinària.../ 
 
SEGON. Facultar al sr. Alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient". 
 
 
Intervé el Sr. Mas i Font   i manifesta que es tracta de complir allò que estava 
estipulat en el capítol IV del contracte amb la concessionària de l’aplicació 
esglaonada del servei que, en principi, estava prevista que entrés en 
funcionament l’any 95, però que per raons que no vénen al cas, entra en 
funcionament l’any 96. Aquesta ampliació, bàsicament, passava a la 
incorporació del nivell 2 de neteja a la barriada Mion i el barri del Pare Ignasi 
Puig i també doblava el servei de reg mecànic de la segona cuba en horari 
nocturn. Vista aquesta possibilitat d’ampliació i vist que hi havia algunes 
possibilitats de millora en el que era l’actual  plec de condicions de la 
concessionària envers aquest ajuntament, varen decidir procedir a les 
modificacions que d’una manera breu explicarà: La modificació A) bàsicament 
és passar el servei de recollida de mobles, andròmines i altres elements 
voluminosos a un servei nocturn, amb concertació telefònica, tres dies a la 
setmana, que es venia fent un dia  a la setmana fins el moment. B) Fan una 
substitució de la clàusula 21 en la que modifiquen el circuit i la freqüència del 
rentat de contenidors, passant a un reforç de 7 dies els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre i la resta de l’any un circuit de cada 14 dies. C) Fan una 



 

ampliació de les neteges especials, referents a festes populars, donat que feien 
curt.  També hi ha una ampliació, que no troben referenciada en aquest escrit, 
perquè és la que compleixen actualment, que és la incorporació del nivell 2 a la 
barriada Mion i el Xup, incorporant 2 peons i 2 moto-carros, bàsicament 1 per 
cada lloc de servei, però amb el de la barriada Mion incorporaven també el 
circuit per fer el barri del Guix i també per fer el barri de Miralpeix, i en el circuit 
del Xup incorporaven Bellavista, Sol i Aire i Tres Creus; tot aquest servei es fa 
de dilluns a dissabte amb 6,20 hores de servei, amb peó i un moto-carro.  
Un dels elements bàsics que porta aquesta modificació, és la rebaixa o tirada 
enrera de l’ampliació que va operar a partir de l’1 de gener de 1995, que 
bàsicament preveia la modificació de l’horari de treball del personal de nivell 1, 
que el passava a horari nocturn, des de les 23 h a les 6 h, donant-li una 
cobertura de 365 dies l’any. En aquests moments, a partir de l’1 de gener 
d’aquest any, el que s’ha fet és que aquest servei es realitza en horari diürn, 
amb les mateixes característiques, tant amb el que són els circuits, la dotació 
d’elements, etc. i mantenint la cobertura de 365 dies l’any.  S’han millorat 
moltíssim les condicions de neteja establint de nou aquest servei amb horari 
diürn, atès que hi havia dificultats, de visibilitat bàsicament, en horari nocturn, i 
es trobaven que a partir de les 6 h del matí, que era quan acabaven de prestar 
aquest servei al centre de la ciutat, a partir de les 8 era quan es començaven a 
embrutar els carrers i, per tant, tornaven a tenir els carrers bruts, fins a les 23 h 
que no es tornaven a netejar. Fent aquest pas de l’horari nocturn a l’horari 
diürn, els carrers s’estan netejant en el mateix moment que s’embruten, per 
tant, tenen un òptim rendiment de les condicions de neteja d’aquesta ciutat.  
També fan modificacions en el que és l’aiguabatiment que es venia prestant i el 
reforcen fent una dotació mixta en diversos mesos l’any. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
8.3 RATIFICAR LA SOL.LICITUD D'INCLUSIÓ DE DETERMINATS 

PROJECTES DINS EL PROGRAMA DE COL.LABORACIÓ 
INEM/CORPORACIONS LOCALS, PLANS D'OCUPACIÓ 1996, FETA 
A LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE L'INEM. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i 
promoció de l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca 
l'INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO dins el Pla de Col.laboració 
Ajuntaments/INEM. 
 
Atesa l'Ordre de 2 de març de 1994 del BOE núm. 62 de data 14 de març de 
1994 per la que s'estableix les bases per a la concessió de subvencions per 
l'Instituto Nacional de Empleo, en l'àmbit de la col.laboració amb les 
Corporacions Locals, per a la contractació de treballadors desocupats en la 
realització d'obres i serveis d'interès general i social. 
 



 

Atesa l'Ordre de 10 d'octubre de 1995 per la que es regulen els Serveis 
Integrats per a l'Ocupació (SIPE) consistents en actuacions de caràcter 
personalitzat i sistemàtic d'acompanyament del demandant d'ocupació per la 
seva inserció laboral i la resolució de 13 de febrer de 1996 de l'Instituto 
Nacional de Empleo, d'aplicació i desenvolupament de l'Ordre de 10 d'octubre 
de 1995 per la que es regulen els serveis integrats per a l'ocupació. 
 
Atesa la carta signada pel Director Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo 
amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 6413 de 12 de març de 
1996 on es comunica que, dins del conveni SIPE entre l'Ajuntament i l'INEM 
està prevista mitjançant el programa INEM/Corporacions Locals i el seu 
desenvolupament normatiu específic, la subvenció econòmica per a la 
contractació de treballadors desocupats al llarg d'aquest any 1996.  
 
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica 
del dia21 de març de 1996 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat 
de Catalunya núm. 652515-A en el que es resolt sol.licitar a l'Instituto Nacional 
de Empleo la inclusió a la convocatòria de subvencions dins el programa 
INEM/Corporacions Locals per a la contractació de treballadors desocupats per 
l'exercici 1996 i materialitzada amb l'ofici signat pel Regidor-Delegat de 
Promoció Econòmica amb registre de sortida núm. 3159 de data 22 de març 
de 1996. 
 
Atès l'ofici tramès per la Direcció Provincial de l'INEM a aquest ajuntament amb 
registre d'entrada núm. 8394 de data 1 d'abril de 1996 comunicant un canvi en 
les condicions econòmiques dels Plans d'Ocupació 96 implicant modificacions 
als projectes ja presentats, així com la conveniència de presentar un projecte 
anomenat "Suport al seguiment i mecanització SIPE". 
 
Atès l'ofici signat per l'Alcalde-President amb registre de sortida núm. 3925 de 
data 10 d'abril de 1996 remetent a la Direcció Provincial de l'INEM els projectes 
rectificats per incloure'ls a l'esmentada convocatòria. Els projectes són els 
següents: 
 
Nom del projecte                            Subvenció 
 
. Reforç escolar                                    850.168.-PTA 
. Centre d'atenció i casal de la dona          3.271.048.-PTA 
. Caracterització dels residus de Manresa     871.150.-PTA 
. Edificis i espais públics                       9.932.994.-PTA 
. Suport guia turístic                              850.168.-PTA 
. Fons documental i banc de dades            1.711.738.-PTA 
. Sistema d'informació d'atenció 
ciutadana                                           850.168.-PTA 
. Suport administratiu                             1.770.336.-PTA 
. Suport al seguiment i mecanització SIPE 989.599.-PTA 
 
 
TOTAL                                          21.027.369.-PTA 



 

 
Atès l'ofici amb registre d'entrada núm. 12512 de data 15 de maig de 1996, 
tramès des de la Direcció Provincial de l'INEM, mitjançant el que s'acorda 
atorgar una subvenció de 15.300.000.-PTA per a la realització dels projectes 
aprovats dins de la convocatòria del programa de col.laboració 
INEM/Corporacions Locals, Plans d'Ocupació 1996.  
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; l'article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
 
 A C O R D S 
 
 
1.- RATIFICAR la sol.licitud d'inclusió dels projectes esmentats dins el 
programa de col·laboració INEM/Corporacions Locals, Plans d'Ocupació 1996, 
feta a la Direcció Provincial de l'INEM, segons l'ofici de l'Alcalde-President, amb 
registre de sortida núm. 3925 de data 10 d'abril de 1996. 
 
