Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 21
de juliol de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 11 amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Ma.Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta i Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
ABSENTS
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Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts de la nit, 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:
L’Alcalde intervé dient que la proposició continguda en el punt 8.2 de l’ordre
del dia queda retirada.
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents als dies 4 i 16 de juny i 12 de juliol
de 1997, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 24 membres presents,
les actes de les sessions dels dies 4 i 16 de juny i 12 de juliol de 1997, 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.
23, 24, 25, 26 i 27 CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 i 30 DE
JUNY i 7 DE JULIOL DE 1997, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I 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. 23, 24, 25, 26 i
27 corresponents als dies 9, 16, 23 i 30 de juny i 7 de juliol de 1997,
respectivament pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i 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.
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Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l’Il.lm. Sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 12-6-97,
SOBRE COMPAREIXENÇA D’AQUEST AJUNTAMENT DAVANT
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. TERESA
IGLESIAS LLADÓ, CONTRA L’ACTE JUDICIAL DE DATA 7-1-97,
DICTAT PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per l’acord de la Comissió de Govern del dia 17 de juny de 1996 va
aprovar-se la personació d’aquest Ajuntament en el judici declaratiu de menor
quantia núm. 174/96 interposat a instància de la sra. TERESA IGLESIAS
LLADÓ contra Immobiliària Lafuente i l’Ajuntament, nomenant el sr. Miquel
Vilalta i Flotats, Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament
en el judici referenciat.
Atès que la Sra. Teresa Iglesias Lladó va formular recurs de reposició contra la
Provisió de data 18-10-96, mitjançant la qual es requeria al Sr. Vilalta per
aportar l’escriptura de poder original acreditativa de la seva representació.
Atès que en data 07-01-97 es va dictar Acte judicial desestimant el recurs de
reposició interposat per la Sra. Iglesias, i l’esmentada part va interposar recurs
d’apel.lació en un sol efecte, i donat que mitjançant Provisió s’ha emplaçat
aquest Ajuntament per comparèixer davant l’Audiència Provincial de Barcelona,
en un termini de 15 dies.
Atès l’informe emès per la Lletrada, Cap 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 i l’article 221.1 del R.D. 2.568/1986, en
el mateix sentit.
Atès que la competència per a exercir accions judicials i administratives en cas
d’urgència correspon a l’Alcalde, segons estableix l’article 53.1 j) de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, donant-ne compte
posteriorment al Ple.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment
atribuïdes, HA RESOLT:
1r.- COMPARÈIXER davant l’Audiència Provincial de Barcelona, en relació al
recurs d’apel.lació interposat per la sra. TERESA IGLESIAS LLADÓ, contra
l’Acte judicial de data 07-01-97, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 de
Manresa, i que resolia desestimar el recurs de reposició interposat per la sra.
Iglesias.
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2n.- DESIGNAR el sr. ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, perquè representi aquest Ajuntament en el recurs d’apel.lació
esmentat, i designar el sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, lletrat en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, director de la defensa jurídica inherent al
procés.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 16-6-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 7/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre partides del Capítol 1 de Personal com a conseqüència de l’aplicació de
la dedicació de la jornada laboral a 37 h. als monitors de colònies esportives
Mireia i Valentí Grau Victori.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/1997, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de Personal 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 1997, segon
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, se’n 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 1997.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 25-6-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 249/97, INTERPOSAT PEL
SR. RAMON LLUSSÀ I TORRA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Primera (registre
d’entrada núm. 16305), en el que notifica a aquest Ajuntament que el sr.
RAMON LLUSÀ TORRA ha interposat el recurs contenciós-administratiu núm.
249/97, contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 22-11-96, declarant
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extemporani el recurs de reposició interposat contra la notificació de la
derivació de l’acció administrativa per a exigir-li el pagament dels deutes
tributaris de “Comercio Internacional de Recambios, S.L.”, com a responsable
subsidiari per raó de la seva condició d’administrador de la societat deutora.
Examinats 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 l’informe emès per la lletrada Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, i 221 del R.D. 2568/1985, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
Atès el que disposa l’article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, relatiu a l’atribució a l’Alcaldia de l’exercici de les accions
judicials i administratives en cas d’urgència, d’aplicació en aquest cas tenint en
compte el curt període de temps per presentar la personació davant el Tribunal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha
estat designat amb el número 249/97 interposat per part del sr. RAMON LLUSÀ
TORRA ha interposat el recurs contenciós-administratiu núm. 249/97, contra la
resolució d’aquest Ajuntament de data 22-11-96, declarant extemporani el
recurs de reposició interposat contra la notificació de la derivació de l’acció
administrativa per a exigir-li el pagament dels deutes tributaris de “Comercio
Internacional de Recambios, S.L.”, com a responsable subsidiari per raó de la
seva condició d’administrador de la societat deutora, davant la Secció Primera
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
2n.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal en el
moment en que sigui reclamat, tal i com preveu l’article 61.2 de la Llei
Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots aquells que puguin resultar
interessats en el procediment, 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 el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels
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Serveis Jurídics Municipals, sr. PERE MASSEGÚ i BRUGUERA, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 26-6-97,
SOBRE
APROVACIÓ
DEL
CONVENI-MARC
ENTRE
EL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR
SOCIAL AL MUNICIPI DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest tipus
d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin.
Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria de serveis socials, en quant a les
competències dels municipis per a programar i gestionar les prestacions de
Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats privades.
Atesa l’Ordre de 16-12-96 publicada al DOGC núm. 2299 de 30-12-96, de
convocatòria de convenis subscrits entre el Departament de Benestar Social i els
ajuntaments de més de 20.000 habitants.
Atès que aquest Ajuntament en data 16 d’abril d’enguany va sol.licitar al
Departament de Benestar Social la formalització d’un conveni de cooperació en
matèria de serveis socials, acollint-se a l’esmentada convocatòria.
Atesa la proposta de Conveni presentada pel Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya per a la cooperació en matèria de serveis socials i
benestar social.
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:
PRIMER.- Aprovar el conveni-marc a signar entre el Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a la
cooperació en matèria de serveis socials i benestar social al municipi de Manresa,
de conformitat amb el text que s'adjunta al present decret.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi
consignen, en els següents apartats:
a) Serveis Socials d'Atenció Primària .......................... 23.301.765’- ptes.
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b) Serveis Socials d'Atenció a la Gent Gran: Pel servei de residència de les
residències "Catalunya" i "Ramona Miró i Viola".……. ... 5.109.670'- ptes.
TERCER.- Nomenar com a Vocal representant de l'Ajuntament de Manresa a la
Comissió Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en el pacte cinquè del
conveni, a la Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials.
QUART.- No obstant això, l’Ajuntament de Manresa s’adhereix a l’escrit que
presentarà la Federació de Municipis de Catalunya davant el Departament de
Benestar Social en data 30 de juny de 1997 i, per tant, no renuncia al seu dret de
negociar els programes i les corresponents dotacions econòmiques que
s’assenyalen en l’apartat següent.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Manresa demana al Departament de Benestar Social
la quantitat de 909.166’- pessetes corresponent a l’increment de l’IPC del conveni
anterior, així com l’increment que resulti de l’aplicació del “Plan Concertado de
Prestaciones Básicas”.
SISÈ.- L’Ajuntament de Manresa considera que és impossible elaborar en el
termini previst en la proposta de conveni un Pla Territorial Anual en base al Pla
d’Actuació Social de Catalunya quan aquest no ha estat tramès oficialment al
nostre ajuntament.
SETÈ.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquests acords.
VUITÈ.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de la Corporació que es
celebri.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 26-6-97,
SOBRE APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI-MARC DE
COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE
SERVEIS SOCIALS I ALTRES ACTUACIONS EN L’ÀMBIT D’ATENCIÓ
A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest tipus
d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin, i concretament en
l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència.
Atesa l’Ordre de 13-03-97, publicada al DOGC núm. 2361 de 1-4-97, de
convocatòria pública per a l’establiment de convenis en matèria de serveis
socials d’atenció a la infància subscrits entre el Departament de Justícia i els
ajuntaments de més de 20.000 habitants.
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Atès que aquest Ajuntament en data 22 d’abril d’enguany va sol.licitar al
Departament de Justícia la formalització d’un conveni de cooperació en matèria
d’atenció a la infància, acollint-se a l’esmentada convocatòria.
Atesa la proposta de conveni que ens ha tramès el Departament de Justícia de
la Generalitat, per tal de regular la col.laboració entre ambdues institucions per
a la programació i el finançament de serveis socials i altres actuacions en
l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència.
Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria de serveis socials, en quant a les
competències dels municipis per a programar i gestionar les prestacions de
Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats privades.
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:
PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni marc de col.laboració a signar entre
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Manresa per a la programació i el finançament de Serveis Socials i altres
actuacions en l’àmbit d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, de conformitat amb
el text que s'adjunta al decret, amb la incorporació de l’esmena que es proposa
en el punt segon del present decret.
SEGON.- APROVAR l’esmena al pacte segon de l’annex núm. 2 del conveni
esmentat en el punt primer, el qual quedarà redactat de la forma següent:
“SEGON: El Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General
d’Atenció a la Infància, aportarà a l’Ajuntament de Manresa fins a un
màxim de 1.741.674 ptes., per a les despeses de funcionament del Centre
Obert La Balconada amb 20 places, 1.741.674 ptes pel Centre Obert Font
dels Capellans amb 20 places, 1.741.674 ptes pel Centre Obert ValldauraPl.Catalunya, 1.741.674 ptes pel Centre Obert L’Alber amb 20 places i
1.319.625 ptes pel programa d’acompanyament a la inserció sòcio-laboral
per a joves amb 35 places; que seran ocupades preferentment per usuaris
de la seva àrea Bàsica de Serveis Socials.”
TERCER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la
subvenció global de 8.286.321’- ptes. (vuit milions dues-centes vuitanta-sis mil
tres-centes vint-i-una pessetes) per a l’any 1997, i que es consigna en l’annex
núm. 2 del conveni esmentat de la forma desglossada següent:
- Centre Obert la Balconada .......................................................... 1.741.674’- ptes.
- Centre Obert Font dels Capellans ............................................... 1.741.674’- ptes.
- Centre Obert Valldaura-Pl. Catalunya ......................................... 1.741.674’- ptes.
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- Centre Obert l’Alber ..................................................................... 1.741.674’- ptes.
- Programa d’acompanyament a la inserció
sòcio-laboral per a joves .............................................................. 1.319.625’- ptes.
TOTAL................................................... 8.286.321’-ptes.
TERCER.- NOMENAR com a Vocals representants de l'Ajuntament de Manresa
a la Comissió Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en la clàusula
quarta del conveni, a la Sra. Helena Gotzens i Gracia, Cap de Grup d’Infància, i a
la Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials.
QUART.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquests acords.
CINQUÈ.- DONAR compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple de la
Corporació que es celebri.”
El sr. Mora i Villamate intervé dient que el punt 2.6 de l’ordre del dia dóna
compte de l’aprovació del conveni marc entre el departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la cooperació en
matèria de serveis socials i benestar social al municipi de Manresa. Considera que
és oportú també donar compte al ple de la problemàtica que hi ha hagut al voltant
d’aquest conveni. En aquest sentit, cal dir que l’Ajuntament ha acceptat el conveni
més per responsabilitat institucional i per imperatiu del termini fixat per part de la
Generalitat per a la seva acceptació que finalitzava el dia 30 de juny, que no pas
pel fet que estigui d’acord amb el seu contingut. La Federació de Municipis ha
intentat al llarg del mes de juny, obrir un procés de negociació amb el departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per tal d’aconseguir una millora
dels convenis que se signen amb els ajuntaments i que fa dos anys que són
“congelats”. Aquesta federació també pretén avançar en coherència amb el criteri
que defensa segons el qual els ajuntaments haurien de rebre els dos terços dels
costos dels serveis d’atenció primària i el cent per cent del cost dels serveis
d’atenció especialitzada. Aquests intents de negociació han resultat, fins al
moment present, infructuosos malgrat que considera que hi havia possibilitats o
condicions perquè milloressin donat que el pla concertat de prestacions bàsiques
que hi ha entre la Generalitat i l’Estat ha millorat les dotacions que es donen a la
Generalitat en una quantitat important i, per tant, haurien de revertir en benefici
dels convenis existents amb els ajuntaments. Per tot això s’ha inclòs una clàusula
en el decret d’acceptació del conveni segons la qual l’Ajuntament s’adhereix a les
posicions defensades per part de la Federació de Municipis alhora que reivindica
les millores que resultin de l’aplicació del pla concertat.
3.-

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI DE 1996.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 8-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
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“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 1996, ha estat
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d’aquest
Ajuntament, en la reunió de 29 de maig de 1997, i exposat al públic, juntament
amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci
publicat en el butlletí Oficial de la Província, núm. 136, de 7 de juny de 1997, i
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat durant el
termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual,
l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de
1996, rendit per l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en
l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 193
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior,
s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes,
en virtut d’allò que disposa l’article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que amb el present dictamen es formalitza el
darrer acte referent a la presentació de la informació econòmica corresponent a
l’exercici 1996. El compte general, integrat pels comptes i estats generals, està
format pel balanç de situació, els comptes de resultats, el quadre de finançament
anyal, la liquidació del pressupost, l’estat demostratiu dels drets a cobrar i de les
obligacions a pagar procedents d’exercicis tancats i l’estat de tresoreria quant a la
documentació referent a l’Ajuntament de Manresa. També s’hi acompanyen els
comptes anyals de les societats municipals ”Aigües de Manresa” i FORUM, SA.
que són societats municipals. Complimentant també la instrucció de comptabilitat,
s’hi acompanya la memòria justificativa del cost i del rendiment dels serveis
públics i demostrativa del grau de compliment dels objectius programats referents
a l’Ajuntament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP).
3.2

RATIFICAR EL “CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI
DE FOMENT, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT
DE MANRESA, PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE
REHABILITACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE MANRESA”.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 11-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari del dia 31 de gener de 1995 es va aprovar la
minuta de conveni de cooperació a subscriure entre el Ministerio de Obras
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Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i aquest
ajuntament, per a la rehabilitació del nucli antic de Manresa, en
desenvolupament de les previsions del R.D. 726/1993, de 14 de maig, i es va
signar el conveni el dia 27 d’octubre de 1995, si bé s’hi van introduir algunes
modificacions, que van precisar de ratificació pel ple de la Corporació,
aprovada el dia 18 de desembre de 1995.
Atès que el dia 20 de juny de 1997 es va signar nou conveni amb el Ministerio
de Fomento i la Generalitat de Catalunya, anomenat CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA GENERALITAT
DE CATALUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE MANRESA PARA LA
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL NUCLI ANTIC
DE MANRESA, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 2.190/1995, que dóna
continuïtat a l’anterior, segons es diu en l’expositiu dotzè del propi conveni.
Atès que el R.D. 2.190/1995, de 28 de desembre, sobre mesures de financiació
d’actuacions protegibles en matèria de vivenda i sòl per al període 1996-1999
disposa, a l’article 29 a), que la rehabilitació d’àrees tindrà la consideració
d’actuacions protegibles en matèria de rehabilitació, i l’article 32.1 estableix que
s’entendrà com a àrees de rehabilitació les de rehabilitació integrada i qualsevol
altra que, per tractar-se de zones o barris en procés de degradació, sigui així
declarada per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, previ acord amb
l’Ajuntament afectat, preveient a l’art. 33.1 un màxim del 40 per 100 del cost
total de l’actuació com a subvenció que el Ministeri pot aportar al promotor.
Atès que per Ordre del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, dictada el dia 13/2/90, i la posterior Ordre de 6/6/94, es va incloure
l’àmbit definit com a Nucli Antic en el Pla General d’Ordenació Urbana de
Manresa en un programa de rehabilitació.
Atès el que disposen els articles 9 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Títol I de
la citada Llei, en concordància amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que regula la possibilitat de signar
convenis administratius entre l’Administració local i les Administracions de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
Atès que el Conveni signat compleix els requisits establerts a la normativa
citada i als articles 303 i següents del Decret 179/1995, que aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els
següents
ACORDS
1r.- RATIFICAR el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE FOMENTO, LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE
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MANRESA
PARA
LA
FINANCIACIÓN
DE
ACTUACIONES
DE
REHABILITACIÓN DEL NUCLI ANTIC DE MANRESA, AL AMPARO DEL
REAL DECRETO 2.190/1995”, signat per l’Alcalde-President de l’Ajuntament el
dia 20 de juny d’enguany, i que s’acompanya al present dictamen.
2n.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura dels documents que
siguin necessaris per a la complimentació de les previsions contingudes en el
conveni esmentat.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de la ratificació d’un conveni que ja
va ser sotmès a la consideració del Ple signat pel Ministerio de Fomento i pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup votarà afirmativament aquest
dictamen referent a ajuts per a la rehabilitació del barri antic de Manresa que són
més significatius que aquells que es van aprovar en el seu dia. El seu grup
manifesta la seva satisfacció perquè aquest conveni que estava aturat des de feia
anys per part de les diferents Administracions de l’Estat, hagi pogut dur-se a
terme.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup votarà afirmativament i espera
que el desenvolupament del conveni ajudi a resoldre o pal.liar els problemes del
barri antic.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.3

DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DECRET DICTAT PER
L’ALCALDE-PRESIDENT, EN DATA 30 DE JUNY DE 1997, SOBRE
DIVERSES ACTUACIONS RELATIVES A LA DEIXALLERIA QUE S’HA
DE SITUAR EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA, I RATIFICARLO.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 14-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que mitjançant decret de l’alcalde-president de data 30 de juny de 1997 es
va dictar la resolució que es transcriu a continuació, sobre diverses actuacions
relatives a la deixalleria que s’ha de situar en el terme municipal de Manresa:
Atès el procés per la cessió i gestió de deixalleries en diferents termes municipals
de la comarca del Bages, entre ells el de Manresa, així com també els
compromisos de finançament extern que s’han obtingut per aquesta finalitat.
Atès que s’ha consensuat facultar al Consell Comarcal del Bages per a portar a
terme diferents actuacions per a la construcció de la deixalleria i l’obtenció de la
subvenció per part de la Diputació de Barcelona, i donat que el proper acabament
del termini per sol.licitar aquesta subvenció aconsella prendre una resolució amb
urgència.
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Com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb
l’atribució conferida pels articles 21.1 lletra i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, 51.1 lletra j de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i 10 lletra i del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC
PRIMER. Facultar al Consell Comarcal del Bages per redactar el projecte tècnic,
dirigir i executar l’obra de construcció de la deixalleria a ubicar en el terme
municipal de Manresa, en el marc de la cooperació interadministrativa per a
l’establiment de les noves deixalleries de la comarca del Bages, amb autorització
expressa per a sol.licitar, justificar i percebre una subvenció de la Diputació de
Barcelona amb destí a la redacció del projecte i execució de l’obra, en qualitat
d’ens beneficiari.
SEGON. Adoptar el compromís de finançar la part del pressupost que no
cobreixin les subvencions sol.licitades, prèvia existència de consignació
pressupostària adequada i suficient.
TERCER. Aportar si és necessari al Consell Comarcal del Bages, els terrenys
necessaris per a l’establiment de la deixalleria, en el moment en què siguin de
titularitat municipal i d’acord amb el procediment legalment establert.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la primera
sessió que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement i ratificació.
Atès que l’òrgan competent per aprovar el contingut de la resolució transcrita és el
ple de la corporació, però donada la urgència que revestia es va procedir a la seva
aprovació mitjançant l’esmentat decret, el qual establia en el punt quart de la seva
part dispositiva la donació de compte al ple, a l’efecte del seu coneixement i
ratificació.
Per tot això, com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de
la corporació l’adopció del següent
ACORD
Donar-se per assabentat aquest ple de la corporació del decret dictat per l’alcaldepresident en data 30 de juny de 1997, sobre diverses actuacions relatives a la
deixalleria que s’ha de situar en el terme municipal de Manresa, i ratificar-lo.”
El sr. Mas i Font explica que al pressupost per a aquest any hi havia la previsió
de la construcció d’una deixalleria municipal que comptava amb el 50 per 100 del
finançament per part de la Junta de Residus, que ja hi és en aquest moment, i
amb el 50 per 100 restant per part del Consell Comarcal a través d’uns fons
FEDER que s’havien sol.licitat. Donat que els fons FEDER no cobriran el 50 per
100 previst, el Consell Comarcal ha instrumentalitzat la sol.licitud d’un PCAL
comarcal per tal de fer front a la resta del finançament i, com a condició a aquesta
sol.licitud del dia 30 de juny, es demana, com a requisit, que s’aprovi la resolució
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que s’esmenta al dictamen per tal de garantir, el màxim possible, el finançament
del 100 per 100 de la deixalleria municipal.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació del
dictamen perquè no està d’acord amb alguna de les qüestions tècniques. En
primer lloc, el dictamen acorda donar-se per assabentat i, per tant, no poden fer
cap altra cosa. D’altra banda, considera que no és massa correcte que
l’Ajuntament faculti el Consell Comarcal del Bages per redactar el projecte tècnic
sinó que, en tot cas, se li haurien d’haver delegat les facultats perquè ho fes.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup també es dóna per assabentat
però el preocupa el fet que els terrenys on s’instal.larà la deixalleria encara no són
de titularitat municipal. Tothom sap com funciona l’Administració i, si es donés el
cas que en el moment en què arribin els diners els terrenys no estiguessin
disponibles, podrien sorgir greus problemes. Per això el seu grup demana a
l’equip de govern que posi especial interès en aquest tema procurant que no
s’endarrereixi donat que no sap si l’any vinent hi haurà consignació pressupostària
per adquirir els terrenys i perquè en el traspàs que va fer l’INCASOL no hi eren
aquests terrenys i, per tant, el seu grup interpreta que s’hauran de comprar.
Demana al senyor Mas que expliqui com està aquest tema.
El sr. Mas i Font explica que el projecte tècnic està redactat i aprovat per
l’Ajuntament i que forma part d’una previsió global del Consell Comarcal
d’implantació de deixalleries a la comarca del Bages i, com a ampliació global, surt
d’una partida de referència marc i tipus per als diversos ajuntaments. Als
ajuntaments que no hagin redactat el projecte se’ls redactarà. Aquest projecte
podria ser sotmès a modificacions per a la millor disposició de la deixalleria en el
marc del programa comarcal i, per això, deixen oberta la possibilitat d’una nova
redacció. Pel que fa als terrenys, la previsió més òptima que ha realitzat el Consell
Comarcal respecte a la construcció d’aquesta deixalleria, seria a la primavera de
l’any vinent. Per això al pressupost de l’any que ve hi haurà d’haver una partida
que no anirà destinada a l’adquisició dels terrenys, perquè aquesta qüestió ja
s’està negociant amb l’Administració que n’és titular, sinó que hi haurà un
remanent de diners per si es donés el cas que el Consell Comarcal aquesta
vegada tampoc aconseguís el 100 per 100 de la quantitat que ha sol.licitat, amb la
qual cosa es trobarien novament sense finançament per poder tirar endavant la
deixalleria. A més a més cal comptar amb els possibles inconvenients que pugui
suposar la qualificació urbanística, la qual no era l’adequada per a la ubicació de
la deixalleria fins que no ha estat aprovat el Pla General. D’altra banda l’adquisició
dels terrenys “va per bon camí” pels contactes que té l’Ajuntament amb els
administradors d’aquests terrenys.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius, (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
3.4

DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DECRET DICTAT PER
L’ALCALDE-PRESIDENT, EN DATA 4-7-97, RELATIU A LA
SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS
MUNICIPALS EN EL PCAL 1998-1999, I RATIFICAR-LO
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El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 14-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per l’alcaldia-presidència, en data 4 de juliol de 1997, s’ha dictat el
decret que es transcriu literalment com segueix:
Vistes les normes reguladores del Pla de Cooperació i Assistència Local,
convocatòria 1998-99, de la Diputació de Barcelona.
Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, l’Ajuntament té previst realitzar
obres i inversions susceptibles d’ésser incloses en el Pla.
Atès l’interès de l’Ajuntament en acollir-se a les línies de finançament que el Pla
preveu per diferents actuacions municipals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les potestats que li atorguen els
articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, 51 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 10 del
Reglament orgànic municipal.
RESOL
Sol.licitar a la Diputació de Barcelona l’inclusió en el Pla de Cooperació i
Assistència Local 1998-99, de les actuacions que es relacionen a continuació,
amb l’ordre de prioritats, pressupostos i subvencions que s’indiquen
seguidament:
PRIORITA
ACTUACIÓ
T
1
Rehabilitació edifici Casino
(Fase IV, ampliació, equipament i mobiliari)
2
Mobiliari Urbà
(50 bancs)
3
Medi Ambient
(37 contenidors)
4
Suport tècnic per a implementar propostes
de gestió del regadiu de Manresa.

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ

204.163.628

120.000.000

2.000.000

2.000.000

1.502.200

1.502.200

1.800.000

1.800.000

Ho mana i ho signa, l’Alcalde-President, senyor Jordi Valls i Riera, a Manresa,
el dia tres de juliol de mil nou-cents noranta-set, la qual cosa, com a secretari,
certifico; i queda estès en el full del paper segellat de la Generalitat núm.
080253-B.
Com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Donar-se per assabentat i ratificar aquest Ple, el decret dictat per l’alcaldepresident el dia 4 de juliol de 1997, relativa a la sol.licitud d’inclusió de
determinades actuacions municipals en el Pla de Cooperació i Assistència
Local 1998-99.”
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El sr. Garcia i Comas explica que en la convocatòria del PCAL 98-99
l’Ajuntament sol.licita subvenció per a l’execució de les obres següents: en primer
lloc l’acabament de la Fase IV de la rehabilitació de l’edifici del Casino, l’ampliació
d’una de les seves ales i l’equipament del mobiliari per a l’interior de la biblioteca
de la primera planta, que representa una suma total de 204.000.000 de pessetes
dels quals se’n demanen 120.000.000 com a subvenció. En segon lloc, es
demana una subvenció per a la compra de 50 bancs de mobiliari urbà amb un
pressupost de 2.000.000 de pessetes, més 37 contenidors per Medi Ambient amb
un total de 1.500.000 de pessetes i un suport tècnic per millorar les propostes de
gestió del regadiu de Manresa amb un pressupost de projecte tècnic i de
subvenció d’ 1.800.000 milions de pessetes. La subvenció total sol.licitada és de
125.300.000 pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
3.5

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’1.600.000 PTA, CONCEDIDA PEL
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA
GENERALITAT DE
CATALUNYA, PEL PROJECTE COMPLEMENT A L’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 7-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en la formació i
ocupació dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat
d'accés al món del treball.
Atesa l'Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 23 de
juliol de 1996, publicada en el DOG núm. 2237 de 31 de juliol de 1996, per la qual
es modifica l'Ordre de 19 d'abril de 1995, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 2046 de 5 de maig de 1995, i es regula la
presentació de sol.licituds per a l'any 1997 de les accions de formació ocupacional
i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d'Ocupació.
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació del dia 18 de novembre de 1996
en el que es va acordar, entre d'altres, ratificar la sol.licitud feta per l'AlcaldePresident en relació a la convocatòria de sol.licitud de participació per l'any 1997,
del Pla d'Ocupació amb els ajuntaments del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya amb registre de sortida núm. 11340 de data 30 d'octubre
de 1996, sol.licitant una subvenció de 1.600.000.-pta pel projecte anomenat
Complement a l'atenció domiciliària i una subvenció de 8.800.000.-pta pel projecte
anomenat Acondicionament d'espais i edificis públics.
Atesa la resolució dictada pel Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya
amb registre d'entrada, en aquest ajuntament, núm. 18859 del dia 3 de juliol de
1997, relativa a l'atorgament d'una subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte
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anomenat Complement a l'atenció domiciliària amb càrrec al Pla d'Ocupació en
col.laboració amb els ajuntaments.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l'article 68.1.g) de la Llei 8/1987 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
ACORDS
1.- ACCEPTAR
la subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte anomenat
Complement a l'atenció domiciliària atorgada amb càrrec a la convocatòria
corresponent a l'any 1997 del Pla d'ocupació en col.laboració amb els
ajuntaments, d'acord a la resolució dictada pel Conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, amb registre d'entrada núm. 18859 del dia 3 de juliol de
1997.
2.- NO EXECUTAR l'altra projecte presentat i no admès.”
El sr. Mora i Villamate explica que es tracta d’una subvenció concedida pel
departament de Treball de la Generalitat per tal de poder realitzar un pla
d’ocupació consistent en la contractació de dues persones durant sis mesos per
realitzar tasques de suport amb el servei d’ajuda a domicili.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.