2.- ACCEPTAR com a ingrés la subvenció concedida per la Direcció Provincial 
de l'INEM de 15.300.000.-PTA per realitzar els projectes aprovats dins la 
convocatòria del Programa de Col.laboració INEM/Corporacions Locals, Plans 
d'Ocupació 1996. 
 
 
Nom del projecte                            Subvenció 
 
 
. Fons documental i banc de dades 1.711.738.- 
. Sistema d'informació i atenció ciutadana 850.168.- 
. Centre d'atenció i casal de la dona 3.271.048.- 
. Reforç escolar 850.168.- 
. Edificis i espais públics 7.627.279.- 
. Suport al seguiment i mecanització del SIPE 989.599.- 
  
  TOTAL 15.300.000.- 
 
 
3.- NO EXECUTAR la resta de projectes presentats no admesos. 
 
 
Intervé el Sr.Collado i Llort  i diu que aquest dictamen fa referència al 
programa de col.laboració INEM/Corporacions Locals per a l’any 1996. Es van 
fer una sèrie de peticions per uns projectes que es van aprovar en el seu 



 

moment i ara el que fan és acceptar la subvenció concedida per la Direcció 
Provincial de l’INEM per l’import que  s’esmenta en el dictamen, en el qual 
també s’esmenten  els 6 projectes que han estat aprovats i que sumen la 
quantia de 15.300.000 PTA, per tal de poder contractar les persones que 
puguin portar endavant aquests projectes.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
8.4 PROPOSICIÓ DEL GMPP REFERENT A L'ESTAT DE 

CONSERVACIÓ I DE MANTENIMENT DE BANCS I MOBILIARI DE 
PARCS I JARDINS EN GENERAL.   

 
El Secretari dóna compte de la proposició  que, transcrita, diu el següent: 
 
"Tenint en compte l'estat de conservació i de manteniment de molts bancs i 
mobiliari de parcs i jardins en general, a arreu de la ciutat en general, el qual es 
força deplorable i llastimós, sobretot al que bancs es refereix, estan sense base 
ni raspatlles o bé en un estat en que fins i tot els ciutadans que vulguin fer-ne 
ús poden arribar a prendre mal. 
 
 
PROPOSEM 
 
Una actuació el més ràpida i àgil possible per a poder restaurar, repassar, 
repintar, arreglar o el que calgui, en el que bancs es refereix de la ciutat de 
Manresa. 
 
Una actuació el més ràpida i àgil possible per a poder repintar, arreglar o el que 
calgui en el mobiliari de parcs i jardins de la ciutat de Manresa". 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i  Vilalta  i diu que la proposta és prou clara, l’únic 
que demanen és que paulatinament, però d’una manera efectiva i d’una 
manera més àgil es procedeixi, en tot cas, a la revisió i al manteniment del que 
són els bancs per seure la gent, pel que fa a parcs i jardins públics i així 
mateix, que el mobiliari d’aquests parcs i jardins estigui en unes condicions de 
manteniment més acurades. És evident, que la secció de Manteniment 
d’aquest ajuntament està fent tot el que possiblement podria estar al seu abast, 
però el que sí que demanen és una agilització i, si convé, un reforçament a la 
plantilla de Manteniment perquè si convé, aquestes i moltes altres més coses, 
puguin dur-se a terme d’una manera més acurada. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que l’equip de govern troba reincident 
aquesta proposta. És evident que aquest ajuntament, ja des de l’any passat 
està treballant en el que és la cura i millora de l’aspecte d’aquests espais 
ciutadans que són els parcs públics, els parcs infantils, la neteja d’herbes, 
canvi de papereres, repàs de bancs, etc. Senzillament, i creu que d’una forma 
molt bàsica i molt simple, si el GMPP ha llegit la partida 432.3.210, hauran 



 

pogut veure exactament quina és la intenció d’aquest equip de govern envers 
els parcs infantils, les papereres i, en definitiva, el mobiliari urbà. Des del mes 
de setembre passat s’estaven pintant tots els parcs infantils d’aquesta ciutat, 
s’han trobat que en alguns parcs feia anys que no s’hi actuava. Per exemple, el 
Parc de la Mineta tenia un fantàstic color de rovell que ara ja no té . L’objectiu 
principal era que aquesta primavera estiguessin pintats tots els parcs infantils 
de la ciutat, i així ha estat. De recursos de l’any passat van invertir-hi  
1.100.000 PTA aproximadament. Ara estan en una segona fase de substitució 
d’elements que comporten un cert risc i una certa perillositat, si es cert que hi 
ha elements que han existit sempre en aquests espais de joc infantil, com 
poden ser les barquetes o els gronxadors, de consistència metàl.lica, però que 
veuen que amb l’evolució que fa la infantesa i l’evolució dels usos que s’hi 
dóna, és aconsellable canviar-los. Ja n’han canviat 10 i en queden 25 per 
canviar; la setmana passada ja va signar la partida corresponent, per tant tot el 
 procediment administratiu que s’ha de fer per procedir a aquesta contractació 
ja s’ha executat i es substitueixen, bàsicament, per gronxadors amb cos 
d’alumini i folrats de cautxú, que tenen un cert impacte diferent que no pas si 
fossin tots de ferro. Suposa  que estaran d’acord que ha de ser així. 
En el capítol d’inversions, hi ha una certa quantitat de diners per invertir en 
nous parcs infantils. Informa que en el proper mes de juny procediran a la 
instal.lació d’un parc infantil al sector dels Dipòsits Vells, damunt mateix, tenint 
en compte de no foradar la impermeabilització que hi ha en aquell sector i 
tenint en compte tots els arguments d’utilització, el sector de població, la franja 
d’edats a la que va destinada aquest parc, és a dir, tenint acurat quin és el 
disseny que ha de tenir aquest parc. Un altre parc menor està previst al sector 
de la Sagrada Família. 
Evidentment, hi ha un programa treballat per una implantació de nous parcs 
infantils i de rehabilitació dels elements més problemàtics per als propers 3 
anys. 
Pel que fa a les papereres, també hi estan actuant. Hauran observat que a la 
plaça de l’Ajuntament, i no és pas d’aquesta setmana, ni de fa quinze dies ni de 
fa un mes, s’han canviat les papereres de la plaça de l’Ajuntament i entorns i 
estan en un programa d’intercanvi de papereres. Diu intercanvi perquè el que 
fan és comprar 50 papereres aproximadament del tipus normal que les aniran 
substituint per les més tronades, però les que encara estiguin bé les aniran 
desplaçant cap a barris més perifèrics, prèviament reparades i repintades. 
També compraran aproximadament unes 30 papereres del tipus de barri antic 
per anar-les posant pel Passeig,  i aquestes que serveixin per ser reubicades 
en d’altres espais. 
Quant als llistons de bancs, que també preocupen a tots, explica que tenen 
censats 1.138 bancs en aquesta ciutat, 364 bancs per reparar,  i té una llista a 
disposició del GMPP per si la volen contrastar i veure si la informació que té 
l’equip de govern és correcta.  En total, de llistons trencats en tenen 781, i això 
té un import que oscil.la entre l.500.000 i 1.700.000 PTA. Per tant, en aquests 
moments estan en una fase de recepció de les ofertes, sol.licitades ja fa uns 
dies. És evident que hi estan treballant i que hi estan posant tota la celeritat 
que poden, i tenen una sensibilitat que no està per damunt de la dels altres 
grups, ni molt menys, és una sensibilitat en consonància amb la del conjunt de 
la ciutadania que veu que s’apropa el bon temps, que podrien gaudir millor 



 

d’aquests espais destinats a fer-hi un repòs o a fer-hi una xerrada i que es 
troben en aquests moments que estan deteriorats i fets malbé. Ho 
comparteixen plenament, i hi estan treballant, per una banda, amb la celeritat  
que imposen les lleis de contractació i per una altra l’execució del pressupost. 
Més celeritat no la poden tenir. 
Fa la recomanació al GMPP que retiri aquesta proposta, perquè és plenament 
reincident amb el treball que ja s’està fent, sinó es veuran en l’obligació de 
votar en contra, i no és pas intenció de l’equip de govern donar a entendre a la 
ciutat que no volen actuar, sinó tot el contrari. Insisteix en que retirin la 
proposta, i els recomana que facin ús del torn de precs i preguntes que tenen 
establerts a les comissions informatives d’urbanisme en què sí que estan 
oberts a aquests suggeriments, i l’absència de les interpel.lacions o preguntes 
fan entendre que el GMPP opta per una altra estratègia ben diferent, però la 
participació es pot exercir a tots els nivell que preveu aquesta casa i la 
legislació aplicable. 
  
El Sr. Oms i Pons diu que no volia intervenir, però la copiosa demostració del 
Sr. Mas, l’ha incitat a intervenir. Diu al Sr.  Mas que vagi al castell de Puigterrà i 
veurà com no hi ha cap banc que si pugui seure. Com a mínim, que arreglin els 
de la glorieta, que allà fa de bon seure. Rectifica, diu que n’hi ha un que s’hi pot 
seure, però amb el perill de deixar-hi els pantalons. En aquesta proposta, l’únic 
que li demanen és que els arregli, tots hi estan d’acord en arreglar-los, voten 
que sí i s’ha acabat. L’oposició està aquí  per això, i no li posen pas terminis, li 
diuen que els arreglin i prou, i no cal fer rotllos de mitja hora. 
  
El Sr. Valls intervé dient que li dóna la impressió que el Sr. Mas no li ha 
col.locat cap mena de rotllo. Dins de l’àmbit de la proposta, hi ha un contingut 
d’explicar que és el que estan fent. L’equip de govern no té voluntat de 
frivolitzar el Ple. S’ha presentat una proposta, i l’equip de govern i qualsevol 
grup pot votar a favor o en contra de qualsevol proposta. L’explicació del Sr. 
Mas ha estat àmplia, potser al Sr. Oms no li ha agradat,  això ja és una altra 
qüestió, però al cap i a la fi, l’equip de govern ha de governar i el que fa és 
explicar que és el que està fent. En realitat el que està fent, és anar de pressa, 
amb una actuació el més ràpid i àgil possible sobre un tema de manteniment 
que els preocupa molt, i que ha estat possiblement i és un dels objectius 
principals d’aquest govern mantenir una miqueta aquesta ciutat més neta i més 
arreglada. El Sr. Mas ha tingut una intervenció molt correcta i no es mereix els 
qualificatius ni l’argumentació frívola que ha utilitzat el Sr. Oms. 
 
El Sr. Mas i Font diu que ell no tenia ànim de frivolitzar, ni molt menys, i li 
sembla que la intervenció del Sr. Oms ha estat a la recerca de la crispació, 
cosa que ell no hi caurà. Evidentment que estan oberts a suggeriments i estan 
oberts a totes aquelles puntualitzacions que vulguin fer, però és precisament 
en la recerca d’aquestes puntualitzacions i aquestes  aportacions positives en 
el dia a dia del seguiment d’aquesta ciutat on es troben que no són aportades 
pels canals normals i corrents. Les comissions informatives estan buides 
precisament d’aquestes aportacions. Ell no diu que els Srs. del Partit Popular 
no tinguin dret a portar una proposició, tenen tot el dret perfectament 
democràtic i votable, el que els diu és que per respecte als funcionaris i als 



 

tècnics que han treballat i que estan treballant en l’aplicació d’un programa 
coherent amb el màxim de celeritat possible dins el que són les disponibilitats 
econòmiques i el que són les lleis de contractació, el respecte que mereixen 
aquests tècnics i aquests funcionaris que han treballat amb això, els demana 
que ho retirin, perquè els ha donat proves més que evidents que aquí hi ha un 
treball compacte, un treball precís, acurat i, evidentment, no estan arribant el 
més ràpid que voldrien a tota la ciutat, però es que demà li pot arribar una 
proposició que vagin a netejar les herbes de no sap quin carrer, i també ho 
estan fent, i van tot el ràpid que poden. Els recursos humans no són infinits, a 
l’igual que els recursos naturals,  hi ha els que hi ha. I per consideració no a ell, 
perquè al regidor se li pot criticar l’explicació, el to, la celeritat que impregna en 
el desenvolupament d’aquest programa. Però sí que demana un respecte pels 
tècnics que hi han treballat, que ho estan fent amb molta cura i amb molta 
celeritat. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i diu que li agraeix molt la seva explicació, 
tan detallada, tan acurada i puntillosa. El que li sorprèn, però, és que les 
papereres hagin d’anar als barris perifèrics i no es puguin, en tot cas, reparar i 
quedar-se on estan. De tota manera, veu que en el fons coincideixen totalment, 
i tenen molt de respecte pels funcionaris i treballadors d’aquesta casa. No està 
dient que els funcionaris i treballadors d’aquesta casa no estiguin treballant el 
suficientment bé i correcta i que degut a això tinguin els parcs, els jardins i els 
bancs de seure fets una porqueria. Ell no ha dit això, en tot cas, és el Sr. Mas 
qui ho ha dit i qui ho ha manifestat. El que el GMPP senzillament ha encoratjat 
és que s’ampliés la gent de manteniment perquè aquesta agilitat es pogués dur 
a terme, tal com ha reconegut el Sr. Mas, en aquest període de bon temps en 
què la gent vol gaudir de les places i jardins, i no que per un tema de 
contractació, de manca de personal, tot i que ell ho entén, la gent s’hagi 
d’esperar el mes de desembre per gaudir dels parcs i jardins. Ja no està 
demanant que s’arreglin tots els bancs, tots els parcs i tots els jardins en 3 
mesos, l’únic que demanen és que senzillament, i per respecte no al 
funcionariat ni al personal d’aquesta casa, sinó per respecte al ciutadà de 
Manresa, s’intenti agilitzar aquest aspecte. Tal com ho planteja el Sr. Mas, 
representa que el GMPP demana que s’agilitzi això, i l’equip de govern ho 
denega. Reclama el vot afirmatiu a aquesta proposta, perquè si l’equip de 
govern cerca el mateix que cerca el GMPP, no li veu la punxa al llapis. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el GMCiU votarà afirmativament, perquè no creu 
que condicionin en res la labor que estigui fent l’ajuntament. En cap moment 
han dit que els serveis tècnics no fessin res. El Sr. Mas intenta involucrar coses 
que no s’han d’involucrar, per tant, creuen que s’ha d’agafar com un comentari, 
que hi ha un problema, que hi hagi sensibilitat per arreglar-ho i punt. No es 
demana res més. 
 