3.6

APROVAR LA PRÒRROGA PER A L’ANY 1997 I EL NOU ANNEX DEL
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA
REALITZACIÓ D’UN CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL A CÀRREC
DE LA INICIATIVA COMUNITÀRIA HORIZON CONCERTO, I
ACCEPTAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE 3.000.000 PTA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 16-06-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i
promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultats
d'accés al món del treball.
Atès el conveni, signat el dia 1 d'octubre de 1996, entre la Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Manresa per a la realització d'un curs de formació ocupacional per
a treballadors immigrants aturats, a càrrec de la Iniciativa Comunitària HORIZON-
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CONCERTO del Fons Social Europeu, aprovat pel Ple de la Corporació el dia 21
d'octubre de 1996.
Atès l'ofici tramès per l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, amb
registre d'entrada a aquest ajuntament núm. 15580 del dia 29 de maig de 1997,
comunicant que la Comissió de Govern, en reunió celebrada el dia 15 de maig de
1997, va aprovar la pròrroga del conveni entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa, així com l'aportació econòmica per un import de
3.000.000.-PTA.
Atès el nou annex que substitueix a l'anterior i que s'adjunta al conveni entre la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, en el que hi consten els
objectius, la descripció de l'acció i el pressupost corresponent.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
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:
ACORDS
1.- APROVAR la pròrroga per a l'any 1997 i el nou annex que substitueix l'anterior,
del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Manresa per a l'aplicació d'un curs de formació ocupacional per a treballadors
immigrants aturats, a càrrec de la Iniciativa Comunitària HORIZON-CONCERTO
del Fons Social Europeu.
2.- ACCEPTAR l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per un import
de 3.000.000.-PTA, en concepte d'ajut per a l'esmentada acció.”
El sr. Mora i Villamate explica que l’any passat, l’Ajuntament va iniciar amb la
Diputació de Barcelona, les tasques de col.laboració per tal de treballar
conjuntament en la integració social del col.lectiu magrebí i especialment de les
dones que en formen part. El present dictamen proposa prorrogar el conveni
específic que es va signar amb la Diputació a l’any 1996 per realitzar activitats
formatives i ocupacionals destinades a les dones magrebines amb fons
procedents de la iniciativa comunitària Horizon Concerto. Aquest any l’activitat va
adreçada a quinze dones magrebines majors de quaranta anys, és bàsicament
formativa i tindrà un total de 240 hores de formació desglossades en tres mòduls:
un de formació bàsica de 120 hores, un altre de coneixement de l’entorn de 90
hores i finalment un de motivació laboral de 30 hores.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
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L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 3.7 i 3.8 de l’ordre del dia.
3.7

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/1997,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 8-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es sotmet a
l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense
pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 9/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
3.8

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
10/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 11-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les
despeses esmentades.
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Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la
Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost
Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei
respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions
que no es poden demorar fins a l'exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 10/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que l’expedient de modificació de crèdit número
9/1997 és comprensiu del següent: augments de despeses per crèdits
extraordinaris i per suplements: 4,4 milions de pessetes i recursos amb els quals
es financen per baixes de crèdit de despeses per 4,4 milions de pessetes.
Individualment cal destacar un augment de la partida d’Administració GeneralSecretaria de 3 milions de pessetes per a les notificacions del cadastre, una
transferència al Consell Comarcal del Bages-“Casa de la Culla”- per 731.127
pessetes que es financen amb baixes de crèdit de despeses de retribucions
bàsiques i complementàries del personal de l’Àrea de Seguretat per consignació
sobrant de 3,7 milions de pessetes. L’expedient de modificació de crèdits 10/1997
comprèn augments per suplement de despeses de 2,3 milions de pessetes i
baixes de crèdit de despeses per 2,3 milions de pessetes. Respecte al seu
contingut cal destacar una reconducció dels recursos de personal d’Acció Social
per dotar pressupostàriament una plaça de la plantilla de funcionari destinada a
cap de negociat d’Atenció Primària dels Serveis Socials en els mesos d’octubre a
desembre que està compensada amb la baixa de personal laboral, la concessió
d’una subvenció a la Societat Protectora d’Animals i Plantes per a la construcció
d’un mur al refugi on són ubicades les gosseres amb la compensació amb baixes
per consignació sobrant en partides de personal de l’Àrea de Seguretat.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup, com és habitual en temes de
pressupost, s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen però el preocupa el fet
que els canvis de partida es fan sobre la base de les retribucions bàsiques de
Seguretat, en molts casos. El seu grup interpreta que hi deu haver personal
destinat a Seguretat que es dóna de baixa perquè, en cas contrari, aquests diners
no estarien disponibles. Per això vol que quedi constància de la preocupació del
seu grup davant del fet que els efectius de seguretat de la ciutat disminueixin.
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.7 i 3.8 de
l’ordre del dia, s’aproven per 13 vots afirmatius (8GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV)
i 11 abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP).
3.9

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 1.532.688 PTA, CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT
DE LES OBRES “REMODELACIÓ DE LA COBERTA INFERIOR I
SORTIDA D’EMERGÈNCIA DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL
MUNICIPAL DE MÚSICA” I “ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA LOGSE
DEL TALLER GRÀFIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS”.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 9-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist l’escrit de la Diputació de Barcelona, de data 6 de juny de 1997,
comunicant la concessió d’una subvenció de 1.532.688 PTA, aprovada per la
Comissió de Govern en la reunió del dia 29 de maig de 1997, a proposta de
l’Àrea d’Educació, per finançar les obres de “Remodelació de la coberta inferior
i sortida d’emergència del Conservatori Professional Municipal de Música” i
“Adequació a la normativa Logse del Taller Gràfic de l’Escola Municipal d’Arts”.
Atès allò que estableixen els articles 2 i 40 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sobre règim general de les
subvencions.
Atès allò que estableixen l’article 43 i 44 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, sobre els requisits de generació de crèdits pressupostaris procedents
d’ingressos de naturalesa no tributària.
Atès l’establert a l’article 70 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques, sobre tramitació i aprovació dels expedients de
contractació.
Aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Acceptar la subvenció de 1.532.688 pessetes, concedida per la Diputació de
Barcelona, Àrea d’Educació, amb destí al finançament de les obres
“Remodelació de la coberta inferior i sortida d’emergència del Conservatori
Professional Municipal de Música” i “Adequació a la normativa Logse del Taller
Gràfic de l’Escola Municipal d’Arts”.”
El sr. Casserras i Gasol explica que és voluntat d’aquest Ajuntament contribuir a
la millora dels equipaments destinats a ensenyaments públics, tant els que són de
titularitat municipal com els que no ho són. En aquest cas, l’Ajuntament ha
obtingut una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar el 50 per 100 del
cost de la intervenció realitzada a la sortida d’emergència del Conservatori
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Municipal de Música, concretament la de la Sala Mestre Blanch, i la darrera fase
d’adequació del taller gràfic de l’Escola d’Arts en l’espai que s’ha recuperat
darrerament i que serà operatiu el curs vinent. A més a més de la voluntat de
millorar les instal.lacions, els equipaments i, per tant, la qualitat de l’ensenyament
que s’ofereix a la ciutat, també hi ha la d’obtenir finançament extern perquè no
s’hagi de costejar el 100 per 100 de les despeses amb càrrec al pressupost
municipal.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.10

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE LA
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A
L’ORGANITZACIÓ D’UNES JORNADES
AMB L’OBJECTIU DE
DIFONDRE I PRESENTAR LA XARXA IGLOO.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en la formació i
ocupació dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultats
d'accés al món del treball.
Atès que el Ple de la Corporació del dia 17 de febrer de 1997 va aprovar, entre
d'altres, la minuta de Protocol de Cooperació per a la constitució a Catalunya d'un
grup coordinador i gestor del projecte IGLOO, inclòs en el marc de la Xarxa
Europea Igloo, entre el que hi forma part l'Ajuntament de Manresa.
Atès que l'objectiu de la Xarxa IGLOO és la inserció social i/o laboral de col.lectius
desfavorits que pateixen la manca de mecanismes per a la incorporació social,
mitjançant l'establiment d'unes pràctiques de partenariat.
Atès que el Protocol de Cooperació estableix que si es produïssin despeses en el
funcionament de la xarxa, aquestes haurien d'estar prèviament acordades i es
repartirien entre tots els socis signants.
Atesa la necessitat d'organitzar unes jornades amb l'objectiu d'engegar, difondre i
presentar la Xarxa IGLOO, així com intercanviar experiències amb diferents
països de la Unió Europea i procedir a la signatura del Protocol de Cooperació.
Atès que el pressupost previst pel desenvolupament de les jornades i a repercutir
entre les parts, és de 3.850.000.-PTA, les quals seran gestionades per CCOO i de
les que l'Ajuntament de Manresa aportarà a la Confederació Sindical de la CONC,
una quantitat màxima de 550.000.-PTA, per finançar les jornades de la Xarxa
Igloo de Catalunya.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
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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:
ACORDS
1.- APROVAR la minuta de conveni a signar entre la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i l'Ajuntament de Manresa per a
l'organització d'unes jornades amb l'objectiu de difondre i presentar la Xarxa Igloo,
així com intercanviar experiències amb diferents països de la Unió i procedir a la
signatura del Protocol de Cooperació.
2.- FACULTAR a l'Alcalde-President perquè en el seu nom i representació, pugui
signar el conveni, així com tota la documentació necessària pel seu posterior
desenvolupament.”
El sr. Mora i Villamate explica que el passat mes de febrer el Ple va aprovar
l’entrada de l’Ajuntament dins de la xarxa IGLOO, formada inicialment per
l’Ajuntament de Terrassa, el de Rubí, el del Prat i el de Manresa, els departaments
de Treball i de Benestar Social de la Generalitat i la Confederació Sindical de
Comissions Obreres de Catalunya. Els objectius de la xarxa són la promoció de
programes globals d’inserció social que vinculin aspectes de formació, d’inserció
laboral i d’habitatge destinats als col.lectius sotmesos a situacions d’exclusió
social. Des del moment en que la xarxa es va constituir formalment a Catalunya
s’han impulsat diverses iniciatives que es podrien resumir de la manera següent:
d’una banda s’ha elaborat un projecte conjunt de tots els membres de la xarxa a
Catalunya amb el suport i lideratge del departament de Treball de la Generalitat,
que s’ha presentat a la iniciativa comunitària íntegra per tal d’aconseguir un
finançament que permeti a la xarxa desenvolupar les seves activitats i programes
a Catalunya. D’una altra banda, políticament s’ha impulsat, a través dels membres
europeus de la xarxa, una posició del Parlament Europeu en relació a la
necessitat d’una política europea d’habitatge i, en aquest sentit, la comissió
d’Afers Socials i d’Ocupació del Parlament Europeu ha aprovat recentment una
resolució en la qual es proposa que la Comissió Europea llenci una iniciativa
comunitària en forma de programa pilot que tingui com a objectiu finançar
projectes integrats relacionats amb l’habitatge, l’ocupació i els serveis socials.
Finalment, els membres de la xarxa han adoptat l’acord d’impulsar la realització
d’unes jornades de debat a la propera tardor en relació amb els mateixos temes
que ha esmentat abans. La minuta de conveni que es presenta al Ple té relació
amb aquesta darrera qüestió. Cadascun dels membres de la xarxa abans
esmentats, és a dir, els ajuntaments de Terrassa, Rubí, El Prat, Manresa, els
departaments de Treball i Benestar Social de la Generalitat i Comissions Obreres,
aporten la quantitat de 550.000 pessetes per finançar la realització d’aquestes
jornades que tenen un pressupost total de 3.850.000 pessetes i que duran a
terme a Barcelona els propers dies 30 i 31 d’octubre amb els objectius que
s’esmenten al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.11

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE LA JUNTA DE
RESIDUS,
EL
CONSELL
COMARCAL
DE
BAGES,
LA
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MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER A L’ABOCADOR I
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, QUE TÉ PER OBJECTIU LA
COL.LABORACIÓ TÈCNICA I FINANCERA PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS MUNICIPALS.
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 3-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist el conveni que es proposa signar entre la Junta de Residus, el Consell
Comarcal del Bages, la Mancomunitat de municipis del Bages per a l’abocador i
aquest Ajuntament, que té per objecte la col.laboració tècnica i financera per a la
gestió dels residus municipals i la construcció, l’execució i l’explotació de diverses
actuacions que consten en el seu articulat.
Atès que tant la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els
articles 55 i següents, com la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, als articles 129 i següents, preveuen la formalització de convenis
administratius.
Atès el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de Residus de Catalunya,
especialment els articles 45, en referència a les competències i funcions de la
comarca; articles 52 i següents, relatius a la Junta de Residus com a entitat de
Dret Públic, i 61.b), que preveu que les seves relacions amb altres ens públics
se sotmeten en qualsevol cas al dret públic.
Atès el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, que estableixen els requisits que han de complir els convenis
interadministratius, especialment l'article 308, i el conveni que es proposa aprovar
compleix els requisits establerts en aquella disposició.
Atès l'informe jurídic de la Cap del Servei dels Serveis Jurídics, l’alcalde president
proposa que pel ple de la corporació s'adoptin els següents
ACORDS
1r.- APROVAR la minuta del conveni que es proposa signar entre la Junta de
Residus, el Consell Comarcal del Bages, la Mancomunitat de municipis del
Bages per a l’abocador i aquest Ajuntament, que té per objecte la col.laboració
tècnica i financera per a la gestió dels residus municipals i la construcció,
l’execució i explotació de diverses actuacions que consten en el seu articulat, i
que s’adjunta al present dictamen.
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de modificació de l’Alcalde de
data 17 de juliol de 1997 presentada respecte al punt 3.11 de l’ordre del dia que,
transcrita, diu el següent:
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“D’acord amb el que disposa l’article 97.5 del R.D. 2.568/1986, i l’article 53.e)
del Reglament Orgànic Municipal, proposo que pel Ple de la Corporació
s’adopti la present esmenta de modificació del dictamen de Presidència, a
través del que es proposa acordar l’aprovació de la minuta del conveni a signar
entre la Junta de Residus, el Consell Comarcal del Bages, la Mancomunitat de
municipis del Bages per a l’Abocador i l’Ajuntament, i que té per objecte la
col.laboració tècnica i financera per a la gestió dels residus municipals i la
construcció, l’execució i explotació de diverses actuacions que consten en el
seu articulat, segons els fonaments següents:
El conveni del que es proposava aprovar la minuta pel ple, se signa avui, dia 17
de juliol i, per tant, l’acord que caldrà proposar serà la ratificació de l’actuació
de l’alcalde, en comptes de la minuta.
Ha estat necessari que se signés el dia d’avui per raons d’urgència i
d’oportunitat, vista la importància de les actuacions previstes en el conveni, les
diverses parts implicades i els terminis imposats pel calendari que cal complir.
El dictamen ja es va aprovar per la Comissió Informativa d’Hisenda, perquè en
aquells moments encara no s’havia signat el conveni, però avui l’esmena és
necessària, per tal d’adequar l’acord a la realitat.
És per això que l’alcalde-president proposa la següent resolució:
Modificar el redactat dels acords primer i segon del dictamen esmentat, que
quedaran de la manera següent:
1r.- RATIFICAR el conveni signat per l’alcalde-president el dia 17 de juliol de
1997 entre la Junta de Residus, el Consell Comarcal del Bages, la
Mancomunitat de Municipis del Bages per a l’Abocador i aquest Ajuntament,
que té per objecte la col.laboració tècnica i financera per a la gestió dels
residus municipals i la construcció, l’execució i explotació de diverses
actuacions que consten en el seu articulat, i que s’adjunta al present dictamen.”
2n.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient derivat del conveni signat el
dia 17 de juliol proppassat.”
El sr. Mas i Font explica que es tracta de la ratificació d’un conveni que considera
important per al futur de la gestió dels residus a la comarca del Bages. Aquest
conveni garanteix el finançament del segellat de l’actual abocador, de la
construcció d’un nou vas i d’una planta de compostatge. El 80 per 100 es finança
amb el Fons de Cohesió i el 20 per 100 restant amb la Junta de Residus. El
conveni es podria desglossar en dues parts bàsiques: una principalment tècnica i
financera que garanteix, entre la Mancomunitat de Municipis del Bages i la Junta
de Residus, quina ha de ser la fórmula de finançament que cal establir perquè
arribi a bon terme. L’altra part del conveni fa referència a la construcció, execució i
explotació de diverses actuacions. L’Ajuntament de Manresa té la titularitat del 50
per 100 dels terrenys i part de les instal.lacions de la Mancomunitat de Municipis
del Bages per l’Abocador i també compta, des de fa molt de temps, amb la
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contribució solidària de capitalitat de la ubicació i la localització de l’Abocador a la
ciutat de Manresa. Aquesta és una previsió que vol continuar mantenint i liderant i,
per tant, vol ser present en aquest conveni i, a través de la comissió de seguiment,
que s’estableix per garantir el finançament i la previsió de futur i determinar quin
és el control que ha fer l’Ajuntament de Manresa respecte a la prestació del servei,
de quina manera han d’intervenir tots els municipis que utilitzen el servei i com es
fa la comarcalització del servei. S’ha presentat l’esmena de modificació perquè el
mes passat es va signar el conveni donat les raons d’urgència que s’exposen al
text de l’esmena.
El sr. Oms i Pons intervé dient que per al seu grup és una satisfacció el fet que
finalment s’hagi presentat al Ple aquest conveni. Considera que és important per
la ciutat i la seva comarca i, principalment, per al medi ambient. Cal tenir en
compte l’ampliació d’un nou vas que preveu el conveni, amb la clausura de l’actual
i la planta de compostatge. Quan s’hagin acomplert tots els elements d’aquest
conveni, a l’any 1999, aquesta serà una de les comarques punteres respecte a la
qüestió mediambiental. Per tant cal que tots estiguin satisfets per la signatura
d’aquest conveni en el qual hi són implicats el Consell Comarcal, la Mancomunitat
de Municipis, la qual desapareixerà en el futur, quedant el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Manresa com a dipositaris de l’Abocador i espera que
s’acompleixin els terminis previstos per tal d’entrar al segle XXI com a una de les
comarques modèliques quan a gestió mediambiental.
Sotmesa l’esmena de modificació a votació, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents.
Com a conseqüència de l’aprovació de l’esmena de modificació presentada, el
dictamen corresponent al punt 3.11 de l’ordre del dia, decau.
3.12

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, DE
DATA 14-7-97, PEL QUAL ES NOMENA EL SR. JOAN CARLES
CANONGIA I GERONA REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA EN EL CONSORCI LOCALRET.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist que per Decret dictat per l’Alcalde-President el dia 14 de juliol de 1997 es
va resoldre nomenar representant de l’Ajuntament de Manresa en el Consorci
Localret, i per tant, membre de la seva Assemblea General, el sr. JOAN
CARLES CANONGIA i GERONA, així com sotmetre aquella resolució a
ratificació del Ple de la Corporació, en la primera sessió que s’esdevingués.
Atès que per acord del ple de la corporació del dia 17 de març d’enguany es va
aprovar inicialment la constitució del Consorci LOCALRET, així com els
estatuts pels quals s’ha de regir, i l’obertura d’un termini d’informació pública
per presentació d’al.legacions i reclamacions.
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Atès que segons certificat emès pel secretari general el dia 26 de juny
proppassat, l’anunci d’aprovació inicial del Consorci esmentat es va exposar al
públic per un període de trenta dies hàbils, sense que es presentés cap
al.legació dins del període d’exposició pública.
Atès que segons es preveia en el propi acord d’aprovació inicial, l’aprovació
inicial esdevindria definitiva en cas de no presentar-se al.legacions dins del
període d’exposició al públic.
Atès que segons els articles 9.1 i 10 dels Estatuts del Consorci l’Assemblea
General assumeix la més alta representació del Consorci i està constituïda per
un representant de cada municipi dels que l’integren, que haurà de ser
necessàriament membre electe de la Corporació, nomenat i substituït lliurement
pel municipi, si bé el seu mandat coincidirà amb el període que duri el del
consistori que li hagi encomanat la representació.
Atès que la urgència requerida per al nomenament del representant municipal,
ja que per escrit de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis (registre d’entrada número 19.813 del dia 14/7/97) es va
convocar l’Assemblea constituent del Consorci Localret per al dia 19 de juliol,
no va permetre adoptar l’acord de nomenament per part del ple de la
Corporació, va resultar procedent realitzar-ho per Decret, si bé aquella decisió
precisa sotmetre’s al ple de la Corporació, en la sessió immediatament
següent.
Atès l’informe emès pel tècnic d’administració general dels Serveis Jurídics,
l’alcalde-president proposa que pel ple de la Corporació s’adopti el següent
ACORD:
RATIFICAR el nomenament del sr. JOAN CARLES CANONGIA i GERONA,
quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Administració, com a representant de
l’Ajuntament de Manresa en el CONSORCI LOCALRET, i per tant, membre de
la seva Assemblea General, d’acord amb el que disposen els articles 9 i 10 dels
Estatuts del Consorci, aprovats per acord plenari del dia 17 de març de 1997,
realitzat per resolució de l’alcaldia-presidència del dia 14 de juliol de 1997.”
El sr. Canongia i Gerona explica que es tracta de ratificar el decret de l’Alcalde
que va ser dictat amb urgència donat que la Federació de Municipis de Catalunya
i l’Associació Catalana de Municipis van convocar amb una certa precipitació
l’assemblea constituent del Consorci LOCALRET. El decret el nomenava a ell com
a representant de l’Ajuntament per tal d’assistir a l’Assemblea esmentada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP).
3.13

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
MANRESA,
EL
DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL
COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA, LA UNIVERSITAT
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POLITÈCNICA DE CATALUNYA I CAIXA DE MANRESA, EL QUAL TÉ
PER OBJECTE REGULAR DIVERSOS ASPECTES DEL FINANÇAMENT
I EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa establir una relació de
cooperació amb el Departament de Governació, el Comissionat per a
Universitats i Recerca, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa de
Manresa, dins el marc de les competències que les diferents administracions
tenen legalment atribuïdes, per tal de satisfer un interès comú consistent en la
execució del Projecte d’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica de
Manresa, amb la finalitat última de potenciar els estudis universitaris a la ciutat
de Manresa.
Atès que el projecte esmentat ha estat inclòs dins el Programa Operatiu per a
la Zona Objectiu 2 de Catalunya 1997-1999, a l’efecte de ser finançat amb fons
FEDER.
Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari en ple domini de l’immoble
anomenat Antic Escorxador Municipal, situat a la Plaça Bages número 11 de
Manresa, d’una superfície de terreny aproximada d’11.239 m2, de la qual
3.317,13 m2 seran objecte de cessió de domini, amb destí a l’ampliació de
l’Escola Universitària Politècnica de Manresa, d’acord amb el plànol que
s’adjunta com annex.
Amb l’objecte d’establir una vincle de caràcter voluntari i de conformitat amb
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa,
el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el Comissionat
per a Universitats i Recerca, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa de
Manresa, el qual té per objecte regular diversos aspectes del finançament i
execució del Projecte d’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica de
Manresa, amb la finalitat última de potenciar els estudis universitaris a la ciutat
de Manresa.
SEGON. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura d’aquest
conveni.”
El sr. Collado i Llort explica que aquest és un conveni important per a la ciutat
referent al projecte d’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa el
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qual ha reunit diferents institucions. El conveni fa referència a un projecte global
de 700 milions de pessetes dels quals 350 milions de pessetes s’han aconseguit a
través del projecte FEDER, Objectiu 2 i els 350 milions de pessetes restants s’han
consensuat entre diferents institucions que són l’Ajuntament de Manresa que ha
aportat 100 milions de pessetes (10 milions a l’any 1997, 50 milions a l’any 1998 i
40 milions a l’any 1999), la Universitat Politècnica de Catalunya que ha aportat 25
milions de pessetes, El Comissionat d’Universitats que ha aportat 200 milions de
pessetes (10 milions a l’any 1997, 100 milions a l’any 1998 i 90 milions a l’any
1999), i 25 milions de pessetes que ha aportat Caixa de Manresa. Es podria dir,
per tant, que és un cofinançament que pretén ampliar l’oferta universitària a la
ciutat i un acord molt important per tal de donar una “empenta” a aquest tema.
Paral.lelament s’està elaborant un estudi de planificació urbana entorn a aquesta
qüestió per tal d’englobar, en el futur, tot el que fa referència a l’ampliació
universitària. Considera que el tema universitari és cabdal per al futur de la ciutat i
és imprescindible que al darrera d’aquest acord institucional hi hagi un acord de
ciutat per possibilitar la potenciació de l’oferta universitària de Manresa i per això
es sotmet a la consideració del Ple aquest conveni.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup coincideix amb el que ha
explicat el senyor Collado respecte a que aquest conveni és un punt de partida
important per a la consolidació dels estudis universitaris a la ciutat. Però malgrat
tot, considera que la quantitat que es finança no és suficient i, per tant, caldria ser
més ambiciosos amb el projecte ampliant-lo si cal. Cal que l’Ajuntament es feliciti
per aquest conveni i també s’ha de felicitar a la directora de la UPC perquè podrà
tirar endavant un projecte que redundarà en bé de tota la ciutat.
El sr. Oms i Pons intervé dient que és evident que aquest conveni és una de les
qüestions importants que s’han aportat a la ciutat pel que fa a la formació.
Considera que és un punt de partida i de motivació per a la ciutat per tal
d’aconseguir dotar Manresa d’estudis universitaris. Considera que la ciutat està en
una bona posició. El Comissionat d’Universitats ha aconseguit aportar aquest fons
FEDER i l’Ajuntament també aportarà la part que li correspongui juntament amb la
Caixa i, per tant, aquest és un tema pel qual se n’han d’alegrar. Aquest conveni
constitueix la potenciació dels estudis de la Universitat Politècnica a la ciutat que
actualment dóna servei a bona part de la Catalunya Central. Cal doncs que tots
conjuntament siguin capaços de motivar-se i d’aconseguir que això sigui un inici
de potenciació de l’ensenyament públic a Manresa i també de l’ensenyament de la
FUB en un futur campus que considera que és el segon pas que haurà d’afrontar
l’Ajuntament i la ciutat. A l’espera d’això, el seu grup votarà afirmativament aquest
dictamen i aprofita l’ocasió per encoratjar a la ciutat per tirar endavant reptes més
importants que vindran en el futur.
L’Alcalde intervé dient que agraeix la intervenció de tots els grups respecte a
aquesta qüestió, no tan sols pel fet que es voti afirmativament el dictamen sinó
perquè en les diferents intervencions es traspua una certa voluntat d’enfortir la
tradició universitària de la UPC, que provenia de l’Escola de Mines i que amb
aquest acord institucional, que ha partit de diferents Administracions, s’impliqui
també la ciutat. Coincideix amb algunes de les intervencions que s’han fet
anteriorment en el sentit que, més enllà del conveni, la segona “frontera” de
l’Ajuntament és la d’intentar establir un projecte clar i ambiciós de campus
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universitari i espera que al setembre o octubre pugui ser presentat als diferents
portaveus de l’Ajuntament un projecte de planificació de tota la zona i
posteriorment començar a plantejar-se també, en el termini de dos o tres anys,
l’ampliació de la Fundació Universitària del Bages dins de l’espai que ocupa
l’Escorxador o altres terrenys propers. En qualsevol cas, agraeix les intervencions
dels diferents grups i espera que el conveni pugui signar el proper vint-i-vuit de
juliol.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA
3.1.1 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde, regidor delegat de
Seguretat Ciutadana de data 4-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de febrer de 1993 es va
aprovar inicialment el Reglament de la Policia Local, amb esmenes, així com el
seu sotmetiment a informació pública durant trenta dies.
Atès que el dia 15 d’abril de 1996, el Ple de la Corporació va acordar una
segona aprovació inicial del Reglament esmentat, que recollia al.legacions
presentades pel Comitè de Personal i altres modificacions, així com el nou
sotmetiment a exposició pública.
Atès que dins del període d’exposició pública i, segons consta en el certificat
emès el dia 23 de setembre de 1996, es van registrar d’entrada dues
al.legacions:
-Registre d’entrada núm. 18.027, de 17/7/96, a nom d’Edouard Guillem
Trapero, Carmen Benito Solera i Josefa Casado Jaime, com a membres
de la Secció Sindical del SPPME i de la Junta de Personal d’aquest
Ajuntament.
-Registre d’entrada núm. 18.028, de 17/7/96, a nom de Josep Maria
Llobet José, com a delegat LOLS de la Secció sindical d’UGT a
l’Ajuntament de Manresa.
Atès que els dos escrits d’al.legacions esmentats tenen un contingut idèntic,
desenvolupat en tres apartats:
1r: El Reglament es va tramitar sense informar-los
2n: El Reglament incompleix la major part dels apartats de l’art. 9 de la
Llei 9/1987
3r: El Reglament té mancances importants en relació a diversos articles
de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya.
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Atès que posteriorment, ambdós representacions sindicals van presentar un
escrit, de data 10/10/96, en el que concretaven la seva proposta de modificació
del Reglament, article per article.
Atès que el dia 14 de març d’enguany va tenir lloc una reunió entre el regidor
delegat de seguretat ciutadana i els representants sindicals dels funcionaris,
per discutir les al.legacions presentades, i que va acabar amb l’acord de
proposar als òrgans competents per resoldre la redacció definitiva de
determinats articles del Reglament, segons l’Acta que consta a l’expedient.
Atès que el procediment per a l’aprovació de les ordenances locals està
establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, que disposen que, un cop realitzat el període
d’informació pública per un període de trenta dies, el Ple de la Corporació
haurà de resoldre totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovarà definitivament el text.
Atès que, d’altra banda, el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, disposa,
a l’article 64.1, que les reclamacions i al.legacions presentades s’han de
trametre a la comissió informativa que correspongui, que haurà de proposar la
seva estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta d’aprovació
de l’ordenança.
Atès que la presentació d’una proposta articulada per part de les
representacions sindicals de la taula sectorial de la Policia Local el dia
10/10/96, pot interpretar-se com un desenvolupament de les dues al.legacions
presentades dins del termini d’exposició pública, aplicant el principi
d’interpretació més favorable a l’interessat, tenint present, com a elements
determinants els següents:
a) Ambdues al.legacions es van presentar dins de termini.
b) El Reglament es dicta en ús de la potestat autoorganitzativa de
l’Administració, tal i com s’estableix a l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 i
8.1.a) de la Llei 8/1987, però aquesta potestat ha de tenir en compte
també, quan afecta el personal funcionari, la necessitat de la participació
del personal en la determinació de les condicions de treball, matèria
regulada per la Llei 9/1987, de 12 de juny, i la seva important modificació
per la Llei 7/1990, de 19 de juliol. Per aquest motiu, cal entendre que
algunes de les qüestions que regula el Reglament poden entrar dins de
l’àmbit que és objecte de negociació entre la representació sindical i
l’administració municipal.
c) El temps que ha transcorregut des de l’acord d’aprovació inicial.
Atès que el fet de concretar el redactat final de les al.legacions a través del
consens aconseguit en una reunió entre el regidor delegat i els representants
sindicals, pot interpretar-se en el mateix sentit que s’ha esmentat en el paràgraf
anterior.
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Atès l’informe favorable emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis
Jurídics, amb la conformitat de la Cap del Servei.
El Tinent d’Alcalde, regidor delegat de seguretat ciutadana, amb el parer
favorable dels membres de la Comissió Informativa d’Hisenda i Administració,
proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
ACORDS
1r.- DESESTIMAR
les al.legacions següents, referides als articles del
Reglament de la Policia Local aprovat inicialment per acord plenari del dia 15
d’abril de 1996, que s’indiquen a continuació, i presentades per part de
Edouard Guillem Trapero i altres, com a membres de la secció sindical del
SPPME (R.E. 18.027, de 17/7/96) i José María Llobet Jose, com a delegat
LOLS de la secció sindical d’UGT a l’Ajuntament de Manresa (RE 18.028, de
17/7/96), en els seus respectius escrits d’al.legacions, i per tant mantenir la
redacció aprovada inicialment, en base a la motivació següent :
Article 15:
El redactat de l’al.legació exoneraria l’agent de responsabilitat en el cas que
l’Ajuntament incomplís els acords de condicions de treball, i això no és possible
perquè són responsabilitats diferents i independents. La dels agents, està
recollida als articles 48 a 50 de la Llei 16/1991.
Article 16:
Parlar de “necessitats reals” suposa introduir un concepte jurídic indeterminat
que en res millora ni concreta el redactat actual del Reglament.
Articles 18, 19 i 32:
Les al.legacions proposen adequar aquests articles al Decret 219/1996, de 12
de juny, que aprova el Reglament d’armament de les policies locals, però un
cop examinat el seu contingut no s’aprecia cap contradicció amb aquella norma
reglamentària, i per tant es considera correcte mantenir la redacció aprovada
inicialment.
Article 21:
Sens perjudici de la modificació que ha de sofrir aquest article per concordància
amb la nova redacció de l’article 20, cal dir que la suspensió provisional de
funcions amb motiu d’un expedient disciplinari és una mesura cautelar, i com a
tal no suposa cap mena de condemna abans d’esclarir els fets. La finalització
d’un expedient és una resolució administrativa, i no pas una “sentència ferma”.
L’article 57 de la Llei 16/1991 preveu que la suspensió de funcions comporta “la
retirada temporal de l’arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició de
l’ús de l’uniforme, si s’escau, i la prohibició d’entrar a les dependències de la
policia local sense autorització” . Per tant, el Reglament és correcte, i encara
que se suprimís aquest apartat, el resultat seria exactament el mateix per
aplicació de l’esmentada Llei 16/1991.
Article 35:
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El Reglament de la Policia Local és d’obligat compliment en la seva totalitat, i
per això seria absurd incloure una menció d’aquesta naturalesa que pretengués
afectar només a algun dels seus articles.
Article 43 i)
Aquesta redacció prové d’una esmena a la primera aprovació inicial, i d’altra
banda, el tema de l’idioma que ha d’utilitzar l’Administració en les seves
relacions amb els ciutadans ve regulat als articles 4 i 5 de la Llei 8/1987, 36.2
de la Llei 30/1992 i els articles 2, 3, 5 i 8 del Reglament per l’ús de la llengua
catalana a l’Ajuntament de Manresa. Es considera que el text que s’informa
compleix aquesta normativa.
Article 45
Les mateixes raons que s’han exposat en l’article 43.
Article 50.1
L’Ajuntament no té competència per dispensar ningú del compliment d’una
citació judicial.
Article 60
Seria absurd fer constar el que es demana, perquè el respecte a la igualtat ve
donat per imperatiu dels articles 14, 9.3 i 103.1 de la Constitució de 1978, i no
és concebible un acte administratiu vàlid que l’incompleixi, ja que en aquest cas
seria nul de ple dret segons disposa l’article 62.1.a) de la Llei 30/1992. Pel que
fa a l’eliminació de l’apartat d), no es considera procedent perquè l’atorgament
de premis i recompenses, com a acte administratiu vàlid, té presumpció de
legalitat, i per tant podria ser discriminatori no tenir-los en compte.
Article 64.1
La presència de representants sindicals en els tribunals d’oposicions està
garantida per l’article 31.3 dels “Acords sobre condicions econòmiques, socials i
de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa, 1995-1997”, i en aquest
sentit cal entendre implícita aquesta previsió dins de l’art. 64.1 del Reglament,
sense que calgui afegir un quart apartat. D’altra banda, els representants
sindicals ho són de la Junta de Personal, i no pas de la mesa sectorial de la
Policia Local.
2n.- ESTIMAR les al.legacions següents, referides als articles del Reglament
de la Policia Local aprovat inicialment per acord plenari del dia 15 d’abril de
1996 i que s’indiquen a continuació, presentades per part d’Edouard Guillem
Trapero i altres, com a membres de la secció sindical del SPPME (R.E. 18.027,
de 17/7/96) i José María Llobet Jose, com a delegat LOLS de la secció sindical
d’UGT a l’Ajuntament de Manresa (RE 18.028, de 17/7/96) en els seus
respectius escrits d’al.legacions en la redacció acordada segons Acta de la
reunió relativa al Reglament de la Policia Local del dia 14/3/97, i per tant el text
del Reglament quedarà redactat de la manera que s’indica en la columna
“redacció que s’estima”
Article 17:

34
Redacció anterior

Redacció que s’estima

La Corporació Municipal facilitarà a l’agent l’armament,
que consisteix en: arma de foc, defensa i grillons.