L’Alcalde  diu que amb les explicacions del Sr. Mas ha quedat clar que 
aquesta actuació ràpida i àgil, en la mesura possible, l’estan realitzant en 
aquests moments. 
 



 

Sotmesa la proposta a votació, és  rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV) i 12 vots afirmatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP).   
  
8.5 PROPOSICIÓ DEL GMPP REFERENT A L’ADHESIÓ D’AQUEST 

AJUNTAMENT A LA CAMPANYA PRO-UNITAT DE LA LLENGUA 
CATALANA. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
Existint, avui en dia, unes certes diferencies idiomàtiques entre les comunitats 
autònomes de parla catalana, entenem que convé unificar criteris i que les 
diferents Administracions Públiques tenen que manifestar-se en pro d'una 
unitat de criteri a l'hora d'establir regles literàries i de sintaxi. 
 
Text de la Moció 
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat 
 
Segon.- Adherir-se, com a institució de Dret Públic, a la campanya pro unitat 
de la llengua catalana a fi i efecte de unificar totes les variacions idiomàtiques 
d'arrel catalana en una mateixa normativa de vocabulari, regles literàries i de 
sintaxi". 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i manifesta que és la voluntat del GMPP a 
l’hora de presentar aquesta moció, única i exclusivament alimentar la idea i 
alimentar l’èmfasi i donar-li contingut i, fins i tot, realitat al fet de la unitat 
lingüística, i no una realitat única i exclusivament que no estigués realitzada, 
però sí una realitat perquè sigui demanada públicament i adherir-se a aquest 
moviment que existeix i que hi ha al carrer. És evident que hi ha unes certes 
diferències idiomàtiques entre certes comunitats de parla catalana, és evident 
que hi ha dues comunitats que estan més apropades a un mateix 
desenvolupament i  a un mateix criteri i és evident que n’hi ha una que pels 
seus motius i les seves raons no configura aquest aspecte. Entenen que 
convé unificar aquests criteris i que les diferents administracions públiques 
s’han de manifestar en pro d’aquesta unitat de criteri a l’hora d’establir 
aquestes regles i de la sintaxi perquè, en definitiva, aquestes diferències 
idiomàtiques deixin d’existir i deixin, en tot cas, de posar en perill el que és la 
llengua catalana. És per això que demana el vot afirmatiu per poder-se 
adherir públicament com institució a aquest moviment. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana manifesta que la síntesi d’aquesta moció, 
sobretot després de sentir les paraules del Sr. Javaloyes, seria que, 
inicialment, tots es posessin d’acord per aprovar-la, però malgrat tot, han 
d’avisar que una anàlisi més detinguda en el fons que en la forma no ho 
permet, si més no, lamentablement. Diu la moció del GMPP que avui dia 
existeixen certes diferències idiomàtiques entre comunitats autònomes de 
parla catalana.  Referent a això, el Sr. Fontdevila voldria fer un primer 



 

aclariment: fa centenars d’anys hi ha variants lèxiques i morfològiques però 
no idiomàtiques, i aquesta és una reflexió que intenta dir amb tota la 
tranquil.litat, perquè l’idioma que parlen, no només entre diverses comunitats 
autònomes, perquè suposa que si parlen de comunitats autònomes parlen de 
l’estat espanyol, sinó més enllà dels Pirineus o l’illa de Sardenya (L’Algué), 
estan parlant un únic idioma, això sí, amb diferències lèxiques i amb 
diferències morfològiques. Quant a lèxiques, es referiria exactament a les 
paraules, com per exemple “granera”, que és l’escombra a València o “moix” 
que és un gat a Mallorca. Per tant, no hi ha cap problema, hi ha aquestes 
petites variants lèxiques però no idiomàtiques, perquè l’idioma és el mateix. 
Quant a les diferències morfològiques, es refereix a les derivacions, per 
exemple el verb cantar, aquí diuen “jo canto”, primera persona del singular 
del present indicatiu, en canvi a València diuen “jo cante”, a Perpinyà diuen 
“jo canti” i a Mallorca diuen “jo cant”, però més o menys tothom s’entén per 
igual, com un senyor  de Salses s’entén amb un senyor de Guardamar i un 
senyor de Fraga s’entén amb un senyor de Maó, és a dir, es parla un únic 
idioma amb unes variants dialectals. Aquí estan afirmant que hi ha 
diferències idiomàtiques i aquest seria un error.  També diu la moció que 
convé unificar criteris i que les diferents administracions públiques han de 
manifestar-se en pro d’una unitat de criteri a l’hora d’establir regles literàries i 
de sintaxi . Aquest seria un altre error, seria immiscuir-se en un tema que no 
els correspon. De fet, i sortosament, les diverses acadèmies lingüístiques, 
són les que fa molts anys es van encarregar de demostrar que existeixen 
unes regles que no són literàries sinó fonamentalment lèxiques, gramaticals i 
de sintaxi, és a dir, les paraules, la gramàtica, la morfologia i la sintaxi, i això 
des de 1913, sortosament, ja ho van tenir establert entre Pompeu Fabra i 
l’obra de la Mancomunitat de la Catalunya, i l’any 1932 es va fer el primer 
diccionari, que és el de Pompeu Fabra i que també va ser el primer recull 
lèxic que unificava la llengua. En aquest sentit, per tant, la feina està feta des 
de fa molts anys. L’any 1982, el Fabra, en lloc de reeditar-se es va poder 
actualitzar amb el que va ser el Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana i 
des d’any passat tenen un Institut d’Estudis Catalans, amb una altre 
diccionari que consideren, perquè els diccionaris són una eina, no serà etern 
però durarà uns quants anys.  
Aleshores, quin és el paper de les administracions públiques? Ja ha dit que 
en la forma no anaven massa bé, però anant al fons de la qüestió, en puritat 
el que es pretén en la moció és adherir-se a la campanya pro-unitat de la 
llengua catalana. La campanya per antonomàsia, a ell ja li agradaria i li 
sembla que a tots els membres d’aquest Consistori els agradaria, però ara 
ben bé no sap quina campanya és la que s’està portant a terme aquests dies, 
no els ha arribat material de cap campanya pro-unitat de la llengua catalana. 
L’equip de govern tampoc no podria subscriure el fet “d’unificar totes les 
variacions idiomàtiques d’arrel catalana”, perquè la riquesa de les variacions 
idiomàtiques, els enriqueix a tots, hi ha unes variants dialectals i no 
idiomàtiques en la llengua catalana. Quant a les regles literàries, creu que 
millor que es deixin per qüestió de retòrica i de la sintaxi ja s’encarreguen els 
lingüistes. 
En síntesi, el Sr. Fontdevila diu que tot i que la intenció sembla bona, l’equip 
de govern votarà en contra d’aquesta proposta, perquè amb tota sinceritat i 



 

sense que ningú s’enfadi, l’única campanya que coneixen és la que realitza el 
PP de València amb Unió Valenciana i el Sr. González Lizondo, que els 
sembla que és l’únic que en aquests moments no admet la unitat de la 
llengua catalana i que intenta fer un cert secessionisme lingüístic al País 
València. On es plantegi una campanya, amb sotasignants, li sembla que tots 
els 25 membres d’aquest ajuntament votaran a favor, però no havent-hi en 
aquest cas, una campanya definida, que sàpiga, per la unitat de la llengua 
catalana, unitat que d’entrada, l’equip de govern, com a la  mili “el valor se da 
por supuesto”, fins el moment donen per bona aquesta unitat de la llengua 
catalana i li sembla que no cal que votin favorablement aquesta moció i 
abans de votar-la en contra, recomanaria al GMPP que, per no tractar de 
mala manera un tema tan important com és el de la llengua, retiressin la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i manifesta que aquest Ple d’avui havia de ser 
tranquil, i no ho serà; aquest és una tema molt delicat, amb profundes ferides 
obertes fa molt poc i aquesta moció li ha causat sorpresa i estupor. Voldria 
tenir confiança, i com a ciutadà de Catalunya ha lluitat des de molts anys 
perquè el català sigui una llengua respectada i utilitzada per tots els països 
catalans, que aquesta moció fos feta amb autèntica sinceritat, i el GMCiU la 
votaria a favor, perquè han d’acostar voluntats perquè els països catalans 
unifiquin i tinguin la mateixa llengua, amb les diferències que es vulgui, amb 
el lèxic de cada zona, però sota un mateix sostre i sota una mateixa 
gramàtica. Oblidant ara la història, després ja hi entrarà, voldria votar que sí, 
perquè tenen una gran necessitat de fer actes com aquest. Potser no és el 
lloc, però benvingut sigui el lloc on es comenci, li encantaria votar que sí, 
voldria votar que sí, voldria que trobessin una redacció que tots hi estiguessin 
d’acord per poder votar que sí i posar una “pica de Flandes” a l’ajuntament de 
Manresa, l’ajuntament on es van fer les Bases de Manresa, pogués sortir una 
moció per la unió de la llengua catalana. Ho voldria, ho desitjaria i faria un 
gran esforç i deixaria moltes coses pel camí, perquè potser avui estarien fent 
història, proposat pel Partit Popular, la unió de la llengua catalana. Seria un 
gran avenç. Si la unitat de la llengua catalana ha de venir pel Partit Popular, 
benvinguda sigui, cap inconvenient, per sobre de tot, el país, la llengua i la 
nostra nació. Deixaria tot el protagonisme, tota la història que porta al darrera 
lluitant per la llengua catalana perquè la unitat de la llengua catalana sigui un 
fet. Però hi ha una qüestió que li causa preocupació perquè hi ha una història 
recent a darrera complicada. Amb el país Mallorca, creu que van per bon 
camí, es poden entendre; amb València, ho veu difícil, si tenen en compte 
que el primer que va fer el Partit Popular quan va pujar és liquidar la Direcció 
General de Política Lingüística i canviar l’ús de la llengua habitual a la 
Televisió de València, això li caus dintre seu un recel important. Si aquesta 
fos una postura del PP, i hi hagués una consigna per dir “a Manresa, seu de 
les Bases de Manresa, comencem una nova política i comencem a lluitar”, ell 
diria “lloat sigui, benvingut sigui, comencem i plantem aquesta pica de  
Flandes a la Sala de Plens de les Bases de Manresa, el primer manifest 
signat per tots els partits a favor de la llengua catalana”. Li agradaria que fos 
així, i li agradaria que trobessin un text consensuat perquè en aquest moment 
el nostre país està vivint uns moments històrics importants on els partits 



 

nacionalistes tenen una importància en fer l’estat, hi ha unes grans 
possibilitats i no li agradaria perdre l’oportunitat de fer un manifest en favor de 
la llengua catalana, encara que aquí no sigui el lloc més adequat, però potser 
els que van fer les Bases de Manresa no tenien enlloc més per fer-ho. Per 
tant, demanaria un esforç a aquest Ple, amb tot el que té al darrera, 
manifestacions del Partit Popular en contra de la llengua en plena campanya 
electoral, amb tot el que s’han hagut de sentir per la normalització lingüística, 
amb tot aquest ròssec que els ha fet patir tant i que en les eleccions ho han 
patit, i que CiU hi ha deixat alguns vots, que els han hagut d’anar a “apretar” 
aquest tema, ara que els necessiten, surt això doncs, perfecte. Per què dir 
que no?  Si hi ha la possibilitat de trobar un text que hi puguin estar tots 
d’acord, per ell això seria importantíssim, tots els partits se’n van a l’Alcaldia i 
pacten un document en el qual tots estiguin d’acord i fan una manifestació 
per la unitat de la llengua catalana als països catalans. I la seva proposta és 
aquesta. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta replica el Sr. Fontdevila que ell no és filòleg, ni sap 
aquestes coses del lèxic amb tanta profunditat com ell, que les té apamades. 
El que vol  és que entengui l’esperit d’aquesta moció, única i exclusivament li 
demana això, que vulgui entendre l’esperit d’aquesta moció. És evident que 
el GMPP no té cap mena d’inconvenient en consensuar un escrit, una moció 
conjunta de tots els grups que aquí estan presents i és evident perquè el 
GMPP de Manresa no té perquè disculpar-se de cap atac a la llengua 
catalana, perquè han defensat, defensen i defensaran la llengua catalana, la 
cultura catalana i la unitat de la llengua catalana. És per aquest que el GMPP 
subscriu la idea del representant de CiU en fer una moció conjunta d’aquest 
tema. 
 
Intervé l’Alcalde  i diu que en dues hores escasses que porten de Ple, tant 
el PP com CiU han reflexionat sobre una proposta que s’ha fet al despatx 
d’Alcaldia a les 8 en punt. Aquest Ple ha començat 20 minuts tard per la 
voluntat del GMS, d’ERC, i d’IC-A-EV per intentar consensuar aquesta 
proposta, aquesta moció. Això no ha estat així perquè el representant del PP, 
en aquell moment, i ho troba perfecte, passades dues hores canviï d’opinió,  
ha dit que volia aguantar aquesta proposta. L’equip de govern està 
plenament d’acord amb això, bàsicament perquè aquesta proposta s’ha 
presentat a les 7 de la tarda, és un tema importantíssim, és un tema molt 
delicat, no tan sols en aquest moment, sinó de sempre, i elements com els 
que ha plantejat el Sr. Fontdevila, que poden semblar petites coses, però la 
diferència que hi ha entre l’idioma i la sintaxi, són importants, i a més és la 
proposta que planteja el GMPP, i són els elements que han posat sobre la 
taula per debatre i per fer una proposta conjunta. I n’està molt content i molt 
satisfet, i l’equip de govern està molt content i molt satisfet  perquè la 
proposta que s’ha fet al despatx de l’Alcaldia a les 8,05 avui aquesta tarda, 
ara, al cap de 2 hores, es considera que és oportuna. Si els sembla bé, no 
cal que ho aprovin avui, ho poden aprovar si els sembla oportú el mes de 
juny, en un proper Ple, la redacció d’aquesta proposta conjunta per part de 
tots els grups del Ple de l’ajuntament. 
 