La Corporació Municipal facilitarà a l’agent l’armament,
que consisteix en:arma de foc, defensa i altre material

Motivació:
Per Decret 219/1996, de 12 de juny, es va aprovar el Reglament d’armament
de les policies locals, i en aquest sentit resulta convenient adequar el
Reglament municipal a les seves previsions, com proposen les representacions
sindicals. En aquest article concret, l’adequació vindria donada per suprimir la
referència als “grillons”, substituint-la per “altre material”, d’acord amb l’art. 9.1
del Decret 219/1996, esmentat.
Article 20:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Restarà sense efecte la guia de pertinença i, en
conseqüència, es dipositarà en la Prefectura del cos
l'esmentat document i l'armament en les circumstàncies
següents:

Quedarà invalidada la guia de pertinença, i en conseqüència
es dipositarà a la prefectura del cos l’esmentat document i
l’armament en els supòsits següents:
a) En deixar el servei actiu
b) Per l’adopció de mesura cautelar de retirada de l’arma de
foc, sempre que hi hagi indicis de deficiències físiques,
psíquiques o formatives que puguin comprometre el servei
actiu.
c) En passar a la segona activitat, quan aquesta situació es
reguli, i quan el servei no es presti en el mateix cos de la
policia local o quan el dictamen que determini el passi a la
segona activitat palesi l’existència de malalties o defectes
considerats causa de retirada de l’arma de foc.
d) Per l’adopció de mesura cautelar de suspensió de
funcions en la resolució d’incoació d’expedient disciplinari.
e) Per sanció disciplinària de suspensió de funcions.

a.- En deixar el servei actiu.
b.- Per malaltia, defecte físic contret amb
posterioritat a l'adjudicació de l'arma o per
circumstàncies personals que alterin el seu
estat emocional, extrems que caldrà acreditar
per part de facultatiu competent.
c.- Per suspensió provisional del càrrec amb
motiu d'un expedient disciplinari.
d.- Per gaudir d'una llicència d'assumptes
propis.

Motivació:
La mateixa que s’ha dit, per adequació a la redacció que té l’art. 16 del Decret
219/1996, esmentat.
Article 21
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Igualment, l’agent restarà obligat a lliurar el carnet
professional quan es donin els supòsits a) c) i d) de
l’article anterior.

Igualment, l’agent restarà obligat a lliurar el carnet
professional quan es donin els supòsits a), d) i e) de l’article
anterior

Motivació:
Cal modificar aquest article per tal que concordi amb l’anterior, al qual en fa
referència,
Article 22:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

En cas de pèrdua, sostracció o desperfectes de l'arma o
la
guia,
l'interessat
haurà
de
comunicar-ho
immediatament a la Prefectura, la qual determinarà la
possible responsabilitat del seu titular segons la
informació que es reculli a l'efecte. També es donarà
compte a la Intervenció d'armes per als efectes escaients

22.1 En cas de pèrdua, sostracció, destrucció o modificació
de les característiques de l’arma de foc o de la guia de
pertinença,
l’interessat
haurà
de
comunicar-ho
immediatament al comandament de qui depengui, i
s’instruirà un expedient d’informació als efectes de
determinar la possible responsabilitat del titular, i proposar,
si escau, les mesures disciplinàries que corresponguin.
22.2 En cas de pèrdua o sostracció de la guia de pertinença,
caldrà entregar l’arma corresponent al cap del cos o al
comandament delegat, el qual la dipositarà a l’armer fins
que pugui lliurar-se al titular una nova guia o una autorització
temporal.
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Motivació:
Es proposa l’estimació íntegra de l’al.legació, donant a aquest article la mateixa
redacció que té l’art. 13 del Decret 219/1996, esmentat.
Art. 23
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Tots els membres del cos de la Policia Local, en finalitzar
els seus respectius serveis, hauran de dipositar
obligatòriament tot l'armament en la seva caixeta de
l'armer. Aquest Reglament s'haurà d'adequar a la
normativa que sobre custòdia i dipòsit d'armes estableixi
el seu dia la Direcció General de Coordinació de les
Policies Locals de la Generalitat de Catalunya.

23.1 Es disposarà d’un armer dotat amb les màximes
garanties de seguretat, sota la responsabilitat del cap del
cos o comandament delegat, on cada agent, en acabar el
servei, dipositarà l’arma reglamentària, llevat d’autorització
expressa en contrari de l’alcalde o persona en qui delegui.
23.2 També s’hi dipositaran les armes que estiguin retirades
o no assignades i les que calgui reparar o verificar.

Motivació:
Es proposa l’estimació íntegra de l’al.legació, donant a aquest article la
redacció que té l’art. 19 del Decret 219/1996, esmentat, adequada a
l’Ajuntament.
Article 24
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Les pràctiques de tir tindran caràcter obligatori i es
realitzaran dintre de l'horari de treball. Els participants en
les pràctiques utilitzaran les armes assignades i la
munició serà facilitada per la Corporació. El control de les
pràctiques el farà l'instructor nomenat a l'efecte, el qual
portarà una fitxa de cadascun dels participants amb els
resultats, nivell i altres dades que puguin interessar a la
Prefectura.

24.1 Tots els membres de la policia local, excepte aquells
que tinguin l’arma retirada, hauran de realitzar
obligatòriament, i com a mínim, dues vegades l’any,
exercicis de perfeccionament en tir policíac, sota la
supervisió d’instructors degudament qualificats.
24.2 Les pràctiques seran organitzades per l’ajuntament,
que podrà demanar col.laboració al Departament de
Governació.
24.3 Un cop l’any, com a mínim, les pràctiques es realitzaran
d’acord amb el programa que, amb caràcter general,
establirà l’Escola de Policia de Catalunya.
24.4 L’instructor que supervisarà les pràctiques, portarà una
fitxa de cadascun dels participants amb els resultats, nivell i
altres dades que puguin interessar a la prefectura del cos.

Motivació:
Es proposa l’estimació íntegra de l’al.legació, donant a aquest article la
redacció que té l’art. 25 del Decret 219/1996, esmentat, si bé mantenint l’últim
paràgraf de l’actual art. 24, per no resultar incompatible.
Article 28:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

El material, l'equip i les dependències assignades hauran
de ser mantinguts pels membres de la Policia Local en
perfectes condicions de neteja, conservació i
funcionament.

28.1 El material i l’equip assignat individualment haurà de
ser mantingut pels membres de la Policia Local en perfectes
condicions de neteja, conservació i funcionament.
28.2 Així mateix, tots els membres de la Policia Local
hauran de respectar i mantenir en condicions adequades les
dependències en les que exerceixen les seves funcions.

Motivació:
Si s’entengués l’al.legació com una limitació de la responsabilitat dels membres
de la Policia Local tan sols al material i a l’equip assignat individualment, no
podria admetre’s, perquè és clara l’obligació al seu càrrec tant de tenir cura
d’aquest equip com de les dependències en general. Encara que el Reglament
no ho digués, l’obligació subsistiria igualment en virtut de l’aplicació dels articles
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48, 49 i 50 de la Llei 16/1991, que regula el règim disciplinari. Malgrat això, sí
que és possible d’admetre un canvi en la redacció de l’article, que separi el que
és, d’una banda, la responsabilitat sobre l’equip assignat individualment, de la
que tots els membres de la Policia Local tenen sobre les dependències, i en
aquest sentit, la nova redacció de l’article.
Article 29:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

En el supòsit que es produeixin avaries, deterioraments,
trencament o deficiències anormals en qualsevol dels
mitjans tècnics que l'ajuntament ha proporcionat als
membres del cos per al compliment de les funcions
assignades, el cap ordenarà la pràctica de les diligències
que cregui oportunes per esbrinar les causes que han
produït aquesta situació i, a la vista dels resultats
obtinguts, podrà exigir responsabilitats al seu autor amb
les correccions disciplinàries que calguin, segons el règim
disciplinari previst per la normativa d'aplicació.

En el supòsit que es produeixin avaries o deterioraments en
qualsevol dels mitjans tècnics que l'ajuntament ha
proporcionat als membres del cos per al compliment de les
funcions assignades, el cap ordenarà la pràctica de les
diligències que cregui oportunes per esbrinar les causes que
han produït aquesta situació i, a la vista dels resultats
obtinguts, podrà exigir responsabilitats al seu autor amb les
correccions disciplinàries que calguin, segons el règim
disciplinari previst per la normativa d'aplicació.

Motivació:
L’al.legació a aquest article sembla en la mateixa línia que l’anterior, i ha de
tenir la mateixa contesta, en el sentit que no es pot limitar la responsabilitat de
l’agent al seu equip individual. Amb la redacció que es proposa, sembla que es
delimita més quin és l’objecte d’aquesta responsabilitat que, cal insistir-hi, neix
independentment del que el redactat concret d’aquest Reglament digui.
Article 30:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

El personal que tingui assignat qualsevol tipus de vehicle
haurà de respondre de tots els desperfectes que hagi
causat dolosament o bé per negligència, imprudència o
abandonament.
També haurà de posar en coneixement dels seus
superiors les deficiències que observi en el funcionament
del vehicle i els danys produïts en el compliment del
servei a l'efecte de procedir a la seva reparació com més
aviat millor i de formular els comunicats pertinents per a
les companyies d'assegurances que cobreixin els
vehicles sinistrats.

El personal que tingui assignat qualsevol tipus de vehicle
haurà de respondre de tots els desperfectes que hagi causat
dolosament o bé per negligència o imprudència
També haurà de posar en coneixement dels seus superiors
les deficiències que observi en el funcionament del vehicle i
els danys produïts en el compliment del servei a l'efecte de
procedir a la seva reparació com més aviat millor i de
formular els comunicats pertinents per a les companyies
d'assegurances que cobreixin els vehicles sinistrats.

Motivació:
Les representacions sindicals proposaven unes definicions negatives del terme
“abandonament” que no afegien seguretat jurídica, per ser possibles altres
situacions no previstes. D’altra banda, està clar que els supòsits que plantegen
no poden integrar un “abandonament”. Com que, per altra banda, el terme
“abandonament” no és homogeni amb els que defineixen la intencionalitat
(dolo, negligència o imprudència), i en cas que existís un abandonament
sempre estaria inclòs en un dels tres termes esmentats, es proposa la seva
supressió.
Article 31
Redacció anterior

Redacció que s’estima

És terminantment prohibit utilitzar qualsevol material a
càrrec dels membres de la Policia Local per a funcions
alienes al servei sense haver-ne obtingut l'autorització
expressa de la Prefectura.

És terminantment prohibit utilitzar qualsevol material de la
Policia Local per a funcions alienes al servei públic.
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Motivació:
Cal entendre que els mitjans de què es dota la Policia Local estan afectats a la
seva utilització exclusiva amb destí als interessos generals, com disposa
l’article 103.1 de la Constitució de 1978. La concreció de quins siguin aquests
interessos generals correspondrà, en primera instància, a l’òrgan que sigui
competent. En aquest sentit es considera encertada l’al.legació, si bé amb la
redacció que es proposa.
Article 33:
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Els membres de la Policia Local podran ser premiats a
proposta del seu superior quan es distingeixin en el
compliment dels seus deures i obligacions amb les
recompenses següents:
1.- Felicitació privada o pública acordades per l'Alcaldia.
2 .- Condecoració.
3.- Menció honorífica.
4.- Galó de mèrit. Aquest premi serà proposat per la
Prefectura a l'Alcaldia, la qual ho proposarà a
l'Ajuntament en Ple.

Els membres de la Policia Local podran ser premiats a
proposta del seu superior quan es distingeixin en el
compliment dels seus deures i obligacions amb les
recompenses següents:
1.- Felicitació privada o pública acordades per l'Alcaldia.
2.- Condecoració.
3.- Menció honorífica.
4.- Galó de mèrit. Aquest premi serà proposat per la
Prefectura a l'Alcaldia, la qual ho proposarà a l'Ajuntament
en Ple.

Les distincions i recompenses s'anotaran en l'expedient
personal del funcionari i poden ésser valorades com a
mèrit en els concursos de provisió de llocs de treball.

Les distincions i recompenses s'anotaran en l'expedient
personal del funcionari i poden ésser valorades com a mèrit
en els concursos de provisió de llocs de treball.
En l’expedient administratiu que es tramiti per a la concessió
de les distincions i recompenses es donarà audiència a la
Junta de Personal.

Motivació:
En aquest article, es demanava una valoració conjunta dels mèrits, entre
l’Ajuntament i la “taula sectorial de la Policia Local”. En primer lloc, cal dir que
l’òrgan representatiu dels funcionaris -dins dels que s’inclouen també els
membres de la Policia Local- és la Junta de Personal, i de tota manera la
decisió sobre les recompenses entraria dins de les potestats organitzadores de
l’administració. Sí que és possible, d’altra banda, la intervenció de la Junta de
Personal en l’expedient administratiu, en aplicació de les Lleis 9/1987, 7/1990 i
30/1992.
Article 37
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Les baixes per malaltia s'entendran sol.licitades amb la
presentació de la baixa signada pel facultatiu
corresponent.
Si la causa de la baixa no té una durada coneguda, es
procurarà demanar al facultatiu els dies que
aproximadament estarà de baixa, a l'efecte d'aconseguir
una millor coordinació de les tasques policials.

Les baixes per malaltia s'entendran sol.licitades amb la
presentació de la baixa signada pel facultatiu corresponent.

Motivació
Es considera encertada l’al.legació, en el sentit de suprimir íntegrament el
segon paràgraf d’aquest article, ja que el redactat és molt inconcret i poc útil.
Article 42
Redacció anterior
Entre d'altres, tindran els drets següents:
....................

Redacció que s’estima
Entre d'altres, tindran els drets següents:
........................
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g.- A l'assistència jurídica per raó del càrrec, és
a dir, amb ocasió de les funcions que realitzi
en acte de servei.
....................

g.- A la defensa jurídica necessària en les causes
judicials que se segueixin contra ells com a
conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions, així com a l’assistència
jurídica que calgui per qüestions derivades de
llurs funcions..
........................

Motivació:
Sembla que la intenció de l’al.legació és assegurar que l’Ajuntament defensi els
membres de la Policia Local sempre que sigui conseqüència d’actuacions
realitzades en l’exercici de llurs funcions, i en aquest sentit es proposa l’adopció
íntegra del redactat que té l’article 41 de la Llei 16/1991, ampliant l’àmbit de la
defensa a les qüestions no judicials.
Article 43 d)
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Tots els membres que pertanyen al cos de la Policia
Local tindran com a específics del servei els deures
següents:

Tots els membres que pertanyen al cos de la Policia Local
tindran com a específics del servei els deures següents:

............................
d) Vestir l'uniforme complet, conservar-lo en perfecte
estat i tornar-lo en deixar el cos.

.........................
d) Vestir l'uniforme complet i conservar-lo en perfecte estat.

Motivació:
S’accepta l’eliminació que es proposa, perquè el redactat podria induir a
confusió.
Article 47
Redacció anterior

Redacció que s’estima

S'ha de dispensar als ciutadans un tracte acurat i cortès, i
utilitzar el tractament de "vostè". No s'ha de fer ús de cap
mena de violència i incorrecció en el llenguatge ni de
gestos desairosos. També s'ha d'evitar d'entrar en
qualsevol tipus de polèmica.

S'ha de dispensar als ciutadans un tracte acurat i cortès. No
s'ha de fer ús de cap mena de violència i incorrecció en el
llenguatge ni de gestos desairosos. També s'ha d'evitar
d'entrar en qualsevol tipus de polèmica.

Motivació:
S’accepta l’al.legació perquè no és necessari concretar tant quin és el tracte
“acurat i cortès”.
Article 49
Redacció anterior

Redacció que s’estima

La salutació s'efectuarà aixecant el braç dret tot
doblegant-lo, separant el colze del cos uns 15
centímetres, portant la mà a l'extrem dret de la visera de
la gorra o del casc, i recolzant el dit índex en el botó.
La mà ha de quedar estesa amb el palmell cap a dins i
els dits junts.
La salutació, tant en el seu inici com en la seva
finalització, ha de realitzar-se amb energia i amb la vista
fixada en la persona a qui es saluda.

La salutació s'efectuarà portant la mà a l'extrem dret de la
visera de la gorra o del casc.

Motivació:
En la mateixa línia que l’article anterior, s’entén que no cal concretar tant la
forma de la salutació.
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Article 55
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Les proves mèdiques tindran el contingut que estableixi la
legislació reguladora de l'accés a la funció pública, però
podran incloure's aquelles altres que l'òrgan competent
consideri adients.

Les proves mèdiques tindran el contingut que estableixi la
legislació reguladora de l'accés a la funció pública i les
bases aprovades pel Ple de la Corporació, en les que s’hi
podran incloure aquelles altres que es considerin adients.

Motivació:
El Ple de la Corporació és qui aprova les bases de les oposicions, i en aquell
acte pot incloure les proves que consideri adients, dins del marc de la legalitat.
Article 58
Redacció anterior

Redacció que s’estima

Les proves psicotècniques consistiran en un test elaborat
per facultatius competents i especialistes en la matèria,
específicament encaminat a l'avaluació de perfils
psicològics policials.

Les proves psicotècniques consistiran en un test elaborat
per facultatius competents i especialistes en la matèria,
específicament encaminat a l'avaluació de perfils psicològics
policials.
L’interessat, prèvia petició, tindrà accés a la pròpia prova
realitzada.

Motivació:
S’entén que l’accés que es demana és aquell al que té dret el propi interessat, i
que ja està recollit a l’article 35 de la Llei 30/1992. Per aquesta raó, no hi ha
cap inconvenient legal en recollir-lo.
3r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament de la Policia Local de
Manresa, amb la redacció definitiva que resulta del text aprovat inicialment més
la inclusió de les al·legacions estimades a través de l’acord anterior, segons el
text que s’adjunta al present dictamen, amb un total de 77 articles, una
Disposició derogatòria i una de final, d’acord amb el que disposa l’article 49.c)
de la Llei 7/1985, 162.2.c) de la Llei 8/1987 i 65.1 el Decret 179/1995, de 13 de
juny.
4t.- ORDENAR que es trameti a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat
de Catalunya l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la seva còpia fefaent
així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, la seva inserció
en el tauler d’anuncis de la Corporació, i la publicació de l’anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de la referència del Butlletí oficial de la Província
en què s’hagi publicat íntegrament el text, d’acord amb el que disposen els
articles 65.2 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
5è.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que aquest dictamen aprova definitivament el
Reglament de la Policia Local que ha tingut un procés llarg i que va començar
quan el departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va aprovar
una llei, a l’any 1991, la qual establia que els ajuntaments havien d’aprovar un
reglament de la Policia Local o adequar el ja tinguessin al contingut de la llei. Per
això, al mes de febrer de l’any 1993, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment
el Reglament de la Policia Local, però van anar passant els anys i no es va
aprovar definitivament. Davant d’aquesta situació i tenint en compte que hi havia
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aportacions de diferents representants sindicals amb diferents sensibilitats entre
ells, es va considerar convenient reiniciar el tràmit d’aprovació inicial del
Reglament. Per això, al mes d’abril de l’any 1996, es va tornar a aprovar
inicialment el Reglament. Dins del període d’exposició pública hi van haver dues
centrals sindicals, concretament, SPPME, que té representació a la Policia Local, i
la UGT que van formular al.legacions respecte a 30 punts del redactat inicial del
Reglament. A partir d’aquell moment, es va iniciar tot un seguit de reunions entre
la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la prefectura de la Policia Local i els
representants del personal per tal d’intentar consensuar el redactat del Reglament.
Finalment es va arribar a aquest consens i, per tant, no es pot parlar d’estimació o
desestimació de les al.legacions, sinó que va ser un acord entre totes les parts
implicades. En aquest moment, doncs, l’Ajuntament disposa d’un Reglament que
contempla les normes de funcionament i de relació entre l’Administració i els
professionals de la Policia Local. Com a regidor, valora molt positivament la
col.laboració dels sindicats, tant pel que fa a les seves aportacions i suggeriments
com a la voluntat d’arribar a un consens respecte al redactat del Reglament,
tancant, d’aquesta manera, definitivament aquest tema.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup ja va manifestar les seves
reserves respecte a alguns aspectes tècnics d’aquest Reglament quan es va
iniciar l’expedient. Les reserves encara hi són actualment i, donat que el seu grup
no vol interferir en aquesta eina operativa de l’equip de govern, s’abstindrà en la
votació del dictamen.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup es va abstenir en la votació del
dictamen que aprovava inicialment el Reglament i, en aquesta ocasió, mantindrà
la mateixa postura donat que considera que hi ha tota una sèrie de qüestions que
no s’han resolt i que el Reglament és una eina que el seu grup hauria reconduït
d’una altra manera.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP).
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 4.1 i 4.2 de l’ordre del dia.
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’HOSPITAL
GENERAL DE MANRESA, PER IMPORT D’ 1.634.000 PTA, EN
CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA
DONA DURANT EL MES DE FEBRER DE 1997.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió de l’Àrea
de Serveis Personals de data 5-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
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En conseqüència d’això, el President de la Comissió de l’Àrea de Serveis
Personals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ORGANISME,
CONCEPTE
ENTITATO INDUSTRIAL
HOSPITAL
GENERAL Per prestació del
Programa d’Atenció a la
DE MANRESA
NIF. G-58917659
Dona, durant el mes de
febrer de 1997.
TOTAL PTES.

4.2

PESSETES

1.634.000
1.634.000
“

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’HOSPITAL
GENERAL DE MANRESA, PER IMPORT D’1.634.000 PTA, EN
CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA
DONA DURANT EL MES DE MARÇ DE 1997.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió de l’Àrea
de Serveis Personals de data 7-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això, el President de la Comissió de l’Àrea de Serveis
Personals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ORGANISME,
CONCEPTE
ENTITATO INDUSTRIAL
HOSPITAL
GENERAL Per prestació del
DE MANRESA
Programa d’Atenció a la
NIF. G-58917659
Dona, durant el mes de
març de 1997.
TOTAL PTES.

PESSETES

1.634.000
1.634.000
“

El sr. Esclusa i Espinal explica que aquests dos dictàmens tenen la finalitat de
permetre que es puguin oferir les prestacions, per part de l’Hospital General de
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Manresa, corresponents a aquest programa durant els mesos de febrer i març de
1997.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.1 i 4.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (8 GMPP, 3 GMERC, 2 GMIC-AEV i 2 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
4.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA
4.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA
QUANTITAT DE 5.000.000 PESSETES QUE CORRESPON A LA
PRIMERA PART DE LA QUOTA DE L’ANY 1997, COM A MEMBRE DEL
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data
19-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels
altres ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 1997
és de 9.404.163'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, que és de 26.869.036'- ptes.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització Lingüística
estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de
conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva
en un, dos o tres pagaments anuals.
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següent :
ACORD
PRIMER.- ACORDAR la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de
5.000.000'- pessetes que correspon a la primera part de la quota com a membre
consorciat de l'any 1997, i que correspon a la part proporcional del 35% del
pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, i que s'adjunta a
l'expedient."
El sr. Fontdevila i Subirana explica que, donat que l’Ajuntament de Manresa és
membre de ple dret del Consorci de Normalització Lingüística, sap que cada any
hi ha un pressupost i té la voluntat de fraccionar el pagament perquè, d’aquesta
manera, es poden anar avançant diners al Consorci que, de vegades, té un

43
finançament una mica dificultós. Aquesta és una primera part de cinc milions de
pessetes i, abans d’acabar l’any, es veurà quina és la segona part que aportarà
l’Ajuntament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.1.2 INCLOURE DIVERSES ENTITATS COM A MEMBRES DE PLE DRET
DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 807-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que pel Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 1996 es va aprovar la
creació del Consell Municipal de Cultura, com a òrgan de participació en la
gestió municipal, amb la finalitat d’impulsar la col.laboració i entesa amb les
entitats culturals de la ciutat i recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a
l’àmbit de la cultura, facilitant el debat i l’elaboració de propostes per tal que
puguin esdevenir-se projectes realitzables.
Atès que en la darrera sessió plenària de l'esmentat Consell es va acordar
informar favorablement la incorporació com a membres de ple dret del Consell
a les entitats que a continuació es relacionen, les quals ja havien sol.licitat
formalment poder-ne formar part:
- Agrupació Astronòmica de Manresa
- Grup de Dansa Cor de Catalunya
- Quaderns de Taller
- Associació de Vaquers i Traginers de Manresa
- Grup Sardanista Sempre Junts
- Amics de l’Art Romànic del Bages
- Unió Musical del Bages
- Cercle d’Investigació i Documentació Medieval de Catalunya
Atès que les entitats esmentades es troben inscrites al Registre Municipal
d'Associacions i estan relacionades en el camp de la cultura, i per tant
reuneixen els requisits establerts a l'article 20 del Reglament de Participació
Ciutadana per poder formar part de l'esmentat Consell Municipal.
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents:
ACORDS
"PRIMER.- INCLOURE, com a membres de ple dret del Consell Municipal de
Cultura a les entitats que seguidament es relacionen:
- Agrupació Astronòmica de Manresa
- Grup de Dansa Cor de Catalunya
- Quaderns de Taller
- Associació de Vaquers i Traginers de Manresa
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- Grup Sardanista Sempre Junts
- Amics de l’Art Romànic del Bages
- Unió Musical del Bages
- Cercle d’Investigació i Documentació Medieval de Catalunya
SEGON.- APROVAR la nova composició del Consell Municipal de Cultura que
estarà integrat de la forma que segueix:
President:

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o persona
en qui delegui.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.

Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Agrupació Cultural del Bages
- Assc. per promoure la creació de la Televisió Manresa
- Associació cultural El Galliner
- Associació Amics de la Seu
- Orfeó Manresà
- Assc. de personal de l'Ajuntament de Manresa
- Associació d'amics de la UNESCO
- Associació cultural Bloc
- Casa de Andalucía de Manresa
- Casal cultural de dansaires manresans
- Casal de Viladordis
- Casal familiar recreatiu
- Cercle artístic de Manresa
- Cine Club Manresa
- Colla castellera Tirallongues
- Faig Cultura
- Grup sardanista Nova Crida
- Societat coral Escodines
- Xàldiga
- Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
- Òmnium Cultural (Delegació de Manresa).
- Societat Coral Sant Josep
- Grup Sardanista Dintre el Bosc
- Agrupació Astronòmica de Manresa
- Grup de Dansa Cor de Catalunya
- Quaderns de Taller
- Associació de Vaquers i Traginers de Manresa
- Grup Sardanista Sempre Junts
- Amics de l’Art Romànic del Bages
- Unió Musical del Bages
- Cercle d’Investigació i Documentació Medieval de
Catalunya.
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Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.”