 

El Sr. Javaloyes i Vilalta  diu que els sorprèn la manifestació de l’Alcalde 
d’aquesta moció conjunta. En tot cas, perquè quedi clar i no hi hagi cap mena 
de dubte, diu que el GMPP havia entès que havien de retirar la seva proposta 
i ja en parlarien més endavant, i això és molt diferent de dir a les 8,05 h , que 
hi ha un text fet conjuntament per tots els grups d’aquest Consistori. 
Evidentment, no han acceptat retirar la seva moció sense haver-hi cap més 
altra alternativa. Per error o omissió, això és el que han entès. De tota 
manera, els congratula saber que a les 8,05 hi havia una moció per poder-la 
fer conjunta, i a la qual, segurament, s’adheriran. 
 
L’Alcalde matisa que, en tot cas, la satisfacció del  Ple és haver arribat a un 
acord respecte a la proposta que redactaran conjuntament el proper Ple, si 
els sembla oportú, perquè ara anirien excessivament de pressa, respecte un 
tema que realment és important. Més enllà de les matisacions, recorda que 
aquest Ple ha començat 20 minuts tard precisament perquè, a proposta de 
Presidència, ha volgut intentar parlar d’una proposta que s’ha presentant en 
aquest Ple a les 7 de la tarda. De tota manera, deixaran les formalitats apart i 
posaran els continguts sobre la taula.   
Si sembla bé al GMPP es retira aquesta proposta amb el compromís, per part 
de tots els grups, per parlar de quina proposta conjunta poden realitzar 
respecte aquesta qüestió, i portar-la el proper Ple ordinari del mes de juny. 
Creu també que la millor manera de fer-ho, seria que aquesta proposta es 
canalitzés a través de la Comissió de Serveis Personals. 
 
El Sr. Oms i Pons demana que això es faci a través d’una junta de 
portaveus, responent-li l’Alcalde que no hi ha cap problema. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana  diu que preparar propostes potser més de 
manifest i adhesió i reunir-se representants dels diversos grups polítics, 
estaria bé. Segurament, si coincidissin més amb fons i forma podrien arribar 
a aquest manifest i, fins i tot, fer-ne una exposició pública. Però potser ara 
amb la precipitació, no els coincidiria el fons i la forma de la moció. 
 
El Sr. Oms i Pons aclareix que ell ha dit una junta de portaveus, però si 
algun partit  ho vol delegar en un altre membre, ell no hi té cap inconvenient. 
 
L’Alcalde  diu que li sembla bé, ja que li dóna la impressió que la voluntat és 
intentar arribar a un acord respecte a aquest manifest, ja es posaran d’acord 
si serà junta de portaveus o manifest. 
 
L’Alcalde pregunta si es  dóna per retirada la proposta, responent-li el Sr. 
Javaloyes que sí, perquè hi ha el compromís ferm que es farà consensuada. 
 
 
8.6 PROPOSICIÓ DEL GMPP SOL.LICITANT QUE L’AJUNTAMENT 

S’ABSTINGUI D’ENVIAR ELS GEGANTS DE LA CIUTAT A CAP 
MANIFESTACIÓ O ACTE ORGANITZAT PER CAP PARTIT POLÍTIC. 

 
 



 

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
El passat dia 28 d'abril de 1996, els Gegants de Manresa van prendre part en 
una manifestació organitzada per entre d'altres partits polítics d'abast valencià. 
ERC de Catalunya, que va tenir lloc a València, per protestar contra la política 
lingüística del Govern Valencià. La manifestació va acabar enmig d'aldarulls. 
 
Atès el fet dels aldarulls i el caire partidista de la manifestació, i atès que els 
Gegants son patrimoni de la Ciutat i no d'un partit polític determinat, es 
presenta el següent, 
 
TEXT DE LA MOCIÓ 
 
Primer.- Que es declari la procedència del debat 
 
Segon.- Que s'abstingui d'enviar els Gegants de la Ciutat a cap manifestació o 
acte organitzat per cap partit polític,  sigui quin sigui, reservant la seva 
participació per actes institucionals i de representació de la ciutat de Manresa". 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i diu que a l’última comissió que van tenir ja 
van expressar la preocupació del GMPP pel fet que els gegants de Manresa es 
 van trobar involucrats en una manifestació a València, ja que consideren que 
els gegants no han de participar en cap mena de manifestació de tipus polític. 
En aquell moment, per part del regidor de Cultura, se li va dir que allò era 
simplement un acte per la unitat de la llengua, però,  precisament, les notícies 
que han tingut és que realment se sabia, i aquí hi havien aldarulls, que era un 
acte polític muntat per diversos grups polítics, entre els quals també hi formava 
part el grup d’ERC. Se li va fer l’advertència que si presentaven aquesta 
queixa, es podria interpretar que el GMPP estava en contra de la unitat de la 
llengua. La seva sorpresa va ser que després d’aquesta advertència, abans de 
24 hores, ja hi havia més d’una pàgina al diari dient que al PP la llengua ni “els 
va ni els bé o ni fu ni fa” . Diu que això no és així, mai han estat ni estaran en 
contra de cap llengua ni cap cultura, i molt menys de la nostra. Això no vol dir 
que no puguin fer crítica d’alguna actuació que en algun moment donat no els 
sembli correcta, sembla que tornin als temps previs de quan es van crear els 
gegants de Manresa, que és a primers del segle XVII, molt abans hi havia la 
Inquisició, i qui discrepava anava contra l’església catòlica. Que quedi clar que 
el fet de censurar una actuació no és anar en contra, no s’han de girar les 
coses. Si algú, demagògica o malintencionadament o vol interpretar d’una altra 
manera “allà ell”, però que quedi clar que aquesta no és postura del seu grup. 
Creuen simplement que han de censurar la presència d’un símbol entranyable 
per la ciutat com són els gegants, a una manifestació que va tenir lloc a 
València el dia 28 d’abril, i que va acabar en aldarulls, en els que, sortosament, 
els gegants no si van veure involucrats. Si podien haver vist involucrats i, els 
podien haver fer malbé. Els gegants de Manresa són dels més importants de 
Catalunya, la seva creació data de principis del segle XVII, els nans són del 
segle passat, i no són patrimoni de ningú, de cap partit polític, de cap ideologia 



 