El sr. Fontdevila i Subirana explica que, des que es va constituir el Consell
Municipal de Cultura, les entitats locals s’hi van anar afegint i, amb aquest
dictamen s’hi inclouen vuit més que ja ho havien anat sol.licitant des del mes de
febrer. L’Ajuntament ha esperat que hi hagués unes quantes per presentar-les al
Ple perquè aquestes entitats ja han anat participant en les reunions que s’han anat
fent. En aquest moment hi ha un total de trenta-una entitats al Consell Municipal
de Cultura agrupades en quatre seccions: Patrimoni, Cultura Artística, Cultura
Popular i la Junta Directora dels Centres Cívics. L’equip de govern se n’alegra que
cada vegada hi hagi més entitats que es comprometin amb el Consell Municipal
de Cultura. Les entitats que s’hi han afegit de nou al Consell són concretament,
l’Agrupació Astronòmica de Manresa, el Grup de Dansa Cor de Catalunya, el
Grup Quaderns de Taller, l’Associació de Vaquers i Traginers de Manresa, com a
entitat de cultura popular i no com a gremi, el Grup Sardanista Sempre Junts,
els Amics de l’Art Romànic del Bages, la Unió Musical del Bages i el Cercle
d’Investigació i Documentació Medieval de Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
4.1.3 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 1.500.000 PTA CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA 2A.
FASE DEL PLA DIRECTOR DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 907-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 18 d’abril de 1997 es va presentar una instància a la Diputació
de Barcelona sol.licitant una subvenció per a la realització de la segona fase de
l’estudi i redacció del Pla Director del Museu Comarcal de Manresa, de titularitat
municipal, amb l’objectiu de definir el programa de desplegament i implementació
del museu com a institució cultural en l’àmbit del patrimoni històric i artístic.
Atès que per Decret de Presidència de data 19 de juny d’enguany, la Diputació
de Barcelona va acordar concedir una subvenció a aquest Ajuntament de
1.500.000,- ptes per a la segona fase de la redacció del Pla Director del Museu
de Manresa.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la
subvenció de 1.500.000,- ptes. (un milió cinc-centes mil pessetes), concedides
per la Diputació de Barcelona per a la realització de la 2a. fase del Pla Director
del Museu Comarcal de Manresa.
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SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària."
El sr. Fontdevila i Subirana explica que l’any passat es va tirar endavant la
primera part d’un pla director del Museu Comarcal de Manresa, situat a l’antic
col.legi de Sant Ignasi, al davant de la Piscina Municipal, i aquest any l’Ajuntament
ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per a una segona part
d’aquest pla director. Amb aquesta subvenció 1,5 milions de pessetes encara
quedarà pendent una petita part del finançament d’aproximadament dues-centes
mil pessetes, tot això amb la intenció que els redactors d’aquest pla director, que
són el conservador de museus Jaume Padró i l’arquitecte Joan Sabater, puguin
presentar definitivament aquesta tardor el projecte de pla director que preveu els
usos i aprofitaments de la coexistència en un mateix edifici de l’Arxiu Històric i del
Museu Comarcal de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.2

REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.2.1 ACCEPTAR
I
CONSIGNAR
PRESSUPOSTÀRIAMENT
LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
D’UN IMPORT TOTAL DE 850.000 PTA, PER A L’ORGANITZACIÓ DE
DIFERENTS PROGRAMES ADREÇATS ALS JOVES.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Joventut de data 19-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data de 24 de febrer de
1997, va adoptar entre d'altres l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de
Barcelona, una subvenció per a l'organització dels següents programes adreçats
als joves:
* Programa de formació sòcio-cultural per a joves.
* Programa municipal de suport i promoció de l’acció voluntària dels joves de
Manresa.
* Publicacions del Còmic Manresa 97.
Atès que en Comissió de Govern de data 29 de maig de 1997, l'Excma. Diputació
de Barcelona va resoldre concedir una subvenció per als esmentats programes.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés les
subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, pels imports i programes
que es detallen a continuació:
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* Programa de formació sòcio-cultural per a joves ........................350.000,- PTA.
* Programa mpal. de suport i promoció de l’acció
voluntària dels joves de Manresa .................................................300.000,- PTA.
* Publicacions del Còmic Manresa 97 ............................................200.000,- PTA.
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària."
El sr. Casserras i Gasol explica que el dictamen proposa l’acceptació d’unes
subvencions de la Diputació de Barcelona que, malauradament, és l’única
Administració que transfereix a l’Ajuntament recursos per a polítiques juvenils.
L’import total de la subvenció és de 850.000 pessetes per a tres programes
concrets: un d’ells és el programa de teatre als instituts d’ensenyament secundari
que està “a cavall” del que serien polítiques de joventut i polítiques
d’ensenyament, un altre fa referència als camps d’estiu de voluntariat, que
gestionen diverses entitats de la ciutat com el CAE a l’estiu, al qual l’Ajuntament
transfereix recursos per a aquesta finalitat, i, per últim, també es destinen diners
d’aquesta subvenció a una part del programa de dinamització del món del còmic a
la ciutat. L’import d’aquesta subvenció és superior al de l’any passat i també cal
afegir el conveni signat amb la Diputació de Barcelona per a la informació juvenil
que realitza l’entitat BLOC.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.2.2 CREAR
LA
COMISSIÓ
CIUTADANA
ENCARREGADA
DE
L’ORGANITZACIÓ DEL SALÓ D’INFÀNCIA I JOVENTUT “CAMPI QUE
JUGUI 97”.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Joventut de data 7-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els
actes preparatoris per a la celebració del saló d'infància i joventut "Campi qui jugui
97".
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar el "Campi qui jugui 97" buscant el
més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la participació
ciutadana.
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació
d’Òrgans de participació ciutadana.
Per tot això el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització del saló
d'infància i joventut "Campi qui Jugui 97", i que quedarà integrada per les
següents persones:
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PRESIDENTA:

Margarita Güell i Gubianas (DNI 39.343.963)

VICE-PRESIDENT 1r:

Antoni Casserras i Gasol (DNI 39.332.661),
que també actuarà com a representant de
l'Ajuntament de Manresa.

VICE-PRESIDENT 2n:

Antoni Santamaria i Gámez (DNI 39.355.269)

VICE-PRESIDENT 3r:

Mònica Núñez i Cruz (DNI 39.362.485)

VOCALS:

Conxita Montoya i Rojas (DNI 39.327.100)
Montserrat Gibert i Antich (DNI 39.364.492)
Jordi Corrons i Boix (DNI 39.357.581)
Iolanda Marco i García (DNI 39.352.690)
Noemí Álvarez Ledesma (DNI 39.366.702)
M. Àngels Uró i Graells (DNI 39.368.345)
Jordi Lorente i Servitja (DNI 39.338.824)
- Tècnic municipal:
Francesc Reverter i Farré (DNI 39.337.745)

TRESORERA:
SECRETARI:

Mireia Estefanell i Medina (DNI 39.348.010)

Un membre de la mateixa comissió, que en
aquest cas serà el tècnic municipal, Sr.
Francesc Reverter.”

El sr. Casserras i Gasol explica que actualment la fórmula per organitzar el
“Campi qui Jugui” consisteix en que cada any es constitueix una entitat
anomenada amb el mateix nom per a aquesta finalitat. Aquesta entitat està
integrada per persones que treballen en el món de l’educació en el lleure. Algunes
d’elles ja van participar en l’organització dels actes de l’any passat i altres
s’incorporen de nou aquest any. Es pretén que hi hagi un equilibri entre continuïtat
i rotació per tal de permetre que hi hagi continuïtat en la realització del “Campi qui
Jugui”, perquè no es trenqui la dinàmica, però, per altra banda, també cal que
s’incorporin elements nous.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, en
concordança amb l’art. 46.2.b) de la mateixa Llei i l’art. 45 del ROM, es declara
acordat el següent:
PRIMER.- CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització del saló
d'infància i joventut "Campi qui Jugui 97", i que quedarà integrada per les
següents persones:
PRESIDENTA:

Margarita Güell i Gubianas (DNI 39.343.963)

VICE-PRESIDENT 1r:

Antoni Casserras i Gasol (DNI 39.332.661),
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que també actuarà com a representant de
l'Ajuntament de Manresa.
VICE-PRESIDENT 2n:

Antoni Santamaria i Gámez (DNI 39.355.269)

VICE-PRESIDENT 3r:

Mònica Núñez i Cruz (DNI 39.362.485)

VOCALS:

Conxita Montoya i Rojas (DNI 39.327.100)
Montserrat Gibert i Antich (DNI 39.364.492)
Jordi Corrons i Boix (DNI 39.357.581)
Iolanda Marco i García (DNI 39.352.690)
Noemí Álvarez Ledesma (DNI 39.366.702)
M. Àngels Uró i Graells (DNI 39.368.345)
Jordi Lorente i Servitja (DNI 39.338.824)
- Tècnic municipal:
Francesc Reverter i Farré (DNI 39.337.745)

TRESORERA:
SECRETARI:

Mireia Estefanell i Medina (DNI 39.348.010)

Un membre de la mateixa comissió, que en
aquest cas serà el tècnic municipal, Sr.
Francesc Reverter.

4.2.3 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE LES
DESPESES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA
DURANT EL CURS 96/97, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 17.851.125
PTA, CONCEDIDA A TAL EFECTE.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Joventut de data 4-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de
Municipis, de la qual aquest Ajuntament en forma part, possibilita la formalització
de convenis de col.laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Administració
Local titular d'escoles de música o de dansa.
Atès que en data 8-2-96 aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, varen signar el conveni per a la creació de l'Escola
Municipal de Música de Manresa, aprovat per Decret del Regidor d'Ensenyament
de data 7-2-96.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment, durant el
curs 96/97, de l'Escola Municipal de Música de Manresa.
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Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l'educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals als alumnes de 4 a 15 anys de l'Escola Municipal de
Música de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament la subvenció de
17.851.125’- ptes. (disset milions, vuit-centes cinquanta-una mil, cent vint-i-cinc
pessetes) establerta a l’annex II del conveni esmentat de conformitat amb la seva
clàusula tercera.
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El sr. Casserras i Gasol explica que el Ple ja va aprovar anteriorment un conveni
amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat per al sosteniment del
Conservatori Professional de Música i, en aquest cas, es tracta del conveni per al
sosteniment de l’altre equipament d’educació musical de la ciutat que és l’Escola
de Música. La novetat respecte a l’any passat consisteix en que augmenta
lleugerament la consignació pressupostària perquè s’ingressen dos milions de
pessetes més que l’any passat, i això és bo perquè permet estendre el
finançament als cursos per a alumnes de fins a quinze anys, a diferència de l’any
passat en el qual el límit era d’alumnes de fins a tretze anys, però malgrat això, cal
recordar la reivindicació que tenen pendents els municipis, tant aquells que estan
integrats a la Federació de Municipis com els que són a l’Associació Catalana de
Municipis, consistent en que el pacte al qual s’ha d’arribar en el futur referent a la
cobertura del trenta-tres per cent de les despeses de les escoles de música sigui
efectiu el més aviat possible. Actualment l’aportació del departament
d’Ensenyament és del vint-i-sis per cent i el set per cent restant representa uns
quants milions que segurament anirien molt bé per a l’economia de la ciutat. Per
això, tant la Federació de Municipis com l’Associació Catalana de Municipis, han
demanat aquest any que, per al conveni del curs vinent, es compti amb el trentatres per cent o que la quantitat s’acosti al màxim a aquest percentatge.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.3

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

4.3.1 DESIGNAR AMB EL NOM DE “VERGE DE NÚRIA”, LA CONSTRUCCIÓ
DE LA SECCIÓ DE 200 NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data
25-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Comissió de Govern del dia 14 d’octubre de 1996 es va aprovar
inicialment la construcció de 200 nínxols al Cementiri Municipal, corresponent al
projecte de referència 41/96, del Servei d'Urbanisme, aprovat definitivament i de
forma automàtica en data 28 de gener de 1997, 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 de Núria".
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:
ACORD
PRIMER.- Designar amb el nom de "Verge de Núria" la construcció de la secció
de 200 nínxols al Cementiri Municipal, segons projecte del Servei d'Urbanisme
41/96, aprovat definitivament en data 28 de gener de 1997.
SEGON.- Mantenir la reserva a favor de l'Ajuntament de Manresa dels nínxols
núms. 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."
El sr. Esclusa i Espinal explica que les diferents seccions del Cementiri es donen
a conèixer amb un nom i en aquest cas es designa l’última secció, que encara
s’està acabant de construir, amb el nom de “Verge de Núria”. El segon punt de
l’acord proposa mantenir la reserva a favor de l’Ajuntament quatre nínxols.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
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4.4

REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS

L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 4.4.1 i 4.4.2 de l’ordre del dia.
4.4.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI A SIGNAR ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA
REALITZACIÓ DE LES “JORNADES DE RECREACIÓ ESPORTIVA”, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.520.000 PTA, CONCEDIDA A TAL
EFECTE.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 707-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que des de la Diputació de Barcelona hi ha obert un camp d'actuació que
possibilita la cooperació amb els ajuntaments, promovent diferents tipus
d'iniciatives.
Atès que dins aquest programa d'actuació, s'organitzen unes Jornades de
Recreació Esportiva que es realitzen a Manresa, essent aquest el sisè any
consecutiu.
Atesa la proposta de conveni de la Diputació de Barcelona per a la col.laboració
en el finançament de les esmentades jornades.
Atès que aquest Ajuntament té interès en continuar aquest tipus de col.laboració.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d'abril.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el projecte de conveni a signar entre aquest Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta la col.laboració entre ambdues
institucions, per a la realització de les "Jornades de Recreació Esportiva", a la
ciutat de Manresa, i d'acord amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció
de 2.520.000'- ptes. (dos milions cinc-centes vint mil pessetes), concedida per la
Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut del pacte sisè del conveni
esmentat en el punt anterior.
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
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4.4.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 1.150.000 PTA CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL
ESPORTIU DURANT AQUEST ANY 1997.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 707-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data 24 de febrer de
1997 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Diputació de Barcelona
una subvenció per a l'adquisició de material esportiu durant aquest any 1997.
Atès que en data 29 de maig de 1997, la Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona va concedir una subvenció d’1.150.000'- pessetes, per a l'esmentat
concepte.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció
de 1.150.000'- ptes. (un milió cent-cinquanta mil pessetes), concedides per la
Diputació de Barcelona, destinades a l'adquisició de material esportiu al llarg
d'aquest any.
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària.”
El sr. Empez i Garcia explica que es tracta de dos dictàmens de tràmit dels quals
el primer proposa aprovar el projecte de conveni amb la Diputació de Barcelona i
acceptar una subvenció de 2.520.000 pessetes i el segon proposa l’acceptació
d’una subvenció d’1.150.000 pessetes per a l’adquisició de material esportiu.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.4.1 i 4.4.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
5.-

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’ENTITAT
LA GENERAL, PER IMPORT DE 174.000 PTA, EN CONCEPTE DE
DIFERENTS TASQUES REALITZADES AMB MOTIU DE LA SETMANA
DE LA SOLIDARITAT I PASSEIG PER LA TOLERÀNCIA.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de l’Àrea de Serveis
Personals de data 15-11-96 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1996 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
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En conseqüència d’això, el President de l’Àrea de Serveis Socials i Polítiques
d’Igualtat que subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT
CONCEPTE
PESSETE
O INDUSTRIAL
S
Disseny, realització i distribució de
LA GENERAL
díptics, cartells, octavetes i pòsters de
Josep Garcia i Orri
NIF 39.335.219-K
la Setmana de la Solidaritat i Passeig
per la Tolerància
174.000
TOTAL:
174.000
“
El sr. Mora i Villamate explica que aquest reconeixement de crèdit fa referència a
una despesa realitzada amb motiu de la setmana de la Solidaritat de l’any passat
respecte a la qual, per un error, no es va fer el tràmit adequat per a aquesta
despesa des del punt de vista administratiu malgrat que existís consignació
pressupostària suficient. És per això que cal utilitzar el procediment de
reconeixement de crèdit per tal de donar compliment a una profecia del senyor
Pere Oms.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU - sr. Pere Oms, sra. Montserrat
Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Carles
Anguela, sr. Josep Maria Clotet i sra. Imma Torra -).
5.1

REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

En aquest moment s’absenta del Saló de Sessions el senyor Oms i Pons.
5.1.1 INCLOURE LA SRA. M. DOLORS LLOBET I MASCARÓ COM A
MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials
de data 9-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 19 de maig de 1997 es va
crear el Consell Municipal de la Infància, format per diferents representants
d'entitats ciutadanes i persones físiques de reconeguda vàlua en el sector, amb
la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a la infància, facilitant
el debat i l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes
realitzables.
Atès que en la darrera sessió plenària de l'esmentat Consell es va acordar
informar favorablement la incorporació com a membre de ple dret del Consell a la
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persona física que a continuació es relaciona, la qual ja havia sol.licitat
formalment poder-ne formar part:
- Sra. M. Dolors Llobet Mascaró, vinculada a l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic dels Serveis Territorials d’Ensenyament.
Atès que l’esmentada persona és de reconeguda vàlua en el camp de la infància,
i per tant reuneix els requisits establerts a l'article 20 del Reglament de
Participació Ciutadana per poder formar part de l'esmentat Consell Municipal.
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció dels següents:
ACORDS
"PRIMER.- INCLOURE, com a membre de ple dret del Consell Municipal de la
Infància la persona física de reconeguda vàlua en el sector que seguidament es
relaciona:
- Sra. M. Dolors Llobet i Mascaró (DNI 39.272.228)
SEGON.- APROVAR la nova composició del Consell Municipal de la Infància que
estarà integrat de la forma que segueix:
President:

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o persona
en qui delegui.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.

Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Assoc. pel Servei d’Estimulació Precoç
- CAE, Formació i Serveis Sòcio-Culturals
- Federació d’Associacions de Veïns
- Creu Roja Manresa
- Càrites Interparroquial de Manresa
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
infància, designades pel Ple de la Corporació Municipal i que
són les següents:
- Sra. Àngels Calveras i Rubiralta (DNI 39.296.025)
- Sra. M. Carme Vidal i Vintró (DNI 39.278.828)
- Sra. Carmina Pla i Corrons (DNI 46.112.167)
- Sra. M. Dolors Llobet i Mascaró (DNI 39.272.228)

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.”
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El sr. Mora i Villamate explica que es tracta d’ampliar el conjunt d’entitats que
formen part del Consell de la Infància posteriorment a la seva constitució. Els
serveis territorials del departament d’Ensenyament amb seu a Manresa i, en
concret, els equips psicopedagògics, van sol.licitar la seva integració al Consell de
la Infància i per això es nomena a la senyora Maria Dolors Llobet i Mascaró com a
membre d’aquest Consell.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.2

REGIDORIA-DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA

En aquest moment es reincorpora a la Sessió el senyor Oms i Pons.
5.2.1 INCLOURE L’ENTITAT CÀRITES INTERPARROQUIAL DE MANRESA
COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA
DONA.
El Secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de la Dona de
data 3-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 17 de març de 1997 es va
crear el Consell Municipal de la Dona, format per diferents representants
d'entitats ciutadanes i persones físiques de reconeguda vàlua en el sector, amb
la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a la igualtat de
gèneres, facilitant el debat i l’elaboració de propostes per tal que puguin
esdevenir-se projectes realitzables.
Atès que en la darrera sessió plenària de l'esmentat Consell es va acordar
informar favorablement la incorporació com a membres de ple dret del Consell a
l’entitat Càrites Interparroquial de Manresa, la qual ja havia sol.licitat formalment
poder-ne formar part.
Atès que l’entitat esmentada es troba inscrita al Registre Municipal
d'Associacions, i per tant reuneix els requisits establerts a l'article 20 del
Reglament de Participació Ciutadana per poder formar part de l'esmentat Consell
Municipal.
Per tot això, la Regidora Delegada de la Dona proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents:
ACORDS
"PRIMER.- INCLOURE, com a membres de ple dret del Consell Municipal de la
Dona a l’entitat següent:
- Càrites Interparroquial de Manresa
SEGON.- APROVAR la nova composició del Consell Municipal de la Dona que
estarà integrat de la forma que segueix:
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Presidenta:

La Regidora de la Dona de l’Ajuntament de Manresa.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.

Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal:
- Un representant del PSC.
- Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, d’ERC.
- Un representant d’IC-AUP-Els Verds.
- Sra. M. Rosa Riera Monserrat, de CiU.
- Un representant del PP.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Associació de Viudes de Manresa
- Centres de Cultura Popular
- Federació d'associacions de veïns de Manresa
- Càrites Interparroquial de Manresa
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
dona i a favor de la igualtat de gèneres, designades pel Ple
de la Corporació Municipal, i que són les següents:
- Sra. Agnès Torras Casas (DNI 39.290.518)
- Sra. Montserrat Margarit Castells (DNI 39.277.111)
- Sra. Dolors Esquius Grandón (DNI 39.352.580)
- Sra. M. Carme Serra Gras (DNI 39.347.282)
- Sra. M.Francesca Lacroix Buisson (DNI 39.302.125)

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.”

La sra. Vila i Esteban explica que el Consell Municipal de la Dona, sorgit en
aquest Ple de l’evolució de la Coordinadora de la Dona i amb la voluntat política
de treballar en la normalització i plena integració de la dona en la societat, té com
a un dels seus objectius la plena integració i la màxima participació d’entitats i
col.lectius que treballen en les polítiques de gènere. Per això, davant de la petició
de Càrites de Manresa per poder participar en el Consell, demana el vot favorable
al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME

6.1.1 ALTERAR LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL TRAM DE CAMÍ QUE
UNEIX CASTELLFOLLIT DEL BOIX I MANRESA PEL SALELLES, EL
QUAL PASSARÀ A TENIR LA QUALIFICACIÓ DE BÉ PATRIMONIAL, I
ACTUALITZAR L’INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS,
DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
3-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrada número
7.101/11.03.97, el senyor Josep Ballonga i Puig (DNI 39.299.628-B), en
representació de la senyora Maria-Teresa Ferrer i Balaguer (DNI 36.227.251-C),
va sol.licitar l'anul.lació d'un traçat de camí que uneix els termes de Castellfollit
del Boix i Manresa per Salelles (el qual té la consideració de bé de domini públic
adscrit a l'ús públic), per tal de substituir-lo per un de nou.
Atès que en data 11 d'abril de 1997 el serveis tècnics municipals van emetre un
informe segons el qual s'establia que l'anul.lació del traçat actual d'aquesta part
de camí suposarà que aquesta porció de terreny no és susceptible d'aprofitament
independent a causa de les seves dimensions i característiques, essent per tant
considerada com a parcel.la sobrera amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial.
Atès que segons l'informe citat al paràgraf anterior, les dades d'aquest tram de
camí que amb motiu de l'anul.lació del traçat actual esdevé parcel.la sobrera, són
les següents (s'acompanya plànol):
Tram del camí desenvolupat entre el camí de Castellfollit i Salelles, amb
inici en una petita zona de bosc a pocs metres del seu entroncament amb
el citat camí de Castellfollit, que amb un traçat sinuós passa pel costat de
la casa del Suanya i té el seu final en un punt que travessa una rasa a 60
metres més avall d'un cobert que feia funcions de celler.
Superfície: 900 m2, obtinguda a partir d'una longitud de 300 m i un ample
mig de 3 m.
Valoració: 238.230 PTA.
Atès que per decret de l'alcalde-president de data 16 d'abril de 1997, es va incoar
expedient de desafectació a l'ús públic del traçat actual d'aquesta part del camí,
obrint-se un període d'informació pública per un termini de 20 dies, i que segons
certificat expedit pel senyor secretari en data 26 de juny de 1997, durant el
termini d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació o al.legació a
l'expedient.
Vist l'informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de Patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el regidor-delegat
d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del tram de camí descrit a la part
expositiva del present dictamen. La qualificació jurídica d'aquesta porció de
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terreny passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL, atesa la seva condició de parcel.la
sobrera.
SEGON. Actualitzar l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, creant la fitxa que figura adjunta al
present dictamen, i sol.licitant la inscripció al Registre de la Propietat de Manresa
d'aquest tram de camí desafectat.”
El sr. Garcia i Comas explica que el dictamen pretén alterar la qualificació
jurídica d’un camí que passa per davant del que tots coneixen com la Casa
Suanya, situada al bosc del Suanya. A petició del propietari de la casa es pretén
modificar el traçat del camí el qual estava inventariat com a bé de domini públic i
és per això que cal modificar la seva qualificació jurídica per desafectar-lo com a
bé de domini públic convertint-lo en bé patrimonial. D’aquesta manera es podrà
modificar el traçat del camí perquè el futur camí no passi per davant de la seva
casa. Aquest camí va des de la riera del Suanya fins a Salelles.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 8 GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa
Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Carles
Anguela, sr. Josep Maria Clotet i sra. Imma Torra- i 2 GMPP) i, per tant, amb el
quòrum que determina l’art. 47.3.l) de la Llei 7/1985, art. 112.3.n) de la Llei 8/1987
i art. 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, es declara acordat el següent:
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del tram de camí descrit a la part
expositiva del present dictamen. La qualificació jurídica d'aquesta porció de
terreny passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL, atesa la seva condició de parcel.la
sobrera.
SEGON. Actualitzar l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, creant la fitxa que figura adjunta al
present dictamen, i sol.licitant la inscripció al Registre de la Propietat de Manresa
d'aquest tram de camí desafectat.”
6.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE DONACIÓ GRATUÏTA, D’UN
TERRENY DE 76 M2 SITUAT AL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA,
EFECTUADA PER LA SOCIETAT MERCANTIL DIFERRAN, SA A
FAVOR D’AQUEST AJUNTAMENT.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
20-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta de conveni de donació elaborada pels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament a proposta del regidor delegat d'Urbanisme, prèvia reunió amb el legal
representant de la societat mercantil DIFERRAN S.A.
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Vist l'informe emès pel cap de secció de planejament i gestió, de data 4 de juny de
1997 que manifesta:
" Dades
R.C.
Emplaçament
Superfície.
Propietari.

23060 28
Carrer Carrasco i Formiguera s/n.
76.- m2
DIFERRAN S.A
C) Sant Joan Bta.salle, 4-6. MANRESA

Valoració.
D'acord amb el PGOU
El rendiment que a efectes fiscals s'atribueix a l'aprofitament assignat als
terrenys, el determina el seu valor cadastral, i que per l'any 1997 es fixa en
718.856.- pts
Valor taxació (segons PGOU) = 718.856.- pts
D'acord amb la Revisió
Els terrenys no disposen d'aprofitament privat, al estar qualificats com
Sistema viari - recorreguts peatonals - clau a -.
Per la determinació del seu valor de repercussió, es creu convenient
aplicar el valor unitari per aquest tipus de sòl, que s'estableix - de forma
provisional- en la ponència de valors que elaborada d'acord amb les
determinacions de la Revisió, ha de ser aprovada properament. Valor
unitari - sistema viari = 3.000 .- pts/m2
Valor taxació (segons revisió). 76 m2 x 3000 pts/m2 = 228.000.-"
Vist que el passat dia nou de juny de 1997 es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, l'aprovació definitiva de l'expedient de text refós de la revisió del Pla
general d'ordenació de Manresa, mantenint la qualificació de sistema viari.
Atès el que prescriuen els articles 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, segons còpia literal:
"art 29.1 Els béns i els drets es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o
lucratiu, de dret públic o de dret privat, d'acord amb el que estableixen les
lleis.
29.2 D'acord amb el que estableixen les lleis, els ens locals poden adquirir
també béns i drets:
a) Per successió administrativa
b) Per cessió obligatòria o interadministrativa
c) Per expropiació forçosa
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d) Per qualsevol altra forma admesa en dret.
"art 31.1 L'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap
restricció. No obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una
condició, una càrrega o un gravamen onerós, només es poden acceptar
els béns quan el seu valor és superior al d'aquells, la qual cosa ha de ser
determinada per mitjà de taxació pericial i ha de constar a l'expedient
juntament amb l'informe emès pel secretari o pels lletrats dels serveis
jurídics dels ens locals.
31.2 No es consideren gravàmens les inversions que hagi de realitzar
l'entitat local per donar la destinació d'ús general o servei públic de la seva
competència que, si s’escau, fixi el cedent. No obstant això, es consideren
gravàmens, als efectes esmentats, les reserves a l'ús general o al servei
públic que imposin els cedents dels béns en favor de l'ens local, derivades
de prestacions que aquets hagi de fer.
31.3 En tot cas, cal l'acceptació expressa dels president de l'ens local, si
és incondicional, i la del ple, si hi ha condicions"
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit de que l'Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l'ordenament jurídic, sense
que es constati l'existència d'infraccions en aquest contracte.
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 sigui adoptat el
següent
ACORD
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE DONACIÓ gratuïta, lliure de càrregues
i gravamens, d’un terreny de setanta-sis metres quadrats, situat al C/ Carrasco i
Formiguera per la societat mercantil DIFERRAN S.A. a aquest Ajuntament ,
facultant al senyor Alcalde per a la seva signatura, així com tots la d’aquells
documents que resultin necessaris pel perfeccionament i materialització dels
termes del conveni.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació de la cessió d’un
terreny en el qual hi ha un residu de vial com a conseqüència de la desviació
d’una edificació al carrer de Carrasco i Formiguera. Aquesta part del terreny ha
estat qualificada com a sistema viari en el nou Pla General i, amb aquest
dictamen, es pretén rebre lliure de càrregues i gratuïtament el terreny que és
d’una superfície de 76 m2 .
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I LA SOCIETAT PROMOCIÓ LOCAL
D’HABITATGE, SA (PROLHASA), QUE TÉ PER OBJECTE LA
COOPERACIÓ MÚTUA PER PROCEDIR A UNA PROMOCIÓ
IMMOBILIÀRIA DE DUES FINQUES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT
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SITUADES A LES UNITATS D’ACTUACIÓ
IMMACULADA I CARRER BISBE PERELLÓ

DE

LA

PLAÇA

El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
10-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la minuta de conveni que es proposa signar entre l'AJUNTAMENT DE
MANRESA i la societat mercantil de capital públic PROMOCIÓ LOCAL
D’HABITATGE, S.A., que té per objecte la cooperació mútua per procedir a una
promoció immobiliària a dues finques propietat de l’Ajuntament de Manresa
situades a les unitats d’actuació de la Plaça Immaculada i carrer Bisbe Perelló
(Sant Blai).
Atès que la possibilitat que l'Administració Pública celebri convenis amb persones
jurídiques privades està recollida a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
sempre que tinguin per objecte de satisfer l'interès públic i no siguin contraris a
l'ordenament jurídic, en els termes previstos a l'article 88 de l'esmentat cos legal,
que pot aplicar-se per analogia en el present supòsit.
Atès que és de l'interès de l'Ajuntament la formalització del conveni esmentat, per
suposar un benefici per a la ciutat, tenint en compte que els habitatges es
destinaran preferentment a persones vinculades al municipi, valorant també les
circumstancies econòmiques i familiars dels adquirents.
Atès que el conveni que es proposa signar compleix els requisits establerts a
l'esmentat article 88 de la Llei 30/1992.
Atès l'informe jurídic de la cap del servei dels Serveis Jurídics, el tinent d’alcalde,
regidor delegat d’urbanisme, amb el parer favorable majoritari dels membres de la
Comissió Informativa d’urbanisme, medi ambient i via pública, proposa que pel Ple
de la Corporació s'adoptin els següents
ACORDS
1r.- APROVAR la minuta del Conveni de col.laboració, que s'adjunta al present
dictamen, entre aquest Ajuntament i la societat mercantil de capital públic
PROMOCIÓ LOCAL D’HABITATGE, S.A., (PROLHASA) que té per objecte la
cooperació mútua per procedir a una promoció immobiliària a dues finques
propietat de l’Ajuntament de Manresa situades a les unitats d’actuació de la Plaça
Immaculada i carrer Bisbe Perelló (Sant Blai).
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura del Conveni i de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.”
El sr. Garcia i Comas explica que el dictamen proposa l’aprovació d’un conveni a
signar entre aquest Ajuntament i la societat pública de la Diputació de Barcelona
PROLHASA per tal de col.laborar en la construcció d’habitatges.
Amb aquest
conveni l’Ajuntament passa tota la gestió dels futurs habitatges a la societat
municipal FORUM que conjuntament amb l’empresa PROLHASA duran a terme
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les dues operacions immobiliàries, una que ja estava prevista que és la del barri
vell, que anomenen plaça Immaculada i sobretot la fase I de la plaça que és la
que queda més a prop de l’Ajuntament i que podria iniciar-se en el quart trimestre
d’aquest any 1997 i una altra operació que anomenen de Bisbe Perelló situada a
la illa de Bisbe Perelló, Sant Magí, Sant Llàtzer i Sant Blai. En aquesta illa hi ha un
solar que és de propietat municipal i que prové d’un conveni anterior signat amb la
cooperativa PROHA la qual va renunciar a la construcció dels habitatges
previstos. En aquest solar, juntament amb les societats FORUM i PROLHASA,
l’Ajuntament pretén la construcció de vint-i-dos habitatges de règim general de
protecció oficial. Per tant, amb aquestes dues operacions es pretén el foment
d’uns habitatges destinats a cobrir unes funcions socials, és a dir, un mercat de
rendes baixes que pugui accedir a aquest tipus d’habitatges. D’altra banda, les
finalitats de la plaça Immaculada ja estan descrites i discutides, però respecte a
les del Bisbe Perelló es pretén fomentar la construcció d’habitatges en tota la
zona que queda a la part baixa de l’Hospital General per tal que l’Ajuntament actui
en aquesta zona com a generador amb la construcció dels vint-i-dos habitatges i
també d’una illa verda situada en el seu interior i alhora que l’Ajuntament inicia
aquesta operació immobiliària, la resta de les iniciatives privades que hi ha a
l’entorn de l’illa esmentada, també construeixin les seves edificacions i participin
en la urbanització d’aquesta zona verda. L’empresa PROLHASA depèn de la
Diputació de Barcelona i la seva finalitat és col.laborar amb els ajuntaments per
promoure operacions de construcció d’habitatges. Ha col.laborat amb l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada amb vint habitatges, amb el de Cardona amb catorze
habitatges, amb el del Pont de Vilomara amb dues construccions: una de vuit i
una altra de dotze habitatges i, en aquest moment, intenta fer una operació
immobiliària a Sant Vicenç de Castellet i a Òdena. Aquesta intervenció en altres
municipis és una garantia perquè les dues actuacions que aquesta societat durà a
terme a Manresa es resolguin amb un bon nivell de qualitat i dins dels terminis
previstos.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que, malgrat que sempre ha criticat
l’existència i la manera d’actuar de FORUM, en aquesta ocasió considera que l’ha
de defensar perquè, el seu grup no té res en contra de la promoció d’habitatges,
però li sap greu que s’atorgui a l’empresa PROLHASA perquè aquest fet pot
semblar una desconfiança respecte a la societat FORUM que costa molts diners a
la ciutat i, per tant, hauria d’intervenir en exclusiva en aquesta promoció. No ho diu
pel cost econòmic que representa perquè escassament superarà el quatre per
cent sinó pel fet que va en detriment de la confiança que cal tenir respecte a la
societat municipal FORUM. Per això, en defensa dels tècnics d’aquesta societat
municipal i perquè es guanyin el sou, el seu grup s’abstindrà en la votació del
dictamen.
El sr. Garcia i Comas diu que, des del punt de vista de la construcció
d’habitatges fora del barri antic, la societat FORUM, alhora que es nodreix de les
subvencions que se li atorguen cada any, també és important que es nodreixi
d’altres que sorgeixin com a conseqüència d’una política de sols que sigui
desenvolupada a la seva vegada per una política d’habitatges. Tampoc es pot fer
una política d’habitatges que entri en competència amb altres Administracions que
sí tenen la seva atribució més directament implicada amb la política d’habitatges
com ara la Generalitat. Considera que l’Ajuntament pot nodrir a la societat
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FORUM a través de petites operacions immobiliàries de la ciutat procedents de
solars ja existents o d’altres procedents del deu per cent de cessió dels plans
parcials. És a dir, hi pot haver tota una sèrie de solars municipals que es destinin a
subhasta i es recapitalitzi l’Ajuntament o FORUM per tal que inverteixin al barri
antic, o bé es pot fer una operació immobiliària per tal de fomentar la construcció
d’habitatges de protecció oficial. En el cas del Bisbe Perelló es tracta d’uns
terrenys que ja eren de propietat municipal i que, a través d’una intervenció de
l’Ajuntament i d’una societat, ja sigui FORUM o PROLHASA, convé que s’estimuli
tota aquesta illa per tal que es construeixin els habitatges i es resolgui la
construcció d’una zona verda i això representa una gestió encaminada a l’obtenció
d’una banda, de sòl privat per edificar i d’una altra banda, sòl públic que s’haurà
de convertir en zona verda. Per tant, no és aleatori el fet que en aquest terreny
s’assigni la construcció d’habitatges a FORUM com a beneficiària d’aquest solar.
Respecte al fet que se signi el conveni amb PROLHASA cal dir que la societat
municipal FORUM està començant i no és desconfiança respecte als seus tècnics
perquè aquesta societat està constituïda per un consell d’administració que en cas
de fracassar no fracassarien els tècnics sinó el consell d’administració. Per tant,
des del punt de vista de la societat FORUM, on hi ha regidors i tècnics d’aquest
Ajuntament, es pretén obtenir el màxim amb els mínims recursos. D’altra banda, el
fet que PROLHASA tingui en el seu currículum la construcció de dos mil
habitatges i que actualment construeixi al voltant de quatre-cents habitatges a
l’any considera que és un fet important pels coneixements que aporta tota aquesta
experiència que, a la seva vegada, aquesta societat pot aportar a FORUM, la qual
no ha fet, fins al moment present, cap promoció d’habitatges. Aquest és un
conveni que interessa a l’Ajuntament de Manresa i el quatre per cent de les
despeses de gestió es reparteixen entre les societats PROLHASA i FORUM. La
societat FORUM no queda desvinculada de cap guany sinó que pot imputar com a
ingrés d’aquesta operació almenys un dos per cent de tota la despesa
immobiliària.
El sr. Arderiu i Freixa diu que entén perfectament els aspectes tècnics de la
promoció i hi està d’acord però la seva queixa ve donada pel fet que es demostra
una certa manca de confiança respecte a la societat municipal FORUM la qual
considera que ha de començar a ser operativa i cal que l’Ajuntament dipositi tota
la confiança en allò que ell mateix ha creat. Seria més lògic que si FORUM té
alguna mancança li consulti a PROLHASA enlloc d’atorgar-li directament a
aquesta societat la promoció.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMS -sr. Jordi
Valls, sr. Joaquim Collado, sr. Joaquim Garcia, sr. Eduard Teixeiro, sra. Emma
Vila, sr. Joan Canongia i sr. José Empez-, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i
2 abstencions (GMPP).
6.1.4 DECLARAR A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DE
LES BASES DE MANRESA, BENEFICIÀRIA DE LES EXPROPIACIONS
COMPRESES EN L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CORRESPONENT,
INCOAR
EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ
URBANÍSTICA
PEL
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA, I FORMULAR LA RELACIÓ
DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ INCOADA.
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
11-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 25
d’octubre de 1995 va aprovar definitivament el Pla Parcial del Subsector I del
Sector de sòl urbanitzable “ BASES DE MANRESA”.
Atès el que preveu l’article 98 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, que es transcriu en el present informe:
“ ART 98. L’aprovació dels plans d’ordenació urbana i de polígons
d’expropiació IMPLICARÀ LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA
DE LES OBRES I LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ, dels terrenys i
edificis corresponents als fins d’expropiació o imposició de servituts.”
Vist que el Ple de la Corporació en data setze de juny de 1997 va acordar,
segons còpia literal:
“1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de Compensació del
Subsector I del Sector BASES DE MANRESA, presentat per ESTEBAN
CASTELLA CORS, actuant en qualitat de President del Consell Rector de
la JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS SUBSECTOR I DEL SECTOR
BASES DE MANRESA, de conformitat al que preveu l’article 174 del
Reglament de Gestió.
2n.- NOTIFICAR PERSONALMENT els anteriors acords a la totalitat de
propietaris afectats pel Projecte de Compensació definitivament aprovat
publicant aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en els medis
locals de comunicació.
3r.- TRAMETRE un exemplar del projecte de compensació definitivament
aprovat, així com una còpia de l’expedient administratiu a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en compliment del que disposa l’article 64.1,
lletra e) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió de
l’article 147.4 del mateix text legal”,
Vist que en data 28 de maig de 1997 es va presentar davant les dependències
d’aquest Ajuntament per ESTEBAN CASTELLA CORS, actuant en qualitat de
President del Consell Rector de la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA, una instància sol·licitant
el següent: “Que previos los trámites e informes que sean preceptivos según
Ley,proceda, a favor de la Junta de Compensación del Subsector I del Sector
BASES DE MANRESA, y como beneficiaria de ella, a la expropiación de las
fincas de la relación acompañada, en el bien entendido de que el expediente
individual de expropiación podrá deberá concluirse y dejarse sin efecto en el
supuesto de que su respectivo propietario se incorpore a la Junta con pago a
ésta de cuanto le adeudare.”
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Atès el que prescriu l’article 178.1 del Decret 1/1990, de 12 de juliol que aprova
la refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística.
“ ART. 178. 1. Els propietaris del polígon o unitat d’actuació que no hagin
sol-licitat el sistema es podran incorporar amb igualtat de drets i
obligacions a la Junta de Compensació, si no ho han fet en un moment
anterior, dintre del termini d’un mes a partir de la notificació de l’acord
d’aprovació dels Estatuts de la Junta. Si no ho fan, les seves finques
seran expropiades en favor de la Junta de Compensació, que tindrà la
condició jurídica de beneficiària.”
Atès el que prescriu l’article 168 del Reglament de Gestió, Real Decret
3288/1978, de 25 d’agost.
“ ART. 168. 1. Constituïda la Junta de Compensación, todos los terrenos
comprendidos en el polígono o unidad de actuación quedarán
directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al
sistema.
2. Los terrenos propiedad de quienes no se hubieren incorporado a la
Junta serán expropiados, atribuyéndose a ésta el carácter de beneficiaria
de la expropiación.
Esta misma regla se observará respecto de las titularidades de los
propietarios que tengan derecho a formar parte de la Junta de
Compensación según lo prevenido en el artículo 163.2 de este
Reglamento y no acepten el sistema.”
Atès el que prescriuen els articles 185, 186 i 189 del Decret Legislatiu, de 12 de
juliol de 1990 i l’article 194 del Reglament de gestió urbanística citats, segons
còpia literal:
“ART 185. El sistema d’expropiació s’aplicarà per polígons o unitats
d’actuació completes i comprendrà tots els béns i drets que hi ha inclosos.
Sens perjudici del que disposa el número anterior, L’EXPROPIACIÓ
FORÇOSA ES PODRÀ APLICAR PER A L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES
DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL TERRITORI O LA D’ALGUN
DELS SEUS ELEMENTS, O PER REALITZAR ACTUACIONS
AÏLLADES.”
“ART 186. Quan l’execució dels plans es realitzi pel sistema d’expropiació,
la delimitació dels polígons o unitats d’actuació haurà d’anar
acompanyada d’una relació de propietaris i d’una descripció dels béns o
drets afectats redactades d’acord amb el que disposa la Llei d’Expropiació
Forçosa.
SI NO S’ACTUA PER POLÍGONS O UNITATS D’ACTUACIÓ
COMPLETS.L’ACTUACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A
L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES O D’ALGUN DELS SEUS ELEMENTS,
COM ACTUACIONS AÏLLADES, EXIGIRÀ LA FORMULACIÓ DE LA
RELACIÓ DE PROPIETARIS I DESCRIPCIÓ DELS BÉNS I DRETS A
QUÈ ES REFEREIX L’ARTICLE ANTERIOR, QUE HAURÀ DE SER
APROVADA PER L’ORGANISME EXPROPIANT, PRÈVIA L’OBERTURA
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D’UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA PER UN TERMINI DE
QUINZE DIES.”
“ART 189. L’EXPROPIANT PODRÀ OPTAR ENTRE SEGUIR
L’EXPROPIACIÓ INDIVIDUALMENT PER CADA FINCA O APLICAR EL
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA D’ACORD AMB EL QUE
DISPOSA A CONTINUACIÓ.
1. El projecte d’expropiació serà exposat al públic per un termini d’un mes,
perquè els interessats a qui hauran de ser notificats els corresponents
fulls de constrenyiment, puguin formular observacions i reclamacions
concernents a la titularitat o valoració dels seus respectius drets.
2. Informades aquestes per l’Administració actuant, s’elevarà l’expedient a
la Comissió d’Urbanisme per a la seva resolució.
3. La resolució serà notificada individualment als titulars de béns i drets
afectats. Si els interessats, dintre els vint dies següents, manifesten per
escrit la seva disconformitat amb la valoració establerta per la Comissió
d’Urbanisme, amb al·legació, si s’escau, de tot el que estimin pertinent al
seu dret, la Comissió d’Urbanisme donarà trasllat de l’expedient al Jurat
Provincial d’Expropiació Forçosa per a la fixació de l’apreuament conforme
als criteris establerts per aquesta Llei.
En un altre cas, el silenci de l’interessat es considerarà com a acceptació
de la valoració fixada per la Comissió d’Urbanisme, i s’entendrà
determinat definitivament l’apreuament.
4. LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’URBANISME IMPLICARÀ LA
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE L’OCUPACIÓ DELS BÉNS I DRETS
AFECTATS, I EL PAGAMENT O DIPÒSIT DE L’IMPORT DE LA
VALORACIÓ ESTABLERTA PER AQUESTA PRODUIRÀ ELS EFECTES
PREVISTOS EN ELS NÚMEROS 6,7 I 8 de l’article 52 de la Llei
d’Expropiació Forçosa.”
“ ART 194 RG. La expropiación forzosa por razón de urbanismo se
adoptará para el cumplimiento de alguna de estas finalidades.
A) Para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus
elementos o para llevar a efectos actuaciones aisladas en suelo urbano.
B) Para la urbanización de polígonos o unidades de actuación completos,
mediante aplicación del sistema de expropiación para la ejecución del
Plan de que se trate”
Atès el que preveuen els articles 194 i 197 del Decret i Reglament citats,
respectivament, segons còpia literal:
“ART 194. En tot el que no es preveu expressament en aquesta Llei
s’aplicarà la legislació general d’expropiació forçosa.”
“ART 197. La expropiación forzosa para la adquisición de suelo y bienes o
derechos, con el fin de ejecutar los sistemas generales o alguno de sus
elementos, se regirá por el procedimiento de la Ley de Expropiación
Forzosa.”
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Atès el que preveu l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 18 de
desembre de 1954, i 17 i 24 del seu Reglament, segons els quals la relació de
béns i drets afectats per l’expropiació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en uns dels diaris de major circulaci´, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, obrint-se un termini de quinze dies d’informació pública, als
efectes, de subsanació de possibles errades o deficiències en la relació
publicada, segons el que disposen els article 18 i 19 de la Llei d’Expropiació
Forçosa i el seu reglament, respectivament.
Atès l’article 2 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954,
que disposa:
“ Art.2.
1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el estado, la
Provincia o el municipio.
2. Además podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa
de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca
legalmente esta condición.
3. Por causa de interés social podrá ser beneficiario aparte de las
indicadas, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los
requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos”.
Atès l’article 3.1 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat per
Decret de 26 d’abril de 1957, que disposa:
“1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por expropiante el
titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que
representa en interés público o social para cuya realización está
autorizada a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la
potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derechos expropiados, y
por expropiado, al propietario o titular de derechos reales e intereses
económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho
objeto de la expropiación.
2. El Estado, la Província y el Municipio, dentro de sus respectivas
competencias, son los únicos titulares de la potestad de expropiar”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics que s’adjunta al present dictamen.
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 sigui adoptat el
següent ACORD:
1r. DECLARAR A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DE LES
BASES DE MANRESA, beneficiària de les expropiacions compreses en l’àmbit
del Pla Parcial aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió del dia 25 d’octubre de 1995, amb les facultats i
obligacions previstes en la legislació vigent sobre règim de sòl i ordenació
urbana i en la legislació d’expropiació urbana.
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2n.INCOAR
EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ
URBANÍSTICA
PEL
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA dels béns i drets afectats per
l’actuació urbanística delimitada pel Pla Parcial del Subsector I del Sector de
sòl urbanitzables de les BASES DE MANRESA, de conformitat al que preveuen
els articles 185 i 189 del Decret Legislatiu, de 12 de juliol, que aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i art 194 del
Reglament de Gestió Urbanística.
3.- FORMULAR LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS per l’expropiació
incoada a l’anterior resolució, acordant la seva exposició pública durant un
termini de quinze dies, publicant-la en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, EN UN DIARI DE MAJOR CIRCULACIÓ I en el TAULER
D’ANUNCIS DE LA CORPORACIÓ, de conformitat al que disposen els articles
186.2 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i l’article 17 de la
Llei d’expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, i que resulta ser la
següent:
1.- PROPIETAT DE LA Sra. LLUCIA CASAMITJANA CASTELLANA
DESCRIPCIÓ : “ Urbana: Casa compuesta de planta baja y un pìso señalado
con el numero diez y siete, antes dos y más antes sin numero; de cabida total
cuarenta y cinco metros cudrados; sita en esta Ciudad partida Tortoñas; linda
por su frente con un camino; a la derecha, entrando, y por el fondo, con resto
de la finca matriz y a la izquierda con un camino o pasaje”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número 1 dels de Manresa,
al Tom 957, Llibre 251, Foli 240, Finca 11876, Inscripció 2ª, sent la seva
referència catasral el número 2711201.
TÍTOL: Pertany a la Sra.Llucia Casamitjana Castellana per donació del seu
pare Sr.Andreu Casamitjana Brauzuela en escriptura atorgada el 1 de setembre
de 1956 davant del Notari de Manresa Sr.Pere Lluch Partegás..
CARREGUES: Lliure de càrregues, gravamens,condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada en la TOTALITAT
de la seva cabuda.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
ES LA PARCELA (1) del plànol de propietats del Pla Parcial del Subsector I del
sector Bases de Manresa, amb una superficie de 45 m2.
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
LLUCIA CASAMITJANA CASTELLANA
C) Serapí Ferrer núm 30 1ª
08240 MANRESA
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2.- PROPIETAT DEL Sr. ANDREU CASAMITJANA CASTELLANA
DESCRIPCIÓ: “Urbana: Casa, de planta baja y un piso con sus corrales,
edificada en una porcion de trescientos setenta y dos metros treinta y siete
decametros cuadrados, situada en la barriada Tortoñas de esta Ciudad,
conocida por "Casa de la Font del Bon Jesus" y linda actualmente en junto:
frente, Oeste, con el camino de las Tortoñas; y hoy tambien con casa donada a
Lucia Casamitjana; Norte, izquierda entrando, con Concepcion Verdaguer,
mediante margen y hoy tambien con la casa de Lucia Casamitjana; Este, con
resto de finca de que se segregó y Sur, derecha, con resto de finca de que se
segregó.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el registre de la Propietat número u dels de Manresa,
al Tom 1052, Llibre 283, foli 25, finca 10.976, inscripció 3ª, sent la seva
referència catastral el número 2711202.
TITOL: Li pertany per herència del seu pare el Sr.Andreu Casamitjana
Brauzuela a títol de inventari y acceptació d’herència mitjançant escriptura
atrogada el dia 19 d’octubre de 1973 davant del Notari de manresa Sr.Modest
Recasens Gassió
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT DE LA SEVA CABUDA.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
ES LA PARCELA DOS (2) del plànol de propietats del Pla Parcial del Subsector
I del sector Bases de Manresa.
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
ANDREU CASAMITJANA NUÑEZ
C) Abat Oliva 58
MANRESA 08240
3.- PROPIETAT DE LA Sra. ROSA CARDONA LLENA
DESCRIPCIÓ: “Urbana, casa sita en Manresa, calle Balmes número 37,
compuesta de planta semisótanos, de cuarenta metros cuadrados de superficie
construída, planta baja destinada parte a garage y parte a vivienda, y dos
plantas altas con una vivienda por planta, de superficie construída en cada una
de las tres plantas, noventa y ocho metros cuadrados, destinándose el resto sin
edificar a patio posterior, a nivel de la planta semisótanos. Se halla edificada
sobre un solar de ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados. LINDA. Al frente
con calle Balmes; derecha entrando, con finca de Jaime Berneda; a la izquierda
con porción de Pablo Novella y al fondo, con resto de donde se segregó.”
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INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat u de Manresa, al Tom
1091, Llibre 299, foli 102, finca 11.965, inscripció 9 , sent la seva referencia
catastral el número 2711204.
TITOL: Pertany a la Sra.Rosa Cardona Llena a títol d’herència del seu espòs
Sr. Celso Subirana Serra, segons escriptura d’inventari atorgada el dia 11 de
juny de 1987 davant del Notari de Manresa Sr. Eladio Díaz González.
CARREGUES: Afectada pels drets legitimaris que puguessin corresprondre als
germans Rosa-María i D. Celso Subirana Cardona en la herencia de D. Celso
Subirana Serra. Lliure, per lliure, de altres càrregues, gravamens, condicions,
substituciona i altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació en
la TOTALITAT de la seva cabuda.
ES LA PARCELA QUATRE (4) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superfície de sòl, presa en
consideració de 144 m2.tomada en consideració.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA.
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
ROSA CARDONA LLENA
C) Balmes, 37, 1º
08240 MANRESA
4.- PROPIETAT DEL Sr. PAU NOVELLA CLARAMONTE i la Sra.
CANDELARIA CUELLA PIQUER, per meitats indivises
DESCRITA: “Urbana, solar sito en Manresa, de siete metros de ancho por
dieciocho de fondo, o sea, ciento veintiseis metros cuadrados. LINDA. Al frente,
calle Balmes, antes doscientos ochenta y ocho; derecha entrando, Celso
Subirana Serra; izquierda, Sebastián Martí Vidal; y al detrás J. Soler, antes
todos los linderos resto de finca matriz. Sobre el descrito solar se ha edificado
una casa, que consta de planta baja y dos pisos más, con dos viviendas para
uso propio que ocupa siete metros de ancho por catorce metros de fondo, o
sea, noventa y ocho metros cuadrados.”
INSCRIPCIÓ. Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 1084,
Llibre 295, foli 197, finca 11.747, inscripció 3 , sent la seva referencia catastral
el número 2711205
TITOL: Pertany al Sr.Pau Novella Claramonte i la Sra.Candelaria Cuella Piquer,
per meitat i proindivís, en quan al solar per compra a Teresa Safont Estany en
escriptura atorgada el 23 de març de 1.957 davant el Notario de Manresa Sr.
Benito Paricio Barril i en quan a l’edifici perquè ho han construït a la seva costa,
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segons escriptura de declaració d’obra nova atorgada el día 16 de febrer de
1.972 davant el Notario de Manresa Sr. Antonio Rico Morales.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, consdicions, substituciona i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La finca descrita queda afectada per l’expropiació
en la seva TOTALITAT.
ES LA PARCELA CINCO (5) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie de sòl, presa en
consideració de 126 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
CANDELÀRIA CUELLA PIQUER
PABLO NOVELLA CLARAMONTE
C)Balmes 35, 1ª
MANRESA 08240
5.- PROPIETAT DEL SR.RAMON TRUJILLO I LA Sra.VICENTA PUIG RUIZ,
per meitats indivises.
DESCRIPCIÓ: “ Urbana, casa compuesta de bajos comerciales y dos plantas
viviendas que ocupa noventa y ocho metros cuadrados, edificada sobre un
solar de la misma superficie, sito en Manresa, partida de “Las Tortoñas”, de
figura irregular, y que forma chaflán por su frente, con calle Cinteros. LINDA. Al
frente, con calle Cinteros; por la derecha entrando, con calle Balmes, con la
que forma chaflán la citada calle; izquierda entrando con Manel Berenguer
Palau; y fondo con Pablo Novella”.
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al tom 2.128,
llibre 757, foli 5, finca 12.264-N inscripció 3ª, sent la seva referència catastral el
número 2711206.
TITOL: Pertany al Sr.Ramon Trujillo Pujol i a la Sra.Vicenta Puig Ruiz, per
meitat indivises i proindivis per compra al Sr.Sebastià Martí Vidal i a la
Sra.Consol Sole Pujol en escriptura atorgada el 30 de setembre de 1991
davant el Notari de Manresa Sr.Francesc-Antoni sanchez Sanchez.
CARREGUES: Lliure de càrregues, gravamens, condicions i altres drets. No
obstant en el Registre de la Propietat figura una condició resolutòria en garantia
de pagament de part del preu, segons la inscripció tercera, i s’ha de considerar
cancecel-lada pel pas del temps sense que en el registre consti l’exercici de la
resolució.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La finca descrita queda afectada per l’expropiació
en LA TOTALITAT DE LA SEVA CABUDA.
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ES LA PARCEL-LA 6 del plànol de propietat del Pla Parcial del Subsector I del
sector Bases de Manresa.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
RAMON TRUJILLO PUJOL
VICENTA PUIG RUIZ
C) Balmes 33, 1º
MANRESA 08240
6.- PROPIETAT DEL Sr.JOSEP BERENGUE CASTELLANA
DESCRIPCIÓ: “ Urbana, casa sita en Manresa, calle Cinteros, treinta y uno,
consta de planta baja almacén destinado a usos agrícolas, y primer piso,
destinado a vivienda; de superficie noventa y seis metros y noventa y cinco
decímetros cuadrados. LINDA. Al frente, en línea de siete metros, con calle
llamada de los Cinteros; derecha entrando, en línea de trece metros treinta
centímetros, con Sebastián Martí; fondo con Pablo Novellas; e Izquierda con
Juan Soler Justí.”
INSCRIPCIO: Inscrita en el Registre de la Propietat u de Manresa, al Tom
1105, Llibre 304, foli 97, finca 12.287, inscripció 3 , sent la seva referencia
catastral el número 2711207.
TITOL: Pertany al Sr. José Berengué Castella a títol d’herència del seu pare
Sr.Manel Berengué Palau, segons escriptura de inventari, renúncia d’úsdefruit i
adjudicació atorgada el 2 de març de 1.987 davant el notario de Manresa Sr.
Martín-Alfonso Palomino Márquez
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació a la
totalitat de la seva cabuda.
ES LA PARCELA SET (7) del plànol de propietats del Pla Parcial del Subsector
I del sector Bases de Manresa, amb una superficie de sòl, presa en
consideració, de 96 m2.
AMBIT: Subsector I de les Bases de Manresa
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JOSE BERENGUE CASTELLANA
C) Cintaires 31, 2º
08240 MANRESA
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7.- PROPIETAT DEL Sr.JAUME FITO COLILLAS i CATASTRAL DE LA
Sra.FRANCESCA COLILLAS BOTIFOLL.
DESCRIPCIÓ: “ URBANA: Porcion de terreno, sito en termino de Manresa, con
frente a la calle Cinteros, de superficie total cuatrocientos doce metros
cudrados, si bien en la realidad y según reciente medición, son novecientos
dieciocho metros cuadrados. Linda: al frente, calle Cinteros, a la derecha,
entrando, Ramon Berenguer y Celso Sobirana; al fondo, con resto de finca
matriz; y al izquierda entrando, con Juan Fito”.
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de
Manresa, al Tom 1672, Llibre 514, Foli 96, finca 23.381, inscripció 1 , sent la
seva referencia catastral (com formant part de major finca) el número 2711208.
TITOL: Pertany al Sr.Jaume Fitó Colillas per compra al Sr. Joan Soler Justi en
escriptura atorgada el 23 de maig de 1.978 davant el Notario de Manresa Sr.
Josep-Vicens Martínez Borso.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la totalitat de la seva cabuda real, superior de la registral i part de la
catastral.
ES LA PARCELA VUIT (8) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa amb una superficie, presa en
consideració, de 918 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JAUME FITÓ COLILLAS
FRANCISCA COLILLAS BOTIFOLL
C) Tortonyes, 40, 5 1
MANRESA 08240.
8.- PROPIETAT DEL Sr. JOSEP i la Sra.JULIA RAMOS ROSELL, en quan a la
propietat per propietat indivís, i a la Sra. REMEI ROSELL CANAL en quan a
l’úsdefruit de la totalitat.
DESCRIPCIÓ: “URBANA.- Urbana, edificio sito en Manresa, calle Obispo
Torres y Bages, número veintiocho, consta de una planta baja o bajos
destinados a almacén, con una superficie construída de ciento quince metros
cuadrados; una planta primera destinada a vivienda que tiene una superficie
construïda de ciento quince metros cuadrados y que consta de comedor,
cocina, tres dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo y cuarto trastero, e
igualmente de una planta segunda destinada a vivienda de una superficie
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construída de ciento quince metros cuadrados y que consta de comedor ,
cocina, tres dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo y cuarto trastero, y por
último una tercera planta destinada a desván de una superficie construída de
ochenta y cuatro metros cuadrados, pues la total superficie construída del
edificio es de cuatrocientos veintinueve metros cuadrados. Se halla situada en
la parte delantera del solar y ocupando todo su ancho en una fachada de ocho
metros y constituye con el solar sobre el que se asienta una unidad. El resto del
solar situado en la parte trasera de la casa está destinado a patio. Tiene los
servicios de luz, agua y saneamiento. LINDA Al frente en línea de ocho metros
con calle Torres y Bagés; derecha entrando en línea de veinticinco metros
noventa y cinco centímetros con finca de Amadeo Toll; fondo con terrenos de
Francisco de Puig; y por la izquierda entrando, con restante finca de la Sra.
Mujal Puigdellevol.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa núm 1, al
Llibre 310, Tom 1121, foli 145, finca 12.678, inscripció 4ª, sent la seva
referència catastral el número 281103
TITOL: Pertany, la nua propietat, per meitades indivises, al Sr.Josep i la Sra.
Júlia Ramos Rosell, en quan a una meitai indivisa de la mateixa, per herència
del seu parte Sr.Martí-Emili Ramos Prieto y l’altre per compra a la Sra.Remei
Rosell Canal, y la totalitat de l’úsdefruit del a la Sra.Remei Rosell Canal, en
quan a una mitai indivisa per herència del seu marit Sr.Martí-Emili Ramos
Prieto y l’altre per reser-s´ho en la venta referenciada.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La finca descrita queda afectada a l’expropiació de
tretze metres quadrats (13 M2) a segregar segons la descripció del :“lindero
fondo, que es el lindero enfrentado a la calle Bisbe Torras i Bages”.
ES LA PARCEL-LA DEU (10) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 13 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JOSEP RAMOS ROSELL
JULIA RAMOS ROSELL
REMEI ROSELL CANAL
C) Torres i Bages, 28, 2º
MANRESA 08240
9.- PROPIETAT DE LA Sra.PETRONILA TOLL CAPELLA
DESCRIPCIÓ: “ Urbana: CASA, de planta baja, parte local de negocio y tres
plantas, destinadas a vivienda, con cuatro viviendas cada una, o sea un total de
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doce viviendas. La superficie edificada por planta es de doscientos cuarenta y
cinco metros cuadrados, formando por tanto una superficie total construïda de
novecientos ochenta metros cuadrados, edificada sobre un solar sito en
término de Manresa, con frente a la calle Torres y Bages, de figura irregular,
que mide catorce metros de frente por veinticinco en el lado Oeste, y diecisiete
metros, cincuenta y cinco centímetros en el Este, con una superficie de
doscientos cincuenta y tres metros, sesenta y cinco decámetros cuadrados.
Linda en junto: al frente, la calle de su situación; a la derecha entrando, Angela
Miralles Formosa; detrás, con Honorio Allosa y parte com María Mesas y José
Claret, mediante camino; y a la izquierda, terreno de Angela Puigdellívol.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de Manresa,
al Tom 2139, Llibre 768, Foli 190, finca 13.710-N, inscripció 6ª, sent la seva
referència catastral el número 2811004.
TÍTOL: Pertany a la Sra. Petronila Toll Capella, en quan a una tercera part
indivisa per herència de la seva mare Sra. Angela Capella Farres segons
escriptura d’acceptació d’herència i pagament de legítimes atorgada el 5 d’abril
de 1993 davant el Notari de Manresa Sr. Jesús Cembrano Zaldívar, i en quan a
les dos terceres parts indivises per compra en escriptura atorgada el 5 d’abril
de 1993 davant el Notari de Manresa Sr. Jesus Cembrano Zaldívar.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La finca descrita queda afectada a l’expropiació en
quatre metres quadrats ( 4 m2) a segregar segons la descripció: “ de su linde
“detrás” que es el lindero enfrentado en la calle Bisbe Torres i Bages.”
ES LA PARCEL-LA 11 del plànol de propietats del Pla Parcial del Subsector I
del sector Bases de Manresa.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
PETRONILA TOLL CAPELLA
C) Montealegre 82
08240 MANRESA
10.- PROPIETAT DEL Sr. XAVIER DE PUIG I MARCH
DESCRIPCIÓ: “Campo o pieza de tierra regadío situada en este término (de
Manresa) y partida de las Tortoñas, de extensión una cuartera seis cuartanes
de semilla de trigo aproximadamente, o sean cuarenta y cuatro áreas cuarenta
y cinco centiáreas. Linda a oriente con Onofre Mata, a Mediodía con el mismo y
con Antonio Soler, a Poniente con dicho Soler y Miguel Bellafont y a Cierzo con
el citado Bellafont.”
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INSCRIPCIÓ. Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de Manresa,
al Tom 553, Llibre 138, Foli 141, finca 4137, inscripció 7 , sent la seva
referència catastral el número 2813017
TITOL: Pertany al Sr.Xavier de Puig March per herència de la seva mare la Sra.
Carme March Torrens segons escriptura d’adició d’inventari, divisió i
adjudicació atorgada el 10 de juliol de 1.973 davent el Notario de Manresa Sr.
Baudilio Pagés Quer.
CARREGUES: Gravada, per l’ anotació lletra A, amb un embarg, a favor de
l’Ajuntament de Manresa, en expedient administratiu d’apremi, seguit per
deutes al referenciat Ajuntament, per tres milions vuit-centes i una mil cent
setanta-tres pessetes de principal, accessories corresponents, costes i altres
responsabilitats. Lliure, pel demés, d’altres càrregues, gravamens i condicions,
substitucions i altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: la descrita finca queda afectada per l’expropiació en
la seva totalitat de la seva cabuda.
ES LA PARCEL-LA DOTZE (12) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 4.445 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA.
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
XAVIER DE PUIG MARCH
c/ Almeda
17462 BORDILS ( Girona)
11.- PROPIETAT DE LA Sra. MONTSERRAT SALA BUSQUETS
DESCRIPCIÓ: “ Urbana . Edificio entre medianerías, señalado con el número
diecisiete del Passatge Balmes, de Manresa, compuesto de planta baja
destinada a garaje y trastero, plantas primera y segunda y planta bajo cubierta,
estando las plantas primera y segunda destinadas a vivienda, de superficie
total construïda por planta noventa y ocho metros cuadrados. Se halla edificada
sobre parte de una porción de terreno que tiene la forma de un cuadrilátero y
cuyo largo o fondo es de diecinueve metros, ciento veintiseis milímetros, y cuyo
ancho es de siete metros, o sea, en junto una superficie total de ciento treinta y
tres metros ochenta y ocho decímetros y veinte centímetros cuadrados. LINDA.
Todo de por junto, al Norte, con finca de Joaquin de Font, mediante una faja de
terreno, de Clemente Torruella; al Este con Antonio Ubach y Jacinto Saldoni; al
Sur con Esteban Vilaseca; y al Oeste con Pasaje Balmes. Dicha edificación
está incorporada en el ámbito del "Desenvolupament del Pla Parcial de las
Bases de Manresa".
INSCRIPCIÓ. Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa número u, al
Llibre 737, Tom 2.180, foli 56, finca 8.552, inscripció 8, sent la seva referencia
catastral el número 2911032
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TITOLS: Pertany a la Sra.Montserrat Sala Busquets, en quan al terreny per
compra en escriptura atorgada el 28 de decembre de 1.990 davent el Notario
de Manresa Sr.Eladio Días Gonzáles i l’edificació perquè l´ha realitzat a la seva
costa, segons declaració d’obra nova efectuada en escriptura atorgada el 30 de
juny de 1.995 davant el Notario de Manresa Sr.Jesús Cembrano Zaldívar
CARGAS: GRAVADA amb:
A) una servitut consistent en que en cas d’edificació de la finca 9.460, predi
dominant, es podran obrir forants o finestres en tot el fons de la mateixa per
llums i vistes que donin sobre la finca.
B) una hipoteca, a favor de LA CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA,en garantía
d’un prèstec de TRES MILIONS DE PESSETES de principal, d´UN MILIÓ
TRES-CENTES NORANTA-CINC MIL PESSETES d’interessos ordinaris, de
NOU-CENTES TRENTA MIL PESSETES d’interessos de demora i de CINCCENTES CINQUANTA MIL MIL de costes i despeses.
LES REFERIDES CÀRREGUES es mantenen per ser compatibles amb el
planejament. Lliure d’altres càrregues, condicions, substitucions o altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació de
en la totalitat de la seva cabuda.
ES LA PARCEL-LA CATORZE (14) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie de solar, presa
en consideració , de 134 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
MONTSERRAT SALA BUSQUETS
Passatge Balmes 17
08240 MANRESA
12.- PROPIETAT Del Sr.MANEL ALBERT PUBIA i la Sra.ANNA BAÑOS
CASTRO, per meitats indivises
DESCRIPCIÓ: “ Urbana, casa sita en Manresa, calle Pasaje Balmes, sin
número, compuesta de planta baja y dos plantas altas, destinada cada planta a
una sola vivienda, teniendo las dos primeras plantas una superficie de setenta
metros cuadrados y la tercera una cabida de sesenta y tres metros cuadrados,
edificada sobre parte de un terreno de superficie ciento treinta y tres metros,
ochenta y ocho decímetros, veinte centímetros cuadrados, destinándose el
resto a patio de la finca. LINDA. Al Norte con finca de doña Matilde Solé; al
Este, con finca de Antonia Ubach y Jacinto Saldoni; al Sur, con solar de Don
Ramón Torras Solanas; y al Oeste, con calle abierta en parte sobre terrenos de
Don Pedro Sobrerroca .”
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INSCRIPCIÓ. Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 914,
Llibre 236, foli 59, finca 8.551, inscripció 4 , sent la seva referència catastral el
número 2911031
TITOL: Pertany al Sr. Manel Albert Pubía i a la Sra.Anna Baños Castro, por
meitat y proindivis, en quan al solar per compra en escriptura atorgada el 23
d’agost de 1.982 davant el notari de Manresa Sr. Josep Ramón Mallol Tova i
l’edifici per accessió industrial declarada en escriptura atorgada el día 25
d’agost de 1982 davant el Notari de Manresa Sr.Josep Ramón Mallol Tova.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT DE LA SEVA CABUDA.
ES LA PARCEL-LA QUINZE (15) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa.
AMBIT:SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
MANEL ALBERT PUBIA
ANNA BAÑOS CASTRO
Passatge Balmes 15 1ª
08240 MANRESA
13.- PROPIETAT Del Sr.MANEL ALBERT PUBIA i la Sra.ANNA BAÑOS
CASTRO, per meitats indivises.
DESCRIPCIÓ: “ Urbana, porción de terreno sito en término de Manresa, en
partida de " Las Tortoñas", de superficie, después de una segregación y según
el Registro de ciento cincuenta y dos metros sesenta decímetros cuadrados;
según la realidad por reciente medición practicada, tiene siete metros de ancho
por trece metros de fondo, o sea noventa y un metros cuadrados. LINDA. Al
Este con calle Balmes; al Sur Clemente Torruella, antes resto de que se
segregó; al Norte con Esteban Vilaseca, antes Joaquin Font e Ignacio March; y
al Oeste con María y Francisca Busquets, antes Antonio Ferre y otro.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 976,
Llibre 256, foli 94, finca 9.460, inscripción 3 , sent la seva referència catastral el
número 2911002
TITOL: Pertany al Sr. Manel Albert Pubía i la Sra. Anna Baños Castro, per
meitat y proindivis per compra en escriptura atorgada el 5 de desembre de
1.985 davant el Notario de Manresa Sr. Enrique Hernández Gajate.
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CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT DE LA SEVA CABUDA.
ES LA PARCEL-LA VINT (20) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa.
AMBIT:SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
MANEL ALBERT PUBIA
ANNA BAÑOS CASTRO
Passatge Balmes 15, 1º
MANRESA 08240
14.- PROPIETAT Del Sr.MANEL ALBERT PUBIA i la Sra.ANNA BAÑOS
CASTRO, per meitats indivises.
DESCRIPCIÓ: “Urbana, porción de terreno o solar para edificar, de figura
rectangular, de siete y medio metros de ancho por veintiún metros ochenta
centímetros de largo, o sea, una superficie de ciento sesenta y tres metros
cincuenta decímetros cuadrados. Sito en término de Manresa, en partida de "
Las Tortoñas", y que en el plano parcelario viene señalado con la letra H.
LINDA. Al Este con calle en proyecto; al Sur con la parcela G, o sea, con resto
de que se segregó de Doña María Saldoni; Oeste, finca de Don José Bisbal; y
al Norte con la parcela I, propia de Don Angel Busquets Sardá.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 1018,
Llibre 269, foli 90, finca 10.182, inscripció 2 , sent la seva referencia catastral el
número 2911003
TITOL: Pertany al Sr. Manuel Albert Pubia i la Sra.Ana Baños Castro, per
meitat i proindivis per compra en escriptura atorgada el día 23 de agost de
1.982 davant el Notari de Manresa Sr.José-Ramón Mallol Tova.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucons i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT DE LA SEVA CABUDA.
ES LA PARCEL-LA VINT-I-U (21) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
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MANEL ALBERT PUBIA
ANNA BAÑOS CASTRO
C) Balmes 15, 1º
08240 MANRESA
15.- PROPIETAT DE LA Sra. PILAR DEIX COSTA
DESCRIPCIÓ: “Urbana, terreno para edificar, sita en el partido de "Las
Tortoñas" del término de Manresa, que tiene la figura de un cuadrilátero cuyo
largo o fondo es de diez y nueve metros ciento veintiseis milímetros, y el ancho
siete metros, o sea una superficie de ciento treinta y tres metros, ochenta y
ocho decímetros veinte centímetros cuadrados. LINDA. Al Norte con finca de
Esteban Vilaseca; al Este con la de Antonia Ubach y Jacinto Saldoni; al Sur con
solar de José Torras Solanas, y al Oeste con Pasaje Balmes.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 914,
Llibre 236, foli 56, finca 8.550, inscripció 3 , sent la seva referencia catastral el
número 2911030
TITOL: Pertany a la Sra. Pilar Deix Costa per herència del seu pare el
Sr.Joaquín Deix Colomé segons escriptura de pagament de legítima, inventari i
aceptació d’herència atorgada el 22 de desembre de 1.982 davant el Notario
de Manresa Sr.José-Domingo Verdera Breixiano.
CARREGUES: Lliure
altres drets.