concreta, són de tots els manresans, i la seva missió no és participar en cap 
mena d’actes o manifestacions que pugin acabar en aldarulls, siguin del color 
que siguin, i no ho diu perquè el Govern Valencià sigui d’un color o sigui d’un 
altre o perquè el partit que ho va promoure sigui un o sigui un altre, els gegants 
no estan fets per això, estan fets per actes festius, culturals, actes d’altra mena. 
 Aquest és el motiu de la queixa del GMPP i demanen el vot afirmatiu. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i diu que ara passen de la poesia a la 
prosa  i la història es complica. Aquestes coses li saben greu. Seguint la moció, 
anirà per parts. Quant als antecedents, no va ser el 28 d’abril, va ser el 27, i 
celebraven el 25 d’abril, que ve a ser l’11 de setembre d’aquí. No era una 
manifestació organitzada per grups polítics, i no sap quantes vegades haurà 
d’explicar-ho, però ho explicarà tantes vegades com convingui. La manifestació 
que es va fer a València el dia 27 d’abril, era convocada per Acció Cultural del 
País Valencià, que segons la dialecta de la Catalunya del sud, aquí seria 
Òmnium Cultural. Probablement hi donaven suport partits polítics, però no ho 
organitzaven partits polítics, ho organitzava Acció Cultural del País València. 
Per què van anar-hi els gegants?  S’ha d’anar a l’origen, els gegants no van 
anar a la manifestació, van anar a un bateig . És diferent. Els gegants de la 
ciutat no surten gratuïtament, no van enviar-hi els gegants ni per imposició ni 
per enviar-hi alguna cosa. A València, el 27 d’abril al matí, es van batejar els 
dos gegants dels País València, un és Jaume I l’altra és Na Violant, i van 
demanar la presència de gegants dels països catalans, que són els únics que 
en fabriquen, perquè no hi podien pas anar els d’Aragó o els de Saragossa, 
perquè no n’hi ha. Potser, donat els dies que eren, alguns ajuntaments del 
principat van decidir no anar-hi per acabar de fer bé l’assignatura dels pactes. 
Matisa que això ho diu de broma, però, en general, hi van anar altres gegants, i 
van anar a un bateig. 
És cert que a la tarda hi va haver una manifestació, entès com a acte cívic i 
cultural, en contra no de cap partit polític, sinó en contra del que el GMPP diu 
la política lingüística i ell diu a favor de la unitat de la llengua. Els geganters van 
voler-hi anar perquè hi circulaven 100 gegants més, n’hi havia d’Alcoi, de 
Barcelona, etc. i el primer que fa ell és fer arribar la seva felicitació al grup de 
geganters de Manresa si voluntàriament es van afegir a aquest acte. I encara 
diria més, quan l’Agrupació de Geganters de Manresa va veure que hi havia 
aldarulls, amb el millor seny i sentit , va agafar els gegants, els va posar al 
remolc i van tornar cap al Bages, cap a Manresa, que és casa seva. Amb això 
vol dir que els antecedents són mal plantejats, gairebé diria que 
voluntàriament. Aquí no hi ha censura ni hi ha inquisició, i ell no ha dit mai a la 
premsa que si el GMPP tal o qual. Va ser el mateix GMPP qui va dir que els 
gegants de Manresa van participar en una manifestació que no els va ni els bé; 
si això després va sortir al diari “Avui” i algú se n’ha rigut del Partit Popular, li 
sap molt greu, el que voldria ell és el punt anterior, arribar a la moció conjunta. 
Anant al text de la moció, “que s’abstingui d’enviar els gegants de la ciutat a 
cap manifestació o acte organitzat per cap partit polític”. Això és clar, perquè no 
hi van anar, i els diria més, aquesta seria una moció, de per si sobrera, perquè 
els Gegants i Nans de Manresa, i es remet all Reglament de Figures de la 
Ciutat, el que fan és fer sortides a d’altres poblacions, amb aquest caràcter de 
festivitats tradicionals o bé de trobades de gegants d’especial importància. Dos 



 

gegants, no els vells, que només surten per la Festa Major, van anar a 
València el 27 d’abril a un bateig de gegants i es van quedar a la tarda a una 
manifestació per la unitat de la llengua, i quan van veure aldarulls, van desar 
els gegants i cap a casa. No afegiria res mes. Només que per això el GMPP 
desconfiava en la moció anterior, perquè si estan fent una manifestació per la 
unitat de la llengua, el GMPP diu que es va fer una manifestació contra la 
política lingüística del Govern Valencià. El Govern Valencià té una política 
contra la unitat de la llengua?, demana, o dit d’una altra mena, què s’ha de dir 
quan el PP demana que es facin mocions contra enviar els gegants a 
manifestacions polítiques? Els gegants ja no hi van i està content perquè 
potser es posaran d’acord en un manifest per la unitat de la llengua.  
Insisteix que el que és aquesta moció, ja queda clar en el Reglament de 
Figures de l’Ajuntament de Manresa des de l’any 1987, i demana que la retirin, 
perquè de moment no té sentit presentar-la. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i diu que realment celebra les explicacions del 
regidor, que els gegants no van ser enviats a cap manifestació. Ho celebra 
perquè seria greu. Van anar a un bateig, la llàstima és que van arribar tard, ja 
els havien batejat i, en canvi, a la manifestació van arribar a l’hora. La 
manifestació era cultural, deuria ser amb l’as de bastó, però bé, era cultural. 
Però això ja ho deixen estar. No van ser enviats a una manifestació, de la qual 
cosa se’n congratulen, però mantenen la seva moció, perquè si mai no s’hi 
envien ni mai s’hi han d’enviar, perquè ja ho diu el Reglament, a cap tipus de 
manifestació, no veu cap problema perquè tots votin afirmativament aquesta 
moció. I admet que no van ser enviats a cap manifestació de tipus polític. 
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol  i diu que no voldrien deixar passar l’ocasió 
per felicitar a l’Agrupació de Geganters pel sentit comú i per la sensibilitat que 
han mostrat envers la llengua, participant en un bateig i en qualsevol altre acte 
cultural que s’emmarcava lògicament en la celebració del 25 d’abril, encara que 
se celebrés el diumenge 27 d’abril, i s’afegeixen a la sorpresa i a la incredulitat 
de veure com lliguen les dues mocions del GMPP  que han discutit 
correlativament, és a dir, com lliga la proposta de fer una acte en refermament 
de la unitat de la llengua i després queixar-se que els geganters de Manresa 
hagin participat en un acte per la unitat de la llengua. Això no va ni amb rodes, 
i, per tant, volen expressar la seva desconfiança més absoluta, malgrat que, 
com que són persones raonables i pensen que la gent pot canviar de parer, 
s’avindran a discutir el que calgui. Ara bé, entenen que si el grup popular es 
dóna per satisfet amb les explicacions del regidor, com que a la premsa s’ha dit 
el que s’ha dit, i s’han dit coses molt gruixudes, ara el que pertoca és retirar la 
moció, donat que no afegeix cap element nou, i que d’alguna manera, l’esperit i 
l’amaniment mediat que ha tingut la moció, es pot interpretar com que estan 
censurant l’activitat dels geganters de Manresa, cosa que no és així i l’únic 
raonable i seriós que pertoca és retirar aquesta moció, i aquesta és la petició 
que en nom d’IC-A-EV, farien als seguidors del partit popular.  
        
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que el GMCiU no té la certesa del que ha 
passat; creuen amb els Geganters i creuen que van anar a un acte cultural. Per 
ell, València és un país germà, s’hi ha d’anar i és bo anar-hi, com més millor. 



 

Pel que fa a la moció, diu que té un cert fons, però ve precedit d’una polèmica 
que fa que, per no barrejar el sentit de la moció amb la polèmica, votaran que 
no.  
 
El Sr. Fontdevila i Subirana matisa que a Saragossa, sí que hi ha gegants, 
de tota la vida. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per 22 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9  GMCiU) i 3 vots afirmatius (GMPP). 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
9.1 PREGUNTA NÚM. 1 DEL GMCIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Havent-se donat algunes llicències de bars o d'activitats semblants i havent-ne 
denegat unes altres, 
 
El Grup Municipal de CiU, 
 
PREGUNTA 
 
- Quina política es segueix en donar llicències a aquests nous establiments?. 
 
- Els criteris a seguir són generals o en casos concrets, i si és així quines 
circumstàncies ho determinaran?". 
 