de càrregues i gravámens, condicions, substitucins i

SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT de la seva cabuda.
ES LA PARCEL-LA SETZE (16) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa amb una superficie de solar, presa en
consideració, de 133 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
PILAR DEIX COSTA
Passatge Balmes 13
MANRESA 08240
16.- PROPIETAT DEL SR. MARTIN CASADEUS SERRA
DESCRIPCIÓ: “Urbana. Terreno para edificar que tiene la figura de un
cuadrilátero cuyo largo o fondo es de diecinueve metros ciento veintiseis
milimetros y de ancho siete metros, o sea una superfície de ciento treinta y tres
metros ochenta y ocho decímetros veinte centímetros cuadrados, situada en la
partida de las Tortorras del termino de esta Ciudad. LINDA: por el Norte con

82
Ramon Torras Llanas, por el Este con la de Antonia Ubach y Jacinto Salvoni;
por el Sur con solar del vendedor; y por el Oeste con una calle abierta en parte
sobre el terreno del vendedor.
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de
Manresa, al Tom 914, Llibre 236, foli 54, finca 8.549, inscripció 2ª, sent la seva
referència el número 2911029.
TITOL: Pertany al Sr.Martín Casadesús Serra per compra en escriptura
atorgada el 25 d’octubre de 1.925 davant el Notario de Manresa el Sr. Josep
María Catalá.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació de
119 m2 a segregar del límit Est.
ES LA PARCEL-LA DISSET (17) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa amb una superficie, presa en
consideració, de 119 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
MARTI CASADEUS SERRA
C) Creu Guixera 68
MANRESA 08240
17.- PROPIETAT DE LA Sra. DOLORES ROJAS FARGAS
DESCRIPCIÓ: “Urbana, porción de terreno, de forma sensiblemente triangular,
sito en Manresa y su partida de las Tortoñas. Tiene una superficie de cuatro
metros cincuenta decímetros cuadrados y linda, por su frente, tomando por tal
el pasaje Balmes, con éste, izquierda entrando con resto de finca de
procedencia e izquierda entrando con finca de D. Martin Casadesus Serra,
descrita en el anterior apartado”.
NO ESTÀ INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETATC, s’ ignoren les
dades registrals de la finca de procedència, si bé aquesta majot finca figura en
el plànols del Catastre de la ciutat de Manresa, com finca núm 19 del Passatge
Balmes, amb una superfíce de 137 m2, a nom de DOLORS ROJAS FARGAS,
referència catastral 2911028.
SE IGNORA EL SEU ESTAT DE CÀRREGUES.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita de quatre metres quadrats, cinquanta
dm2 a segregar de la major finca.
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ES LA PARCEL-LA DIVUIT (18) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 4'5 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
DOLORS ROJAS FARGAS
Pujada Roja 80
MANRESA 08240
18.- PROPIETAT DE LA Sra. MARIA BELLES MUNTADA i el Sr.FLORENCI
DEVANT BELLES, per meitats indivises.
DESCRIPCIÓ: “Urbana. Porción de terreno o solar de figura rectangular de
extensión ocho metros de ancho o fachada por veintitres metros de largo o
fondo, o sea, una superfície de ciento ochenta metros cuadrados, en parte de
la cual hay una pequeña casa de superfície edificada de unos sesenta metros
cuadrados de solo planta baja, situada en el término municipal de Manresa.y
partida de las Tortoñas. LINDA: al Oeste con tierras de donde procede la que
se describe mediante una calle, hoy llamada Balmes; al Norte izquierda con
tierras de Doña Maria del Carmen March; al Este detrás con tierras propiedad
de Don Joaquin Guise, mediante una pared; y al Sur,derecha, con terrenos que
se segregaron la de esta manera.”
INSCRIPCIO: Inscrita en el registre de la Propietat número u dels de Manresa ,
al Tom 957, Llibre 251, Foli 157, finca 9253, inscripción 6 , sent la seva
referència catastral el número 2912019.
TITOL: Pertany una meitat indivisa a la Sra.Maria Belles Muntada en quan a la
quarta part indivisa per herència del seu pare, segons escriptura atorgada el 1
de juliol de 1973 davant el Notari de Granollers Sr.Angel Delgado Perez de
Baños i en quan a l’altre quarta part indivisa per herència de la seva mare
segons escriptura atorgada el 20 de desembre de 1.974 davant el Notario de
Granollers Sr.Angel Delgado Pérez de Baños i la restant meitad indivisa al
Sr.Florenci Devant Belles en quan a una quarta part indivisa per compra en
escriptura atorgada el 11 de juliol de 1.973 i la resta quarta part indivisa per
compra en escriptura atorgada el 20 de desembre de 1.974, les dues davant el
Notario de Granollers Sr.Angel Delgado Pérez de Baños.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la TOTALITAT de la seva superfície.
ES LA PARCEL-LA VINT-I-DOS (22) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa.
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AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
MARIA BELLES MUNTADA
FLORENCI DEVANT BELLES
C) Tomas Breton 19
08191 RUBI
19.- PROPIETAT DEL SR. JOAQUIM GUIX VALL (en quan a la propietat ) i la
Sra. ROSER VALL RIBERA (en quan a l’úsdefruit).
DESCRICIÓ: “Urbana. Casa de planta baja solamente que ocupa una
superficie de cuarenta y ocho metros cuadrados,señalada con el número 21 de
la calle Doctor Fleming, de Manresa, edificada sobre un solar de superficie total
seiscientos diez metros noventa y tres decímetros cuadrados. LINDA: al frente,
con la calle Doctor Fleming; derecha entrando y fondo, con Onofre Mata; y a la
izquierda, con Isidro Trenchs, Domingo Vives y Jaime Playa”.
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat núm u dels de Manresa, al
Tom 2.173, Llibre 802, Foli 124, finca 8.413-N, sent la seva referència catastral
el número 2912020
TITOL: Pertany a la Sra. Roser Vall Ribera, en quan a l’ úsdefruit, i al Sr.
Joaquím Guix Vall, en quan a la nua propietat, per herència del Sr. Isidre Guix
Santasuna per escriptura d’inventari atorgada el 7 d’ abril de 1.994 davant el
Notari de Manresa Sr.Francesc A. Sánchez Sánchez.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, subsitucions i
altres drets.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació de
quaranta-u m2 (41 m2) a segregar segons descripció “ del lindero con frente a
la calle del Dr.Fleming.
ES LA PARCEL-LA VINT-I-QUATRE (24) del plànol de propietats del Pla
Parcial del sector Bases de Manresa..
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JOAQUIM GUIX VALL
ROSER VALL RIBERA
C) Doctor Fleming 13
08240 MANRESA
20.- PROPIETAT DEL Sr. JOAN FIGUERA SINCA i la Sra. MARGARITA
CANAL FUSTE, per meitats indivises.
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DESCRIPCIÓ: “ Urbana, Solar o porción de terreno de figura irregular de
superficie diez mil ciento dieciocho palmos cuadrados y quince céntimos de
palmo equivalentes a tresciento ochenta y dos metos veinticinco decímetros, si
bien según catastro tiene una superficie de cuatrocientos cincuenta y tres
metros cuadrados, con frente a la calle Doctor Fleming, núm 24 de Manresa, en
cuyo interior existe construïda una casa compuesta de planta baja solamente,
señalado de número veintidós, en la calle Pasaje Cots, que mide una superficie
de sesenta y ocho metros cuadrados. LINDA. Al Este con solar de Bartolomé
Camet Pujol; al Sur, frente con la calle Pasaje Cots y al Oeste y Norte, tierras
de Don Ignacio Ribas.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat u dels de Manresa, al Tom
1.530, Llibre 468, foli 144, finca 8768, inscripció 12 , sent la seva referència
catastral el número 2813016.
TITOL: Pertany al Sr. Joan Figuera Sinca i a la Sra Margarita Canal Fuste, per
meitat i proindivis, per compra mitjançant escriptura atorgada el dia 2 de
septembre de 1986 davant el Notario de Manresa Sr. Enric Hernández Gajate
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets.
SUPERFICIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en la seva TOTALITAT.
ES LA PARCELA VINT-I-CINC (25) del plànol de propietats del Pla Parcial del
subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 382 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JOAN FIGUERA SINCA
MARGARIDA CANAL FUSTE
C) Dr.Fleming 24
08240 MANRESA
21.- PROPIETAT DE la Sra. TRINITAT CAMPRUBI PUJOL
DESCRIPCIÓ: “URBANA: PORCION DE TIERRA, de figura rectangular, que
mide siete metros de ancho por cuarenta y dos metros, diez centimetros de
largo o fondo, o sea, una superficie total de doscientos noventa y cuatro metros
u sesenta decimetros cudrados, situada en Manresa, partida Tortoñas.Lindante: al frente, Pasaje Pilar Cots; a la izquierda emtrando, con Pedro
Busquet Juval; a la derecha, con Ramon Pujol Bartomeu; y al fondo, Antonio
Pons Arola.
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INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propetat núm u dels de Manresa, al
tom 2.212, Libre 841, foli 138, finca 11.006, inscripció 4a, sent la seva
referència catastral el número 2813013.
TITOL: Pertany a la Sra.Trinidat Camprubí en quan a una meitat indivisa per
compra en escriptura atorgada el 14 de novembre de 1.980 y en quan a la
restant meitat indivisa a títol d´ herència del seu espòs del Sr. Jaime Jiménez
Traveset.
CARGAS: Lliure de càrregues, gravamens, condicions, substitucions i altres
drets.
SUPERFICIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada parcialmente en
dos-cents deu metres quadrats (210 m2) a segregar, según descripció, “de su
lindero “fondo” que es el lindero enfrentado a la calle del Dr.Fleming”.
ES LA PARCEL-LA VINT-I-VUIT (28) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una una superficie, presa en
consideració, de 210 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
TRINITAT CAMPRUBÍ PUJOL
C) Abat Oliva 20
08240 MANRESA
22.- PROPIETAT DE LA Sra. NATIVITAT RITORT ROIG.
DESCRIPCIÓ: “Urbana, solar edificable, sito en término de Manresa, en partida
de " Las Tortoñas", que tiene la figura de un trapecio irregular de superficie total
de trescientos cuatro metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados. LINDA.
Por el Frente, Sur con la calle Francisco Cots y plaza de Santa Margarita en
proyecto; por derecha entrando Este, con Juan Garroxt; por izquierda con
Bartolomé Canet, hoy con porciones segregadas de esta propia finca; y por el
fondo Norte con José Pons Turich.
INSCRIPCIÓ: Inscrita, la major finca de la que procedeix, del Registre de la
Propietat número u dels de Manresa, al Tom 999, Llibre 264, Foli 63, finca
8.515, inscripció 10, sent la seva referència catastral, com formant part de
major finca, el número 2813012.
TITOL: Pertany a la Sra. Nativitat Ritort Roig a títol de compra segons
escriptura atorgada el 30 de setembre de 1.969 davant el Notari de Manresa D.
Antonio Rico Morales
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucins i
altres drets.
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SUPERFICIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en cen vint-i-vuit metres quadrats (128 m2) a segregar de, segons descripció: “
de su lindero fondo norte que es el lindero enfrentado a la calle del Dr.Fleming”.
ES LA PARCEL-LA VINT-I-NOU (29) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 128 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
NATIVITAT RITORT ROIG
C) Dr.Fleming 16, 1º
08240 MANRESA
23.- PROPIETAT DEL Sr. FAUSTO SABATE SOLDEVILA i la Sra. CARMEN
TOSAS AGUSTI, por meitats indivises.
DESCRIPCIÓ: “Urbana: Casa señalada con el numero catorce, de planta baja
solamente, de superficie sesenta metros cuadrados, edificada sobre un solar
de figura trapezoidal, que mide una superficie total de doscientos treinta y
cuatro metros cuadrados, sito en esta Ciudad, partida Zontoñas; lindante, al
Norte, fondo, con Jose Pons Enrich; al Sur, frente, en linea de seis metros y
medio, con calle Doctor Fleming, antes calle de Pilar Cots; al Este, derecha
entrando, en linea de treinta y cuatro metros, cincuenta y cinco centimetros,
con Juan Garroset; y al Oeste, en linea de treinta y siete metros, cuarenta y
cinco centimetros, con Ramon Pujol Bartomeu.
INSCRIPCIÓ: Inscrita la major finca de que procedeix en el Registre de la
Propietat número u dels de Manresa, al Tom 1052, Llibre 283, Foli 131, finca
11.005 inscripció 2 , sent la.
TITOL: Pertany al Sr.Fausto Sabaté Soldevila i a la Sra. Carme Tosas Agustí
per meitay y proindivis a títol de compra segons escriptura de compraventa
atorgada el 25 de març de 1.971 davant el Notari de Manresa Sr.Antoni Rico
Morales.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravámenes, condicions, substitucions i
altres drets..
SUPERFICIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
de cincuanta-cinc m2 (55m2) a segregar, segons descripció literal: “ lindero
fondo norte, que es el lindero afectado a la calle del Dr.Fleming”.
ES LA PARCEL-LA TRENTA (30) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 55 m2
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
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CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
FAUSTO SABATE SOLDEVILA
CARMEN TOSAS AGUSTI
C) Dr.Fleming 14
08240 MANRESA
24- PROPIETAT DE LA Sra. MARIA PUIG CASADESUS
DESCRIPCIÓ: “Urbana, casa sita en Manresa, señalada con el número doce
de la calle Doctor Fleming, compuesta de planta baja y un piso que ocupa una
superficie de ochenta metros cuadrados, edificada sobre un solar de superficie
doscientos veinte metros ochenta decímetros cuadrados, de figura de trapecio.
LINDA. Al frente con calle Doctor Fleming; derecha entrando, con resto de finca
de que se segregó; al detrás, con José Pons Eurich; y a la izquierda con
Ramón Torras.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita, la major finca que procedeix, en el Registre de la
Propietat número u dels de Manresa, al Tom 1.073, Llibre 291, folio 79, finca
11.470 inscripció 3, sent la seva referència catastral, com formant part de
major finca, el número 2813010.
TÍTOL: Pertany a la Sra.María Puig Casadesus a títol d´herència al seu espòs
Sr. Juan Casadesús Casanovas segons escriptura d’inventari atorgada el 29 de
maig de 1.978 davant el Notario de Manresa Sr. Albert Ortiz Vera.
CARREGUES: Es troba gravada:
A) Amb un “fideisomiso de residuo” a favor dels fills comuns del matrimonio D.
Juan-María, D Montserrat i D. Antonio Casadesús Puig .
B) Amb els drets llegitimaris que poden corresprondre als referenciats
“fideicomisarios de residuo” en l’herència del seu pare Sr.Juan Casadesús
Casanovas
Lliure, per d’altres càrregues o gravamens.
SUPERFÍCIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada per l’expropiació
en 5 m2 a segregar de “lindero fondo Norte que es el enfrentado a la calle del
Dr.Fleming”.
ES LA PARCELA TRENTA-U (31) del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa en
consideració, de 5 (cinc) m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
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MARIA PUIG CASADESUS
C) Dr.Fleming 12, 1º
MANRESA 08240
25- PROPIETAT REGISTRAL DE FORCES HIDROELECTRIQUES DEL
SEGRE, S.A.i catastral de FORCES ELÈCTRIQUES DE CATALUNYA S.A.
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Sita en la ciudad de Manresa, de figura pentagonal,
de treinta y tres metros setenta y seis decimetros ochenta centimetros
cuadrados de cabida, equivalentes a ochocientos ochenta y ocho palmos
cincuenta y cuatro decimas tambien cuadrados, lindante: al frente Norte con la
calle Mayor Pueblo Nuevo, y por sus restantes puntos cardinales con las dos
fincas propiedad de los herederos de Doña Carmen March Torrens, Francisco y
Javier de Puig y March.
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número uno dels de
Manresa, al Tom 1.193, Llibre 333, Foli 145, finca 14.160, inscripció 4 , sent la
seva referencia catastral el número 2612402.
TITOL: Pertany a “FORCES HIDROELECTRIQUES DEL SEGRE, S.A. a títol
de fusió per absorció de l´ anterior propietaria la COMPAÑIA ANONIMA
MANRESANA DE ELECTRICIDAD, l’ extensa es la inscripció 10 de la finca
4.316, al foli 106 del tom 319 llibre 79.
CARREGUES: Gravada amb una servitut de vol a favor de la finca n 14.416,
en mèrits de la qual el propietario d’aquesta podrà construir per sobre i
adosada a l’estació transformadora a instalar sobre la finca.
Lliure d’altres càrregues i gravamens i altres drets.
L’anterior servitut s’ha d’entendre cancelada per raó de l’aprovació defintiva del
planejament que s’executa, sense dret a indemnitazació per aplicació de la
legislació vigent.
SUPERFICIE AFECTADA: la descrita finca queda afectada per l’expropiació en
la totalitat de la seva superfície.
ES LA PARCELA CUARENTA Y TRES (43) del plànol de propietats del Pla
Parcial del Subsector I del sector de les Bases de Manresa, amb una
superficie, presa en consideració, de 36 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
FORCES HIDROELÈCTRIQUES DEL SEGRE, S.A
Llusà 9
08240 MANRESA
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FORCES HIDROELÈCTRIQUES DE CATALUNYA S.A
Passeig Pere III, 28
08240 MANRESA
26- PROPIETAT DE LA Sra. PILAR ACHE VILA
DESCRIPCIÓ: “Urbana, porción de terreno, sito en término de Manresa, en
partida de " Las Tortoñas", de superficie total tres mil seiscientos ochenta y
cuatro palmos cuadrados, equivalentes a ciento treinta y nueve metros,
dieciocho decímetros, setenta y cuatro centímetros cuadrados, sito en la calle
Héroes Manresanos, hoy calle del Abad Oliva, actualmente señalado con el
número nueve. LINDA. Al frente, calle Héroes Manresanos, en línea de ocho
metros; derecha entrando, antes Josefa Garriga Solanellas, hoy Ignacio de
Puig, que es la finca 46 del plano de propiedades; izquierda entrando, antes
dicha Josefa Garriga, actualmente Caixa d'Estalvis de Manlleu, que es la finca
48 del plano de propiedades; y fondo Ferrocarriles Catalanes. Sobre dicha casa
señalada con el número nueve de la calle Heroes Manresanos, hoy abad Oliva,
de esta ciudad, de planta baja y piso alto, destinados, la primera a almacén y el
segundo a vivienda con otra planta más dedicada a desván y trastero bajo la
cubierta del edificio. Mide ocho metros de ancho por trece metros veintiseis
centímetros de fondo, lo que hace una superficie de ciento seis metros ocho
decímetros cuadrados por planta, y un total construído de trescientos dieciocho
metros veinticuatro decímetros cuadrados. Está situada en la parte delantera
de la finca y sus linderos son los mismos que los de ésta, salvo por el fondo en
que linda con el resto de terreno destinado a jardín.”
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de
Manresa, al Tom 1.058, Llibre 286, foli 2, finca 11.153, inscripció 4 , sent la
seva referencia catastral el número 2612405.
TITOL: Pertany la descrita finca a la Sra.Pilar Ache Vila, en quan al terreny per
herència del seu pare, segons escriptura atorgada el 21 de maig de 1.975 i en
quan a l’edifici per accessió industril segons escriptura atorgada el 17 de març
de 1977.
CARREGUES: Lliure de càrregues i gravamens, condicions, substitucions i
altres drets..
ARRENDATARIS: Arrendada al Sr.Antonio Marques Ache, fill de la propietaria
per renta de mil pesetas (1.000'- Ptes.) al mes
SUPERFICIE AFECTADA: La descrita finca queda afectada a l’expropiació en
la totalitat de la seva cabuda.
ES LA PARCEL-LA QUARENTA-SET (47) del plànol de propietats del Pla
Parcial del Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superfície presa
en consideració de 148 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA.
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CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
PILAT ACHE VILA
C) Reparadores 17, 1º
MANRESA 08240
27- PROPIETAT DEL Sr. JUAN GUSART TRAVER
DESCRIPCIÓ: “Urbana: Solar de figura casi rectangular, que mide ocho metros
de ancho, y tiene una superficie total de ciento veintiseis metros, noventa y
cuatro decimetros, sesenta y un centimetros cudrados, equivalentes a tres mil
trescientos sesenta palmos cuadrados, situado en el termino de esta Ciudad,
partida Tortoñas; lindante al sur, detras, con la via ferrea; al Norte, frente, con
un camino, y por el Oeste y este, con resto de que se segrega. “
INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat número u dels de Manresa
, al Tom 1046, Llibre 280, Foli 85, finca 10.812 inscripció 1 , sent la seva
referència catastral el número 2612407.
TITOLS: Pertany al Sr.Juan Gusart Traver a títol de compraventa segons
escriptura atorgada el 9 d’ ctubre de 1.951 davant el Notario de Manresa
Sr.Pedro Lluch Pertegás
CARGAS: Lliure de càrregues i gravámenes, condicins, substitucions i altres
drets.
SUPERFICIE AFECTADA: la descrita finca queda afectada a l’expropiació la
totalitat de la seva cabuda.
ES LA PARCELA CUARENTA Y NUEVE (49) del plànol de propietats del Pla
Parcial del Subsector I del sector Bases de Manresa, amb una superficie, presa
en consideració, de 116 m2.
AMBIT: SUBSECTOR I DE LES BASES DE MANRESA
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl urbanitzable programat
JOAN GUSART TRAVER
Born 19
08240 MANRESA
28.- DRET REAL D’HIPOTECA A FAVOR DE LA CAIXA DE MANRESA
CAIXA DE MANRESA
Passeig Pere III, 95
08240 MANRESA
Com titular d’un dret real d’hipoteca sobre una finca propietat de la
Sra.Montserrat Busquets, que és la finca núm 14 del plànol de propietats del
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pla parcial del Subsector I del sector Bases de Manresa, que és la finca 11 de
la present relació de finques afectades.
29.- SR. ANTONI MARQUES ACHE com arrendatari de la casa núm 9 del
carrer Abat Oliva.
Com arrendatari de la casa núm 9 del carrer Abat Oliva, propietat de la
Sra.Pilar Ache Vila, finca núm 47 del plànol de propietats del Pla Parcial del
Subsector I del sector Bases de Manresa, que és la finca 24 de la relació de
finques afectades.
30- Srs.ROSA SUBIRANA i el Sr.CELSO SUBIRANA CARDONA com a titulars
de drets legitimaris en l’herència del Sr.Celso subirana en relació a la finca 4
del plànol de propietats del Pla Parcial del Subsector I del sector Bases de
Manresa, que és la finca 3 de la present relació.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen recull la relació de béns i
drets afectats per l’expropiació urbanística del projecte de Pla Parcial de les Bases
de Manresa. Al Subsector I de les Bases de Manresa hi ha una junta de
compensació que ha de gestionar el Pla Parcial i que està formada per alguns
dels propietaris del Pla Parcial que són els qui es van adherir a la junta de
compensació. La relació de béns i drets del dictamen correspon a aquells
propietaris que no són adherits a la junta de compensació i és necessària per tal
de dur a terme l’expropiació dels béns i drets i nomenar la junta de compensació
beneficiària d’aquests. La relació està formada per un total de trenta drets que es
desglossen en vint-i-set propietats, un dret real, un arrendatari i un dret legítim.
Per tal de no arribar a expropiar els béns, s’iniciaran negociacions amb els
propietaris a fi i efecte que s’adhereixin a la junta de compensació i s’arribi a un
acord econòmic. En cas contrari, s’hauran d’expropiar els béns.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.1.5 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO, IV FASE.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
11-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que el Ple de la Corporació de data divuit de desembre de 1995 va acordar:
"1r.- ACORDAR LA CONTINUACIÓ FRACCIONADA DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASINO DE MANRESA, considerant
que les diferents obres executades i/o són susceptibles d'utilització
independent per l'ús general o pel al servei o poden ser substancialment
definides, de conformitat al que preveu l'article 14 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de
juny.
2n.- APROVAR INICIALMENTE el projecte d'obres anomenat
"PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
CASINO, IV i DARRERA FASE DE LA BIBLIOTECA", presentat per la
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Diputació de Barcelona i redactat per l'Arquitecte senyor Emili Hernández i
Cros, amb un pressupost de l'obra de CENT VINT MILIONS, SISCENTES CINQUANTA MIL VUITANTA-VUIT PESSETES (120.650.088'pts), en aplicació del que preveu l'article 37.1 del Decret 179/95, de 13 de
juny.
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC el projecte d'obra inicialment aprovat en
l'apartat anterior durant el termini de trenta dies, mitjançant la
corresponent publicació de l'anunci adient en el Butlletí oficial de la
província, de conformitat i amb els efectes que preveu l'article 37.2 del
Decret 179/95, de 13 de juny.
4r.- REQUERIR A L'ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE, senyor
Josep Emili Hernández i Cros, per tal que, amb caràcter previ a l'aprovació
definitiva d'aquest projecte, sigui complementat aquest mitjançant la
inclusió de les mancances senyalades pels serveis tècnics municipals en
aquesta mateixa fase IV i/o en una fase independent o en una modificació
de les anteriors fases d'execució."
Vista la documentació complementària i l'informe emès pels serveis tècnics