El Sr. Mas i Font  respon que la política que se segueix en donar llicència als 
nous establiments, és que al Barri Antic hi ha una política de “números 
clausus”, és a dir, no es donen noves llicències d’establiment de bar. S’aproven 
trasllats de llicències d’activitat existents  i, fins i tot, estan procedint a donar de 
baixa llicències que estan detectant que no tenen funcionament. Òbviament, 
com a tota activitat humana, estan subjectes a errors i excepcions.  
Pel que fa a la resta de la ciutat, hi ha una política de contenció de llicències 
estrictament de bar, i el que fan és aquesta política de  contenció canviar-la per 
pactes de reducció d’horaris i d’altra tipus d’activitat , és a dir, transformar el 
que seria purament un bar per un altre tipus d’activitats pactant reducció 
voluntària d’horari per part de l’exercent i limitació de les begudes alcohòliques. 
Per exercir la contenció, se segueixen els següents criteris: Quan són 
suficientment fonamentades, s’atendran les al.legacions dels afectats directes, 
per fer viable la política que han establert amb anterioritat; Quan no, se 
segueixen els criteris que ja comencen a marcar els estudis de distribució de 
nombre de bars per un repartiment relacionat amb la població i amb les zones 
d’expansió. I també seguint amb el criteri de reducció voluntària d’horari i del 
subministrament de begudes analcohòliques. En aquests criteris també pot 
haver-hi excepcions i errors. 
 



 

9.2 PREGUNTA NÚM. 2 DEL GMCIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Havent-se iniciat cap al final de la legislatura passada, diversos expedients 
sancionadors per no cumplir-se mesures sanitàries al mercat de Puigmercadal. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
Pregunta, 
 
- Qui porta la gestió del mercat de Puigmercadal, i qui és l'encarregat municipal 
del mercat?. 
 
- Com estan els informes dels expedients en tràmit de les condicions sanitàries 
i sancionadores?. 
 
- S'està aplicant el Reglament d'Higiene Alimentària?". 
 
 
El Sr. Esclusa i Espinal respon  que la gestió del mercat de Puigmercadal la 
porta l’empresa concessionària que l’ha estat portant des del primer dia, és a 
dir Puigmercadal i la gerència és la mateixa que hi hagut anys enrera. 
Tal com marca l’organigrama funcional, tot el tema de seguiment del Mercat de 
Puigmercadal està a la Unitat de Promoció Econòmica. Això no vol dir que si 
surt qualsevol tipus de problemàtica, se solucioni amb d’altres unitats, com 
Sanitat, Urbanisme, Llicències, etc.  
Pel que fa als informes, el Sr. Esclusa diu que tots estan seguint els tràmits 
adients. I evidentment s’està aplicant el Reglament d’Higiene Alimentària; els 
dos veterinaris de la Generalitat, de Salut Pública, adscrits a l’ajuntament de 
Manresa són els encarregats de fer el seguiment des del punt de vista sanitat 
al Mercat de Puigmercadal, i qualsevol actuació que es faci, passa pels seus 
informes. 
 
9.3 PREGUNTA NÚM. 1 DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Havent-se fet públic ja farà ara uns tres anys aproximadament, de que la linea 
del autobús urbà iniciaria el servei en el barri de Valldaura. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular, 
 
Pregunta 
 
- Quins son els motius que estan demorant l'inici del servei?. 
 
- Quan es pensa dur a la pràctica l'inici de l'esmentat servei?." 
 



 

El Sr. Canongia i Gerona intervé dient que al grup popular li demanaria que 
fes aquesta pregunta a aquell qui va fer aquestes afirmacions, que, per cert, és 
un ex-regidor que no és present en aquesta Sala i, per tant, no els pot 
contestar. Intentarà intuir els motius pels quals aquest ex-regidor no va aplicar 
allò que, segons sembla, va dir. El preu per Km. és de 455 PTA, això vol dir 
que per cada Km. necessiten 416 viatgers al dia. Ho diu perquè tinguin els 
números clars. Qualsevol moviment de línies, el que ha d’intentar és reduir el 
número de km. i augmentar el nombre de viatgers. Aquesta seria la teoria, 
perquè a la pràctica, reduir el nombre de km. és francament difícil i, el que es 
tracta, és augmentar el nombre de viatgers. Davant d’això, l’actual equip de 
govern ha endegat un procés, que sembla que està sortint més laboriós del 
que semblava en un principi, de reordenació de totes les línies per tal 
d’optimitzar al màxim el rendiment dels km. , és a dir aconseguir el màxim 
nombre de viatgers. Quan estarà aquest projecte sobre la taula? No ho sabria 
dir. Ell tenia gran interès en que estigués a principis d’any, després el primer 
trimestre de l’any. Espera poder complir el segon trimestre de l’any, que és un 
desig seu i de tot el departament, però certament s’estan trobant amb 
dificultats més que notables per aconseguir fer trajectes el suficientment 
coherents com perquè siguin, com a mínim, tan rendibles com les actuals, i 
s’està referint a la ràtio passatgers/km., sense que això suposi un cost extra 
excessiu. Han fet 50.000 variacions sobre 50.000 projectes diferents, 50.000 
estudis diferents sobre 50.000 trajectòries diferents, i el cert és que se’ls fa 
difícil fer quadrar els números. Al final, hauran de prendre una decisió sobre 
quines són les prioritats del bus a la ciutat de Manresa, que sembla que estan 
bastant clares pel conjunt d’aquest plenari, i el que es tracta és filar molt prim, 
perquè un error podria ser molt costós per tots . 
 
9.4 PREGUNTA NÚM. 2 DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Quan va constar i en quina quantitat va col.laborar l'Ajuntament de Manresa 
per enviar els gegants de la ciutat a València, el dia 28 d'abril de 1996?. 
 
- En quina quantitat de diners subvenciona l'Ajuntament de Manresa les 
activitats dels Gegants de la Ciutat?. 
 
- Quines son les mesures de precaució que adopta l'Ajuntament de Manresa 
per prendre cura dels Gegants en les seves aparicions públiques". 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i, referent al primer apartat de la 
pregunta, diu que l’Ajuntament de Manresa no va enviar els gegants. Els van 
fer enviar la proposta que els havia arribat des del País Valencià, als 
Geganters els va semblar pertinent, i per decisió pròpia van agafar el remolc i 
se’n van anar a València. 
Pel que fa a la quantitat de diners amb què l’Ajuntament de Manresa 
subvenciona les activitats dels Gegants de la Ciutat, el Sr. Fontdevila diu que hi 
ha previst signar un conveni enguany, per un valor de 180.000 PTA. 
aproximadament, amb l’Agrupació de Geganters. 



 

Finalment, quant a les mesures de precaució, diu que són les següents: 
Primera.-El Reglament de Figures que tenen des de l’any 87 preveu en quins 
casos poden sortir i no poden sortir els gegants de Manresa. Segona.- Quan 
estant dipositats en locals municipals, que és al vestíbul de l’Església de Casa 
Caritat, hi ha una assegurança per tot allò que tenen dins els edificis 
municipals. Tercera.- Aquest any prendran cura de la gent que es mou entorn 
dels gegants, que pot semblar una broma però hi ha gent que ha près molt 
mal. I aquest any, si algú vol investigar perquè passen de les 120.000 PTA. del 
95 a les 180.000 PTA. del 96, els dirà que és perquè s’inclou també 
l’assegurança de la gent que es mou en l’entorn dels gegants. 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 23 h, la qual cosa com a Secretari ho certifico, i s’estén la  present acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat  núm................. i correlatius fins 
el ..................... 
 
EL SECRETARI       Vist i plau 
         L’ALCALDE, 