municipals de data 10 de juliol de 1997 que manifesta el següent:"A) L'aprovació
definitiva del projecte està pendent de la subsanació d'in seguit de deficiències
indicades pels serveis Tècnics Municipals, a subsanar pel tècnic redactor del
projecte, l'arquitecte Josep Emili Hernandez Cros.
B) En aquest moment s'ha presentat un escrit-informe per part del tècnic redactor
on es recullen les indicacions dels tècnics municipals. És opinió dels tècnics que
signen el present informe que amb les precisions de l'escrit indicat, a incloure
dintre de la documentació del projecte, es pot procedir a l'aprovació definitiva del
projecte aprovat inicialment.
Vist que el mateix informe es manifesta la necessitat de procedir a la formulació i
aprovació d'una nova fase per tal d'incloure un seguit de conceptes
complementaris a l'obra.
Vist que el certificat emès pel Secretari General d'Aquest Ajuntament, en data 22
de maig de 1996 que manifesta: " no consta que hagi presentat cap tipus
d’al·legació, reclamació o recurs en relació aquesta exposició pública".
Atès el que l'article 37.1 del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que "la tramitació dels projectes
d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord
d'aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s'escau; i c)
Aprovació definitiva", així com l'article 37.2 i següents de l'esmentat Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que l'article 38.1 del mateix Reglament disposa que "l'aprovació dels
projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons
la distribució de competències en matèria de contractació que estableix l'article
264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya...", corresponent al Ple
municipal la competència per aquesta aprovació.
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Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant que sigui adoptat
acord municipal plenari aprovant definitivament el projecte presentat amb la
documentació complementària on es recullen les deficiències subsanables
referenciades en l'acord d'aprovació inicial.
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 sigui adoptat el
següent ACORD:
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'obres anomenat "PROJECTE
EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASINO, IV FASE”,
presentat per la Diputació de Barcelona i redactat per l'Arquitecte senyor Josep
Emili Hernández i Cros, incorporant al mateix la documentació complementària on
es recullen les deficiències subsanables referenciades en l'acord d'aprovació
inicial, amb un pressupost de l'obra de
CENT VINT MILIONS, SIS-CENTES CINQUANTA MIL VUITANTA-VUIT
PESSETES (120.650.088'-pts), en aplicació del que preveu l'article 37.1 del
Decret 179/95, de 13 de juny.
2n.- PUBLICAR L´APROVACIÓ DEFINITIVA en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i al
TAULER D´ANUNCIS DE LA CORPORACIÓ, en compliment de l´article 38.2 del
Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95,
de 13 de juny.
3r.- NOTIFICAR aquesta acord a l'autor del projecte i al promotor als efectes
legals oportuns.
4rt- ACORDAR la formulació d'una nova fase per a la rehabilitació de l'edifici del
Casino de Manresa, en la qual s'incloguin els conceptes complementaris fixats
pels serveis tècnics municipals en el seu informe de 10 de juliol de 1997”.
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació definitiva de la Fase
IV del Casino corresponent a les instal.lacions interiors de l’edifici, com ara la
central frigorífica i la tèrmica, els controls de climatització, els sistemes de
seguretat de l’enllumenat, els de detecció d’incendis i de control d’accés,
algunes parts d’escomesa de gas, la telefonia i una part important de
l’enllumenat i la força motriu. Amb l’aprovació d’aquesta fase s’acabaria tota
l’obra del Casino tenint en compte que encara resten uns vuit milions d’aquesta
fase per a la restauració de façanes i es reserva per al final l’operació del pintat
de les parets interiors i envernissats. A més a més també faltarien, perquè
quedés completament acabada la primera planta del Casino, els cent-setanta
metres de l’ala nord, al costat del Kursaal, i la despesa necessària per a
l’adquisició del mobiliari. Per tant, amb la Fase IV el Casino quedaria a punt per
col.locar els mobles.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
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6.1.6 APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE CONDICIONAMENT DE LA
XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA-TORRENT DE
SANT PAU”
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
11-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d´obra redactat per Taller d'Enginyeries S.A, anomenat
"PROJECTE CONDICIONAMENT DE LA RED PRINCIPAL DE SANEJAMENT
DE MANRESA.TORRENT DE SANT PAU", (REF.A970BIO), amb un pressupost
general de VUITANTA-SIS MILIONS CENT VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTES
SETANTA-UNA PESSETES ( 86.186.671-').
Vistos els dos informes emesos pel cap del servei , manifestant que:" el projecte
d´obra municipal ordinària ha de qualificar-se com "obra de reforma", considerant
que el seu objectiu comporta els elements que defineixen aquest tipus d´obres
segons l´article 12.3 del Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny" i manifestant que : "Tinc a bé informar
que el projecte esmentat tècnicament és correcte i s'ajusta a les condicions
exigides per l'Ajuntament i per tant proposa la seva aprovació inicial".
Atès que l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que "la tramitació del projecte
d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord
d'aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s'escau; c)
Aprovació definitiva", així com l'article 37.2 i següents de l'esmentat Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals."
Atès que l´article 38.1 del mateix Reglament disposa que "l´aprovació dels
projecte d´obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons
la distribució de competències en matèria de contractació que estableix l´article
264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,...", corresponent al Ple
municipal la competència per aquesta aprovació.
Vist que el referenciat projecte d'obres afecta al domini públic hidràulic.
Atès el que prescriu l'article 93.1 del Real Decret 849/1986, d’onze d'abril, pel qual
s'aprova el Reglament de Domini Públic hidràulic.
" Art.93.1 El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al
dominio público hidraúlico es atribución del organismo de cuenca, salvo
cuando se trate de obras y actuaciones de interés general del Estado, que
corresponderán al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, tal y como
se establece el artículo 22.a) de la Ley de Aguas."
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta en aquest
Dictamen, proposant l'aprovació del projecte indicat.
El Regidor Delegat d'Urbanisme de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
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Ambient i Via Pública, ha de proposar a la Comissió municipal de govern que sigui
adoptat el següent
ACORD:
1er.- APROVAR INICIALMENT el projecte d´obra ordinària anomenat
"PROJECTE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT
DE MANRESA. TORRENT DE SANT PAU" , amb un pressupost general de
VUITANTA-SIS MILIONS CENT VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTES SETANTAUNA PESSETES (86.186.671-'), de conformitat al que disposa l´article 37 del
Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95,
de 13 de juny.
2on.-SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, el projecte inicialment aprovat a
l´apartat anterior, durant un termini de trenta dies, comptats a partir del dia
següent hàbil a la seva inserció en el tauler d´anuncis d´aquest Ajuntament, de
conformitat amb l´article 37 del Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
3er.- SIGNIFICAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el
període d´informació pública, EL PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprès, amb
efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d´informació
pública.
4rt.- PUBLICAR L´APROVACIÓ DEFINITIVA en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i al
TAULER D´ANUNCIS DE LA CORPORACIÓ, en compliment de l´article 38.2 del
Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95,
de 13 de juny.
5è.- SOL-LICITAR AUTORITZACIÓ A LES CONQUES DEL CENTRE per
executar el referenciat projecte de condicionament de la xarxa principal de
sanejament de Manresa. Torrent de Sant Pau.
6è.- REMETRE un exemplar del projecte citat a les Conques del Centre.
7è.- NOTIFICAR a tots els interessats la tramitació del referenciat projecte.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació inicial del projecte
de condicionament de la Xarxa de Sanejament que va des de la Balconada,
passant pel Torrent de Sant Pau i fins a la Fàbrica Vermella i la Blanca. Aquest
any està prevista una despesa de dos-cents milions de pessetes per invertir en
clavegueram i cent milions de pessetes es destinen a la reforma del Torrent
dels Predicadors, vint milions a la reforma del Torrent de la Creu del Tort i la
que inclou aquest dictamen corresponent al Torrent de Sant Pau que és l’obra
que es preveu que es construeixi al voltant del camp de futbol de Sant Pau, on
s’inicia el control del torrent que baixa de la Balconada, el que s’anomena el
“Barranc dels Llops”, travessa per un lateral de la barriada de Sant Pau,
travessa també la carretera comarcal 1411 i es canalitza a la vora de la Fàbrica
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Nova. L’import de les obres del projecte és de 79,5 milions de pessetes més 3
milions de serveis afectats i 3.679.000 pessetes per a expropiacions de
terrenys que representa un total de 86.186.671 pessetes. Demana el vot
afirmatiu donat que es tracta d’una obra necessària per canalitzar les aigües
brutes que provenen de la Balconada.
El sr. Arderiu i Freixa demana si el que s’aprova amb aquest dictamen és tan
sols el projecte o també l’adjudicació i posterior desenvolupament.
El sr. Garcia i Comas contesta que es tracta de l’aprovació inicial del projecte.
El procediment per a la contractació es farà quan s’hagi aprovat definitivament
el projecte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
6.1.7 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICOARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA, REFERENT A
L’ANTIGA FÀBRICA BALCELLS, FORMULADA PER LA SOCIETAT
MUNICIPAL FORUM, SA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
11-07-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió de Govern, en sessió del dia 7 d’abril de 1997, fou
aprovat dictamen amb el següent contingut resolutori:
“1e. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICOARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA REFERENT A L’ANTIGA
FÀBRICA BALCELLS, segons petició formulada pel senyor Josep
Armengol i Tatjé, en representació de la societat municipal (FORUM), de
conformitat al que disposa l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAT INICIALMENT
en l’apartat anterior durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia
hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
oficial de la província, en compliment del que disposa l’article 60 del
Decret legislatiu 1/1990, notificant personalment aquests acords a totes
aquelles entitats o col·lectius que puguin resultar interessats”.
Vist que, practicada la corresponent notificació a les persones interessades,
així com l’exposició al públic mitjançant anunci al tauler municipal i la publicació
en el Butlletí oficial de la província núm. 117, del dia 16 de maig de 1997, no ha
estat presentada cap al·legació, reclamació, suggeriment no recurs.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
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a) Que l’article 60.4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística disposa:
“3 Una vegada aprovats inicialment els plans parcials i els especials han
d’ésser sotmesos a informació pública durant un mes, i l’edicte ha d’ésser
tramès per a la seva publicació reglamentària en el termini màxim de deu
dies següents a l’adopció de l’acord”.
b) Que l’article 4.4 del Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, de mesures
lliberalitzadores en matèria de sòl i de Col·legis Professionals (BOE de 8 de
juny de 1996 i correcció d’errades en el BOE de 18 de juny de 1996),
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, disposant:
“Se modifica el contenido del párrafo i) del artículo 47.3 que queda redactado
de la siguiente forma:
i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobacvión que ponga
fin a la tramitación municipal de los planes e instrumentos de ordenación
previstos en la legislación urbanística”.
c) Que l’acord d’aprovació provisional posa fi a la tramitació municipal dels

plans especials.
Vist que l’informe finalitza proposant l’aprovació provisional de la modificació
del Catàleg i Pla especial de Protecció del patrimoni històrico-arquitectònic i
Ambiental de Manresa referent a l’antiga fàbrica Balcells, segons petició
formulada pel senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació de la societat
municipal “FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA,
Societat Anònima municipal” (FORUM).
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal d’adopció del
següent
ACORD:
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC
I AMBIENTAL DE MANRESA REFERENT A L’ANTIGA FÀBRICA BALCELLS,
segons petició formulada pel senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació
de la societat municipal “FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, Societat Anònima municipal” (FORUM), de conformitat al que
disposa l’article 60.4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE TRIPLICAT EXEMPLAR DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU I
DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA
referent a l’antiga fàbrica Balcells, provisionalment aprovada a l’anterior apartat,
a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, demanant la seva aprovació
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definitiva, de conformitat al que disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. NOTIFICAR ELS ANTERIORS ACORDS A TOTS ELS PROPIETARIS de
drets reals compresos en l’àmbit de la modificació provisionalment aprovada i
que puguin resultar afectats.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació definitiva d’un pla
especial que es va tramitar per a l’edifici de la Fàbrica Balcells que està protegit i
que a l’hora d’elaborar un projecte concret hi havia proteccions sobretot pel que fa
a la torre d’aquest edifici que tenia una sèrie de dificultats per poder-se mantenir
perquè la planta o la distribució prevista creava conflictes amb el manteniment de
la torre alhora que també hi havia problemes de construcció que feien necessària
la seva substitució i, per això, es va plantejar, a través d’aquest pla parcial, una
modificació del catàleg el qual, un cop exposat a informació pública no va tenir cap
al.legació. Donat que no han variat els objectius i els criteris que es van exposar
en l’aprovació inicial, es tramita provisionalment aquesta modificació de pla
especial i de catàleg per poder dur a terme aquesta modificació de la Fàbrica
Balcells.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup tenia entès que el més
interessant de la Fàbrica Balcells és la torre i per això està catalogada i no entén
perquè es vol destruir la part més interessant i mantenir la resta.
El sr. Garcia i Comas contesta que és evident que un dels punts més importants
d’aquest edifici és la torre perquè li dóna unes característiques pròpies a la
Fàbrica Balcells però, donat que la torre està situada al final d’una escala interior
que ha de ser ampliada com a conseqüència del fet que aquest edifici passi a ser
públic, és va plantejar la possibilitat de tornar a construir la torre. D’aquesta
manera haurien coexistit dues torres a l’edifici: una d’elles que seria la de servei
on s’ubicarien els ascensors i una altra simbòlica. Es plantejava la reflexió de si la
forma havia de seguir a la funció perquè la forma de la torre prové de la funció de
l’escala, o bé si la forma no ve determinada per cap tipus de funció. D’aquestes
discussions va sorgir la possibilitat de substituir la torre per una altra per on
passarien els nuclis de comunicació i podria ser construïda per l’exterior de la
Fàbrica però sense perdre la característica emblemàtica que representa. Per tant,
es va decidir construir la nova torre mantenint-la emergent de la coberta amb les
mateixes dimensions que la torre ja existent. Per això, amb la nova construcció es
mantindran els accessos exteriors en tot el recinte de la Fàbrica Balcells per tal de
conservar el caràcter simbòlic d’element que emergeix per sobre de la coberta.
Cal tenir en compte que la torre actual té important defectes de construcció i no es
pot mantenir de la manera que està sinó que s’ha de desmuntar, quan es comenci
a rehabilitar la coberta, i tornar-la a construir. Per tant, si no es reconstrueix tota la
resta de la caixa d’escala, es construirà la torre amb una nova ubicació. D’altra
banda, cal recordar que la façana que dóna a l’interior té una distribució de
finestrals que permet aquesta ubicació de torres. És a dir, sembla que, en algun
moment, aquesta idea de col.locar la torre d’accessos situada en un lateral ja
hagués estat pensada perquè no hi ha cap interrupció del ritme de finestres a la
fàbrica en aquest moment. Per tant, tenint en compte totes aquestes
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consideracions, es va creure adient mantenir aquest canvi i plantejar una
modificació del catàleg del Pla Especial.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup no tenia intenció de participar en
el debat d’aquest dictamen però, arran de les explicacions del senyor Garcia, se li
han plantejat una sèrie d’incògnites. En un primer moment s’havia proposat
l’eliminació de la torre i el seu grup va manifestar, a través del seu representant a
la comissió d’Urbanisme, la necessitat de preservar-la donat que es tracta d’un
element catalogat i significatiu. En aquest moment no li queda clar si la tipologia
que s’inclou en el nou projecte conservarà el mateix caràcter o si serà
marcadament diferent.
El sr. Garcia i Comas contesta que entén que el senyor Oms li pregunta si la
nova torre mantindrà les dues finestres i serà idèntica que la torre ja construïda.
El sr. Oms i Pons diu que es refereix a la imatge exterior de la torre.
El sr. Garcia i Comas contesta que no es mantindrà la mateixa imatge perquè
tampoc es manté la mateixa situació de les finestres existent actualment. En
aquest moment hi ha un parell de propostes de construcció: una d’elles, que es
planteja com a més probable, consisteix en construir una torre que no és
idèntica que l’actual però que té una certa semblança per la situació de les
finestres. No és necessari que sigui idèntica una torre de nova construcció però
sí que ha de mantenir l’element característic de torre d’accessos i, fins i tot,
s’està treballant la idea que la nova torre tingui una imatge més representativa
de l’entorn. D’altra banda, es planteja reconstruir la planta baixa de la fàbrica on
eren ubicades les Sederies Balcells, que és un cos adossat important per
resoldre la relació entre la torre i la fàbrica.
El sr. Oms i Pons diu que el seu grup s’abstindrà en la votació del dictamen en
espera del projecte definitiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 11abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP) i, per tant, amb
el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i art. 112.3.k) de la Llei
8/1987, es declara acordat el següent:
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC
I AMBIENTAL DE MANRESA REFERENT A L’ANTIGA FÀBRICA BALCELLS,
segons petició formulada pel senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació
de la societat municipal “FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, Societat Anònima municipal” (FORUM), de conformitat al que
disposa l’article 60.4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE TRIPLICAT EXEMPLAR DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU I
DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA
referent a l’antiga fàbrica Balcells, provisionalment aprovada a l’anterior apartat,
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a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, demanant la seva aprovació
definitiva, de conformitat al que disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. NOTIFICAR ELS ANTERIORS ACORDS A TOTS ELS PROPIETARIS de
drets reals compresos en l’àmbit de la modificació provisionalment aprovada i
que puguin resultar afectats.
7.-

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA

7.1.1 INCREMENTAR EN UN 3.2 % EL LLOGUER ESTIPULAT AMB LA
SENYORA
ANA
MA.
MASLLORENS
PUIGGALÍ,
PER
A
L’ARRENDAMENT DEL PIS 1R. DE LA MURALLA DEL CARME NÚM.
9-11, ON HI HA UBICADA LA RESIDÈNCIA D’AVIS “RAMONA MIRÓ I
VIOLA”.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data
19-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'escrit de Registre General d'Entrada número 14.343/16.05.97, presentat
per la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES (NIF
número Q-0875005-A, amb domicili al Passeig Pere III número 30 de Manresa),
en nom i representació de la senyora ANA Ma.MASLLORENS PUIGGALÍ (DNI
número 37.103.164), en què sol.licita l'increment del preu dels locals que a la
senyora Masllorens li té arrendats aquest Ajuntament, situats a la Muralla del
Carme, 9-11, pis 1r., portes 1a. i 2a., on hi ha ubicada la residència d'avis
"Ramona Miró i Viola".
Atès que segons escriptura de divisions en règim de propietat horitzontal, extinció
de comunitat i adjudicacions, atorgada davant del notari Daniel Tello Blanco en
data 16 de desembre de 1996 amb número de protocol 3.223, resulta en efecte
que a la senyora ANA Ma.MASLLORENS PUIGGALÍ se li va adjudicar la
propietat dels esmentats locals, dels quals era copropietària fins a la data la
senyora Dolors Carné i Camprodon.
Vist el pacte addicional tercer del contracte d'arrendament subscrit per la Sra.
Dolors Carné Camprodon i l'Excm. Ajuntament de Manresa en data 21 d'octubre
de 1981, en què s'estableix que la renda estipulada es revisarà anualment,
segons les variacions que experimenti l’Índex de Preus al Consum que fixi
l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 16% de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que ha de suportar l'arrendatari.
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Atesos els articles 11, 78, 84, 88, 89 i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l'Impost sobre el Valor Afegit, article 98 de la Llei d'Arrendaments Urbans, i les
pròpies clàusules del contracte d'arrendament.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda per a l'any 1997.
El regidor-delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Incrementar en un 3,2% (augment experimentat per l'Índex General de
Preus al Consum durant l'any 1996), el lloguer estipulat amb la senyora ANA
Ma.MASLLORENS PUIGGALÍ (actual propietària), per a l'arrendament del pis
1r., portes 1a. i 2a., de la Muralla del Carme núm. 9-11 d'aquesta ciutat, destinat
a llar d'avis, i deixar, per tant, fixat el lloguer mensual en la suma de 130.280'(CENT TRENTA MIL DUES-CENTES VUITANTA) PTA, o bé 390.840'- (TRESCENTES NORANTA MIL VUIT-CENTES QUARANTA) PTA trimestrals, a partir
del mes de gener de 1997.
SEGON. Incrementar en un 16% (percentatge d'IVA que es repercuteix), el
lloguer que queda fixat amb l'augment establert al punt anterior, essent per tant
fixada la renda en 151.125'- (CENT CINQUANTA-UNA MIL CENT VINT-I-CINT)
PTA mensuals, o bé 453.375'- (QUATRE-CENTES CINQUANTA-TRES MIL
TRES-CENTES SETANTA-CINC) PTA trimestrals (IVA inclòs), a partir del mes
de gener de 1997.
TERCER. Reconèixer la quantitat de 14.062'- (CATORZE MIL SEIXANTA-DUES)
PTA -IVA inclòs-, que corresponen al període de temps durant el qual no s'ha
practicat l'increment de renda (des del mes de gener al mes de març de 1997).”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que l’Ajuntament és arrendatari d’un pis situat a la
Muralla del Carme, número 9-11 on s’ubica la residència d’avis Ramona Miró i
Viola. D’acord amb el pacte addicional tercer del contracte d’arrendament, que
estableix que la renda estipulada es revisarà anyalment, segons les variacions
que experimenti l’IPC, procedeix incrementar un 3,2 per 100 el lloguer estipulat i,
al mateix temps, reconèixer la quantitat de 14.062 pessetes que correspon al
període comprès entre gener i març de 1997.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
8.-

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE DURANT LA CELEBRACIÓ DE L’ONZE DE
SETEMBRE, A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT ESTIGUIN PRESENTS
TOTES LES BANDERES QUE ONEGEN DURANT L’ANY.

El Secretari dóna compte de la proposició de data 14-07-97 que, transcrita, diu
el següent:
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“Que en el Ple d’aquesta Corporació realitzat el passat dia 15 de juliol de 1996,
es va aprovar retirar totes les banderes de la façana de l’Ajuntament a excepció
de la bandera catalana, per la Diada de Catalunya l’onze de setembre.
Atès que la construcció de Catalunya ha estat realitzada des de totes les
regions de l’estat, sobretot aquestes últimes dècades, ja sigui pel fenòmen de
la immigració, fonamentalment, o bé per criteris de residència. I que aquests
nouvinguts d’arreu de l’estat s’han integrat en el context social, econòmic i
cultural de Catalunya, però que alhora no renuncien de les seves arrels, d’allà a
on van néixer.
Atès que els manresans que ens estimem la ciutat i ens sentim orgullosos
d’ésser-ne ens agraden tots els nostres símbols, oimés quan es tracta d’una
festivitat tant significativa i important per a Catalunya, de la qual Manresa ciutat
és un puntal important de la nostra història i del nostre país.
Atès que en l’actualitat no fem més que parlar de l’europeisme i de l’entrada a
Maastricht, a on en definitiva l’essència i la filosofia és ésser tots plegats (estats
europeus) un sol bloc.
PROPOSEM:
Que durant la celebració de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya,
tal i com fan la gran majoria d’altres Ajuntaments de Catalunya, a la façana de
l’Ajuntament hi siguin presents totes les banderes que onegen durant l’any, la
bandera manresana, la catalana, l’espanyola i l’europea.”
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que abans d’explicar el contingut de la proposició
farà una mica de pròleg perquè considera que cal deixar clars aquests aspectes.
En primer lloc cal dir que, en cap cas, s’ha instrumentalitzat ni s’ha intentat que
aquesta proposició sigui una d’aquelles en les quals la credibilitat i el
posicionament en el sí de l’equip de govern causés molèsties. El seu grup no
instrumentalitza perquè només cal veure en la història política recent de la ciutat
qui ha estat el qui, pels motius que sigui, ha utilitzat públicament el tema de les
banderes. I no se li acudirà mai dir que instrumentalitzaven sinó, senzillament, que
treballaven pels interessos que consideraven millors per a tothom, de la mateixa
manera que ho fa el seu grup que no intenta, de cap manera, fer cap “forat” en
l’equip de govern, cosa de la qual se’ls ha acusat. Si l’equip de govern és feble,
com assegura l’editorial d’un prestigiós diari comarcal, ho serà per aquell que va
escriure aquelles línies i no per al seu grup el qual ha actuat sempre netament i
obertament en les seves línies d’actuació, sense plantejar-se fer mal a un equip
de govern al qual tan sols li exigeixen que governi i respecte al qual el seu grup,
des de l’oposició, tan sols fiscalitza i controla intentant aportar solucions concretes
a les qüestions que es plantegen. En la proposició es diuen clarament els motius
que la inspiren i, per això, proposen que, en un dia tan significatiu com és l’Onze
de Setembre, onegin les banderes totes juntes. Aquesta proposició no persegueix
en absolut crear polèmica o discòrdia sinó que l’objectiu del seu grup és tan senzill
com elemental i, tal com va dir públicament un regidor present a la Sala, es tracta
d’una qüestió de principis. Cal deixar clar que el seu grup no està a favor ni en
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contra de cap bandera concreta. Quan una proposició com la seva és tractada
des d’aquesta perspectiva, com ho ha estat per part d’alguns mitjans de
comunicació, considera que és una perspectiva esbiaixada i subtilment
manipulada motivada per la miopia irreversible d’aquell que la tracta o perquè està
interessat en manipular uns fets que evidencien una manca de sensibilitat,
pluralitat i objectivitat. La veritat, que no es diu, és que les banderes representen
un símbol inequívocament sagrats per a aquelles persones que s’il.lusionen per
un país i per una causa. El seu grup podria plantejar-se la defensa de la
proposició des de la perspectiva pura i simple de la legalitat però no vol entrar en
aquests plantejaments perquè podria provocar que se’ls escapés el tema de les
mans i considera que no és aquesta la millor aportació que es pot fer respecte a
aquest tema, entre altres qüestions, perquè és fonamentalment un tema moral i
de justícia per les raons que explica seguidament: la Diada Nacional de Catalunya
és aquella que alguns volen festiva, altres reivindicativa i altres proposen solucions
mixtes, però és evident que Catalunya és on és des del punt de vista social,
cultural, econòmic i polític gràcies a milers d’homes i dones; com resa un eslògan
multidireccional: “Som sis milions”. Amb això només pretén fer veure que al
tombant del segle no es poden permetre intentar diluir l’esforç de treball i
constància de totes aquelles persones que han convertit Catalunya en un país
líder que es pot imitar arreu. Es pot dir que “per un dia no passa res” però tots
aquells que treballen per a les llibertats d’aquest país es poden sentir “arraconats”
en un dia tan vital per a Catalunya i és important que, a més a més de celebrar
una festivitat, cal que entre tots reivindiquem. Per poder fer créixer un país, cal
sumar i integrar i, per arribar a cotes més altes, de vegades, cal renunciar. El seu
grup considera que perquè un poble actuï cal que tothom se senti identificat
perquè un país no el construeixen únicament els polítics sinó tot un poble, les
ciutats la fan tots els ciutadans i, cal que en jornades com aquesta tothom se senti
integrat, il.lusionats, engrescats i no arraconats. Per això aquesta és més una
situació de moralitat ben entesa i de justícia pragmàtica a les acaballes del segle
XX que no pas una situació estricte i únicament de lluïment polític o legislatiu. Per
això, en aquesta Diada, caldria que a la “casa de tots” hi haguessin els símbols de
tots. Que onegin totes les banderes, la de Manresa perquè és la de “casa”, i la
ciutat té prou història com per fer lluir amb força, en un dia tan significatiu, la seva
bandera al seu Ajuntament; l’espanyola perquè totes aquelles dones i homes,
ciutadans de Catalunya, que, per raons múltiples, han hagut d’abandonar la seva
terra, se sentin units a un sentiment tan emotiu i reivindicatiu, com el que
representa la celebració de la Diada de l’Onze de Setembre, sense haver de
renunciar a les seves arrels. També cal que hi hagi la bandera europea per tenir
un mínim sentit de la coherència política i la responsabilitat, precisament apel.lada
en moltes ocasions, respecte al que vindrà en un futur no gaire llunyà i que s’ha
construït entre tots. No es pot renunciar al símbol de l’europeisme en la Diada
més important del país. Per tot això agrairia el vot afirmatiu a la proposició del seu
grup.
El sr. Collado i Llort intervé dient que l’equip de govern està suficientment
cohesionat i governa amb prou eficàcia i, entrant en el contingut de la proposició,
vol manifestar que el seu grup entén alguns aspectes exposats per part del senyor
Javaloyes però, fa un any, ja va ser llargament debatut aquest tema respecte al
qual el seu grup també es va pronunciar i serà respectuós i acatarà la decisió que
va adoptar en aquell moment. Considera que en aquest moment els arguments
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plantejats per part del senyor Javaloyes no tenen prou força com per alterar el vot
manifestat en aquell moment per part del seu grup, malgrat que els respecta. Per
tot el que ha exposat, el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposició.
El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que, tal com ha dit el representant del
GMPP, l’Onze de Setembre és una data significativa per als catalans però ho és
pel que significa, recorda o suposa i les banderes són símbols. És cert que cada
vegada hi ha més ajuntaments de Catalunya en els quals a la seva façana, per
l’Onze de Setembre, només hi ha la bandera catalana i això és perquè ens
recorda una data tan significativa com aquesta. Si el GMPP troba a faltar alguna,
segurament que deu ser fonamentalment l’espanyola. Per la Diada de l’Onze de
Setembre el poble català recorda el que li va passar com a col.lectivitat i no cal
patir perquè, com ha recordat el senyor Javaloyes amb molta subtilitat, l’endemà
és dotze de setembre i hi torna a haver la bandera espanyola. Per tant, considera
que per vint-i-quatre hores de record del que va passar al mil set-cents catorze, no
s’hi “posaria més pedres al fetge”. El GMERC votarà negativament la proposició.
El sr. Casserras i Gasol intervé dient que, malgrat l’esforç de “disfressar amb pell
d’ovella cosmopolita el llop de l’espanyolisme”, el seu grup entén que aquest és un
debat sobre símbols que tenen una càrrega ideològica molt profunda, on cadascú
expressa quina és la seva visió de la qüestió nacional i, per tant, amb coherència
amb l’Onze de Setembre i amb allò que al seu grup li agradaria que fos l’onze de
setembre, el dotze, el deu, el nou i els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, per al
seu grup aquesta Diada té sentit com a reivindicació de la recuperació total de les
llibertats que es van perdre l’onze de setembre de 1714, per tant, la bandera
catalana és la que millor expressa aquesta voluntat de recuperar el dret
d’autodeterminació i altres drets associats que considera que en aquests
moments no té Catalunya i als quals hi té dret. Per això, amb coherència amb el
que van proposar l’any passat, el seu grup votarà negativament aquesta
proposició perquè va clarament en contra d’ella.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup, en un primer moment, tenia la
intenció de demanar al GMPP que retirés la proposició però, vista la forma en la
qual l’ha plantejada, considera que no és possible que ho faci. Es torna a iniciar un
debat dels que no agrada haver de fer perquè pot ferir les susceptibilitats de
persones que poden tenir la sensació que els catalans marginen algú i això no és
així perquè el poble català és el més integrador d’Espanya. Per tant, dir que
Catalunya margina a través dels seus símbols, és introduir elements que podrien
propiciar enfrontaments. Ell es pregunta si la bandera catalana no és de tots i li
sembla que sí que ho és i tothom se sent part seva com també part del país en el
qual viuen i en el que han desenvolupat el seu treball i també han nascut els seus
fills. Per tant, la bandera catalana és integradora i vol aplegar a tots, i potser el fet
que es margina a través de les banderes es una imaginació d’alguns que fan
servir aquest argument com a element i arma d’enfrontaments i que tenen
ideologies que no veuen massa clar el que són els nacionalismes democràtics i al
seu grup, per tant, li preocupa que es facin aquestes afirmacions. Considera que
precisament són els signes d’identitat de Catalunya els qui, en tot cas, han estat
marginats al llarg de tots aquests anys. Per això demana que, amb la mateixa
força que es reclama que no es margini ningú, també es faci respecte a Catalunya
i els seus signes d’identitat com ara la seva llengua, el Senat i el Parlament, en
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determinats actes. Aquests són temes perillosos i la seva utilització demagògica
pot trencar la convivència. Considera que és important no barrejar el tema de la
legalitat de la bandera amb els sentiments perquè, si es continua actuant en
aquesta línia, es podria provocar que hi hagi gent que realment se senti
marginada i Catalunya no margina ningú sinó que és una de les comunitats on la
democràcia té una representació més arrelada i on el respecte per la gent és més
arrelat. Mai sortiran de Catalunya les agressions que venen d’altres llocs de la
resta de l’Estat. El seu grup considera que és un error presentar, de la forma en
que s’ha fet, aquesta proposició i, com ja va dir en el seu moment i ja no s’hauria
d’haver insistit més en aquest tema perquè es va fer una votació per sempre,
donarà llibertat de vot als seus regidors.
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que entén que el senyor Fontdevila i el senyor
Casserras no estiguin disposats a votar la proposició i li sorprendria que no fos així
però el seu grup no diu que no s’hagi de reivindicar perquè hi tenen tot el dret
quan ho fan per la via democràtica. Li sembla molt bé que es reivindiqui i recorda
que hi va haver un partit que durant vuit anys ho demanava any rera any i ell no
ho criticarà mai perquè admira la coherència, però li sembla que el senyor
Fontdevila té miopia, i ja sap que en té de veritat però, en aquest cas es refereix a
un altre tipus de miopia. Considera que, quan es parla d’una sola bandera, o de si
en volem una o una altra o la de més enllà, el símbol es perd i es cau en el parany
de la demagògia. Ni ell personalment ni el seu grup volen la bandera espanyola
sola a l’Ajuntament de Manresa sinó que volen que hi siguin tots els símbols que
representen a tots els ciutadans de Manresa. No vol entrar a discutir la història
d’aquest país ni les desgràcies que s’han hagut de suportar però som a l’any 1997
i considera que el seu grup té el mateix dret que altres tenien anys enrera a
reclamar allò que considera que és el millor per a la seva ciutat. S’ha dit al llarg del
debat que sembla que aquesta proposició pretengui provocar enfrontaments i que
barreja la legalitat del tema de les banderes amb els sentiments i suposa que
aquell que fa aquestes afirmacions no ha escoltat bé perquè, precisament, ell ha
dit que volia deixar de banda el tema de la legalitat; aquest seria un camí molt fàcil
però també molt “burd” i el seu grup és més partidari de fer allò que la societat
demana que no el que diuen les lleis. El qui utilitza sempre de manera
demagògica el tema de les banderes és precisament aquell que acostuma a
parlar dels sentiments i de les legalitats. No hi ha d’haver enfrontaments pel fet
que no hi siguin totes les banderes i no n’hi han hagut mai però és legítim
demanar allò que considera millor per a la ciutat. No demana a cap dels grups
municipals que reconsideri aquesta qüestió perquè tothom té prou definit el seu
vot però sí que voldria deixar clar que el seu grup no busca enfrontaments ni fa
demagògia respecte al tema de la bandera o el de la llengua o qualsevol altre
símbol d’aquesta terra. Potser són precisament aquells que acusen al seu grup els
qui s’aferren, de manera subtil, a la senyera i potser, si es desemboliqués aquesta
senyera, al darrera no s’hi trobaria res.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 14 vots negatius (3 GMERC, 2
GMIC-A-EV i 9 GMCIU), 2 vots afirmatius (GMPP) i 8 abstencions (GMS).
8.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A
L’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CARRER LEPANT.
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El Secretari dóna compte de la proposició de data 7-07-97 que, transcrita, diu el
següent:
“Tenint en compte que el desenvolupament del Pla Parcial del Tossal dels
Cigalons és lent i vist el mal estat en què es troba una part del c/ Lepant.
El Grup Municipal de CiU proposa l’adopció del següent
ACORD
- Que s’arrangi el tram del c/ Lepant entre l’avinguda Tudela i la Carretera de
Cardona per tal d’evitar el perill existent actualment per a la circulació.
- Que es repinti la senyalització dels senyals de STOP tant de l’avinguda
Tudela com les de la carretera de Cardona.”
El sr. Oms i Pons explica que, com a conseqüència del fet que la majoria de les
persones que utilitzen el carrer Lepant ho fan per accedir a l’Eix transversal, ha
augmentat molt la densitat del trànsit en aquest sector que va des de l’avinguda
Tudela fins a la carretera de Cardona. Aquesta situació ha provocat que hi hagi
clots importants i que la carretera s’hagi anat estrenyent pel fet de no haver-hi
voreres. El seu grup considera que, si s’ha d’esperar a fer un arranjament fins que
el Pla Parcial del Tossal dels Cigalons estigui en marxa, aquest tema es retardarà
molt. Per això demana que s’arrangi i que es repintin els dos senyals de “STOP”
que estan malmesos així com la reparació dels clots existents.
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que és cert que el desenvolupament del
Pla Parcial dels Tossal dels Cigalons és lent, però considera que s’ha avançat
més en els dos darrers anys que en els últims vint anys, i també és cert que el
carrer Lepant es troba en mal estat però cal dir que l’arranjament al qual fa
referència la proposició es fa periòdicament. D’altra banda el carrer Lepant està en
mal estat perquè no és un carrer sinó un camí en el qual s’ha fet un tractament
d’aglomerat asfàltic, no té, per tant, condició de carrer i les finques que el voregen
no tenen condició de solars. L’Ajuntament continua amb la “petita feina de
formigueta” lenta i molesta, i més per l’Ajuntament que per a ningú més, d’anar
tapant els clots que apareixen constantment. Això és tot el que es pot fer.
Respecte al tema de la senyalització, és evident que en l’últim any hi ha hagut un
salt qualitatiu important, que la senyalització horitzontal de la ciutat està en un
nivell de qualitat en el que no hi havia estat mai (i així ho reconeix el conjunt dels
ciutadans), que l’Ajuntament està complint escrupolosament els programes fixats i
que les dues cruïlles a les quals es refereix la proposició es van pintar fa un any,
han aguantat bé i no tardaran gaire a ser repintades. Per tant, amb aquesta
proposició s’està demanant a l’Ajuntament que faci coses que ja fa i no és
coherent la seva votació.
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé preguntant al senyor Canongia si s’està arranjant
en aquest moment el tram del carrer Lepant que s’esmenta en la proposició.
El sr. Oms i Pons pregunta si s’arranjaran els clots aviat o no.
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El sr. Canongia i Gerona contesta que els clots del carrer Lepant s’arreglen molt
sovint i pot portar a la propera comissió d’Urbanisme els comunicats d’aquestes
reparacions del carrer Lepant corresponents a l’últim any i insisteix en que no és
un carrer sinó una via. És cert que en aquest moment hi ha clots en aquest carrer i
que tres d’ells són de dimensions considerables però hi ha un equip de treball que
surt cada quinze dies a tapar forats i que els té pendents. Vol, per tant, deixar clar
que aquesta és una tasca habitual del personal de l’Ajuntament que es dedica al
que anomenen “parcheo” consistent en tapar els forats dels carrers de la ciutat
que estan més degradats.
El sr. Oms i Pons diu que no sap si és o no un carrer però, venint de la carretera
de Cardona hi ha un desviament a la dreta per pujar per aquest carrer. Per tant,
no és un camp a través sinó un carrer senyalitzat amb una desviació a l’esquerra
venint de Cardona. Si el senyor Canongia considera que no és un carrer, cal que
posi una ratlla continua i que la gent no hi passi perquè algun dia algú s’hi matarà
en aquell sector.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 11 vots afirmatius (9 GMCIU i 2 GMPP).
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA
RETOLACIÓ EN CATALÀ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE
NOVA IMPLANTACIÓ.

El Secretari dóna compte de la proposició de data 7-07-97 que, transcrita, diu el
següent:
“Atès que des de la nostra coalició, Convergència i Unió, hem vetllat sempre
per tal d’avançar en l’àmbit de la normalització lingüística.
Tenint en compte l’article 25.1 del Reglament per a l’ús de la llengua Catalana
aprovat el 19 d’octubre de 1993 en Ple per aquest Ajuntament on es diu
textualment que “l’Ajuntament de Manresa ha de fomentar la normalització del
Català en les activitats mercantils, publicitàries, culturals, associatives,
esportives o de qualsevol altra mena d’àmbit municipal”.
El Grup Municipal de CiU proposa l’adopció del següent
ACORD
Recomanar des del departament d’autorització d’activitats de l’Ajuntament la
retolació en Català dels establiments comercials de nova implantació i informar
de l’existència del CNL-Montserrat pel seu assessorament gratuït.”
El sr. Oms i Pons explica que el seu grup ha presentat aquesta proposició
perquè ha observat que s’estan posant alguns rètols en castellà en els
establiments comercials i convindria fer entendre als comerciants que l’Ajuntament
veuria amb bons ulls que l’idioma català fos el que imperés a l’hora de posar
rètols. Demana que es voti afirmativament aquesta proposició perquè la qüestió
del català es vagi normalitzant.
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El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que li ha agradat la proposició i és
conscient que Convergència i Unió ha vetllat sempre per avançar en l’àmbit de la
normalització lingüística encara que s’atreviria a dir que no sempre amb bons
resultats però, com a mínim, ho ha provat. L’equip de govern votarà
afirmativament aquesta proposició i l’Ajuntament, a través de la unitat de
Llicències, informarà de l’existència del Consorci de normalització lingüística
Montserrat per al possible assessorament gratuït a l’hora d’obrir un establiment. Li
agradaria destacar que no hi ha hagut, per part de l’Ajuntament, relaxament pel
que fa a la col.locació de rètols en castellà. Se n’han instal.lat alguns i
normalment, conjuntament amb el centre de normalització lingüística Montserrat,
l’Ajuntament visita amb tècnics del Consorci o redacta recomanacions, en relació
a les retolacions de determinats establiments. D’altra banda, cal tenir en compte
que, moltes vegades, es fan rètols en castellà perquè aquest establiments no
coneixen la ciutat en la qual s’hi han instal.lat. Com a exemple podria explicar que
l’establiment “Cárnicas González” va editar uns fulletons en els que parlava de
“solomillos” i segurament moltes mestresses de casa tindrien dificultats per saber
si són mitjanes o alguna altra cosa. Cal dir, per tant, que l’Ajuntament hi està a
sobre d’aquesta qüestió i, un cop feta aquesta reflexió, i deixant clar que l’equip de
govern votarà afirmativament la proposició, ja ha dit abans que li agrada molt que
s’hagi presentat aquesta proposició, si més no, perquè, més enllà del càrrec i de la
delegació de Cultura, li surt la vessant més política de republicà i
d’independentista i, donant per suposada la qüestió democràtica de la qual està a
favor, sí que és veritat que, de vegades, aquesta fermesa en la recomanació o
aquesta intuïció del relaxament, per part de l’Ajuntament, pel que fa als rètols de la
ciutat, en el fons potser té el seu origen en la feblesa legisladora del país. Amb
això vol dir que, seguint aquella tradició segons la qual no hi poden haver
imposicions, i precisament ara hi ha una ponència sobre la Llei de normalització
lingüística que pretén estalviar qualsevol mena d’imposició, i diu això perquè,
potser aquesta tradició de prudència de no voler imposar, fa que, en el fons, sigui
molt difícil poder corregir determinades injustícies. Aquest país ha patit moltes
injustícies lingüístiques i sembla que, de vegades, perquè ningú no s’enfadi, no es
reclama justícia i, com que personalment considera que de vegades cal fer
justícia, malgrat que algú es pugui molestar, demanaria fermesa per continuar
avançant en la normalització lingüística des de tots els partits que són a
l’Ajuntament de Manresa o al Parlament de Catalunya que és des d’on es genera
aquesta ponència, i diria, no tan sols a Convergència i Unió, sinó també al Partit
dels Socialistes de Catalunya, que dóna llibertat al setanta-set per cent de les
empreses perquè tinguin llibertat a l’hora de triar la llengua que prefereixin, que no
ho facin, que siguin més valents, que recomanin però que també siguin capaços
d’aprovar lleis amb les quals els ajuntaments i els centres de normalització
lingüística dels pobles, puguin viure tranquils; per tant, no només recomanar sinó,
de vegades, exigir. Per això, tornant a parlar com a regidor de Cultura de
l’Ajuntament, manifesta que l’equip de govern, atesa la legislació vigent, votarà
afirmativament la recomanació del GMCIU.
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament la
proposició perquè considera que és necessària la recomanació. Quants més
rètols hi hagi en català, millor i, quant més es faci servir el Consorci de
Normalització Lingüística, també millor. En principi li hauria agradat no estendre’s
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més però ho farà malgrat que es digui que fa demagògia perquè, si el senyor
Fontdevila es pot permetre parlar de la llei del català que s’està elaborant i això no
es considera demagògic, sinó que és política, de la mateixa manera ell vol
puntualitzar alguns aspectes no fent demagògia sinó política. El seu grup
considera que és necessari fer recomanacions arribant, si cal, a les últimes
conseqüències però respecte a exigir no hi està d’acord perquè ja hi va haver una
dictadura que també exigia.
L’Alcalde intervé dient que tots els grups coincideixen en votar afirmativament la
proposició presentada pel GMCIU i, en qualsevol cas, les discussions sobre la
ponència del català cal tenir-les al Parlament de Catalunya.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d’urgència dels 3 assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del
RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels tres assumptes
sobrevinguts presentats.
9.1

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 17.500.000
PTES. AMB LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA AMB
DESTINACIÓ A APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CONSORCI DE
L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 18-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de data 16 de juliol de 1997, dita
Corporació aprovà la concessió d’un préstec a aquest Ajuntament d’import
17.500.000 pessetes, per a finançar una aportació extraordinària del mateix al
Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages.
Per tot això aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar una operació de préstec d’import 17.500.000 pessetes, amb la
Diputació provincial de Barcelona amb destinació a aportació extraordinària al
Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages, amb les característiques que
s’esmenten:
Import del préstec
Termini d’amortització
Inici de l’amortització
Interès

17.500.000
10 anys
1 de gener de 1998
Sense interessos
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Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte de préstec a que fa referència l’acord anterior.”
9.2

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
12/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 18-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre obligacions municipals que no
poden demorar-se fins l’exercici de 1998, i no existint crèdit consignat al
Pressupost Municipal vigent, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient
ordenar la incoació d’un expedient de crèdit extraordinari, a fi i efecte d’habilitar el
crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament,
l’expedient de crèdit extraordinari, es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació,
proposant l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdit extraordinari amb càrrec a majors
ingressos del Pressupost Municipal, per finançar els costos necessaris per
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de la partida pressupostària que
es crea, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el
termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
9.3

APROVAR I CONCEDIR UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
DISSET MILIONS CINC-CENTES MIL PESSETES A FAVOR DEL
CONSORCI DE L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 18-07-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès la difícil situació financera en què es troba el Consorci de l’Escorxador
Comarcal del Bages, que exigeix unes mesures de sanejament per fer front a les
seves obligacions i necessitats immediates.
Atès que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa estan conformes,
amb la finalitat d’aconseguir aquest sanejament financer, a efectuar aportacions
extraordinàries al Consorci de 7.500.000 PTA i 17.500.000 PTA respectivament.
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Atesa la resolució dictada pel president de la Diputació de Barcelona en data 16
de juliol de 1997, una còpia de la qual s’ acompanya a la present proposta.
Per tot això, com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de
la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar i concedir una aportació extraordinària de DISSET MILIONS
CINC-CENTES MIL PESSETES a favor del Consorci de l’Escorxador Comarcal
del Bages, la qual es farà immediatament efectiva amb càrrec a la partida
622.1.767 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Facultar l’alcalde-president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que, per raons financeres del Consorci de
l’Escorxador, que exigeixen unes mesures de sanejament per fer front a les seves
obligacions, s’encadenen aquests tres dictàmens. El primer d’ells fa referència a
concertar una operació de préstec de 17,5 milions de pessetes amb la Diputació
Provincial de Barcelona, amb aportació extraordinària al Consorci de l’Escorxador
Comarcal del Bages, amb les característiques següents: l’import és de 17,5
milions de pessetes, el termini és de 10 anys i sense interessos. El segon és
l’expedient de modificació de crèdits 12/1997 que crea la partida pressupostària
corresponent per a l’aportació extraordinària al Consorci. I el tercer es refereix a la
concessió de l’aportació extraordinària de 17,5 milions a favor del Consorci.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup considera que hi ha un
problema real que està en vies de solució i, per això, votarà afirmativament.
El sr. Oms i Pons intervé dient que, tenint en compte la situació en la qual es
troba l’Escorxador Comarcal i que el préstec s’ha contractat sense interessos, fet
que demostra que hi ha hagut una bona gestió, el seu grup votarà afirmativament
els tres dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els tres assumptes sobrevinguts presentats,
s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’OFICINA DE TELEFÒNICA
DE MANRESA.

El Secretari dóna compte de la pregunta del GMCIU, de data 7-7-1997 que,
transcrita, diu el següent:
“Amb motiu de la reestructuració de l’oficina d’atenció a l’usuari de Telefònica a
Manresa.
El Grup Municipal de CiU
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PREGUNTA
L’Ajuntament ha vetllat per garantir que Telefònica presti els mateixos serveis al
ciutadà que fins ara?”
El sr. Canongia i Gerona contesta que l’Ajuntament ha vetllat, vetlla i vetllarà
per intentar aconseguir que Telefónica continuï prestant els mateixos serveis
als ciutadans que fins ara. L’Ajuntament de Manresa està coordinat amb el de
Vilanova i La Geltrú, el de Sant Feliu de Llobregat i el de Vic, que són les tres
altres ciutats de Catalunya que han perdut les oficines de Telefónica quedant
reduïdes a simples botigues de venda, per tal de coordinar els esforços de
pressió de manera institucional envers a una empresa privada com la
Compañía Telefónica Nacional de España. Aquesta companyia no ha fet cas
als acords adoptats pel Ple ni a les proposicions no de Llei del Parlament de
Catalunya i han tancat les oficines a Manresa i les han convertit en botigues
“Telespacio”. Cal esbrinar fins a quin punt l’Ajuntament pot aconseguir que
aquestes botigues recuperin algun sentit més que millori l’atenció al ciutadà.
D’altra banda és cert que el servei 004 és eficient i funciona però, com a
institució, a l’Ajuntament li ha sabut greu que no s’hagin atès els intents de
trobar solucions efectuats per part dels ajuntaments implicats i del Parlament
de Catalunya. Cal continuar en aquesta línia per intentar aconseguir un millor
servei per als ciutadans.
10.2

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA PLANTILLA DE LA
POLICIA LOCAL DE MANRESA.

El Secretari dóna compte de la pregunta del GMCIU, de data 7-7-1997 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que la plantilla de la Policia Local de Manresa tindrà a finals d’any baixes
per diversos motius i atès que aquest fet repercutirà negativament en els
diferents serveis que la Policia Local dóna a la ciutat.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
- Com es pensa resoldre aquest problema ?
- Quants guàrdies urbans tindrà la plantilla de la Policia Local de Manresa a
finals de 1997 ?”
El sr. Canongia i Gerona contesta que aquesta pregunta és una mica
capciosa perquè el propi enunciat conté una “trampa” on diu “…repercutirà
negativament…” perquè aquesta és una conclusió fàcil i ràpida; el fet que hi
hagi baixes de personal no implica necessàriament que això hagi de repercutir
negativament al servei. La pregunta també diu “com es pensa resoldre aquest
problema?” i considera que no és un problema sinó que tan sols es tracta
d’organitzar la Policia Local com ja s’està fent per tal d’aconseguir que, amb
uns quants efectius menys, es donin molts més serveis dels que s’oferien fins
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ara a la ciutat. Respecte a la quantitat de guàrdies que tindrà la Policia Local a
finals de 1997, no es pot precisar sinó que tan sols es podrien fer suposicions
respecte al personal que complirà seixanta-cinc anys i no s’aculli a la llei pel
que fa a les possibilitats de retardar l’edat de la jubilació. Tampoc se sap
quants agents que compliran els seixanta anys s’acolliran a la possibilitat de
jubilar-se anticipadament ni si, alguns dels que s’han presentat a oposicions de
Mossos d’Esquadra, les guanyaran o, encara més, si algun dels agents que es
troben en situació d’excedència voluntària, sol.licitarà el reingrés com ha passat
aquest any. El que sí podria dir, fent unes previsions mínimament lògiques, és
que aquesta xifra podria estar al voltant de vuitanta-set efectius a finals
d’aquest any. I, perquè, quan el GMCIU faci les seves apreciacions, ho pugui
fer amb més coneixement de causa, els dirà que la “ràtio” de policies per
habitants que hi ha als països del Mercat Comú és de 0,8 a 1,3 policies per
cada 1000 habitants, la qual cosa aplicada a la ciutat de Manresa significaria un
nombre comprès entre 52 i 83 policies. Per tant, amb la previsió de 87 agents,
Manresa encara estaria per sobre de les xifres dels altres països i si, a més a
més, es té en compte que Manresa té una comissaria de la Policia Nacional
amb aproximadament 70 efectius més, es pot afirmar, tal i com ho demostren
les estadístiques, que Manresa és una de les ciutats més segures del país.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 22 h i 55 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ...............
EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

