Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia vint-i-u de
desembre de mil nou-cents noranta- tres. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran,
a l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 20, amb caràcter ordinari,
en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
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A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Carme Vidal i Vintró, que s'incorpora a la
sessió a les 21 h i 5 min del vespre, durant el coneixement de l'assumpte comprès en
el punt 3.2 de l'ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1.-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació
a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 16 de novembre de 1993, la còpia
de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se cap
observació es considera i es declara aprovada per unanimitat dels 23 membres
presents, l'acta de la sessió anterior que correspon al dia 16 de novembre de 1993,
sense cap modificació.
2-

QüESTIONS PRèVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 46, 47, 48 49 I
50, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE I 7 DE
DESEMBRE DE 1993, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTA VEUS DELS
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI
7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de novembre i 7 de
desembre de 1993, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i
fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 113.1.b)
del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, quedant acomplert
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en els termes de l'articles
22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.3.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-11-93,
SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A DETERMINAR ELS MERITS O
CIRCUMSTANCIES CONCURRENTS EN EL SR. MANUEL OMS I DE PRAT,
QUE PUGUIN ACONSELLAR LA COL.LOCACIÓ D'UNA PLACA
COMMEMORATIVA A LA SEVA CASA NATAL DEL CARRER DE
SOBRERROCA, 34

El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, article del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15
d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril.
Atesa la instància presentada pel Sr. Lluís Armengol i Massanés, en representació de
l'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa, amb domicili social al Pge. dels
Amics, 2-4-6, entresòl 2a., en la qual sol.liciten que sigui col.locada una placa
commemorativa a la casa natal de qui havia estat alcalde de la ciutat, activador del
Conservatori Municipal Professional de Música i fundador de la Caixa de Manresa, Sr.
MANUEL OMS I DE PRAT, al carrer Sobrerroca núm. 34 de Manresa.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula la
instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà de donar
compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 18 i 20 a 23 del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 22 de desembre de
1976.
RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
col.locar una placa commemorativa a la casa natal de qui havia estat alcalde de la
ciutat, activador del Conservatori Municipal Professional de Música i fundador de la
Caixa de Manresa, Sr. MANUEL OMS I DE PRAT, al carrer Sobrerroca núm. 34 de
Manresa.

2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas, Tinent
d'Alcalde de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat Simon i Circuns,
Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana.
3r.- Donar compte del present Decret en la propera sessió plenària que es celebri."
3.-

PRESIDENCIA

3.1.

ACCEPTACIO DE SUBVENCIO DE 400.000 PTES. CONCEDIDA PER
L'HBLE. CONSELLER DE COMERÇ, CONSUM I TURISME, PER AL
FINANÇAMENT PARCIAL DE L'EDICIÓ DE L'OPUSCLE "MANRESA PER A
TURISTES"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que, per Decret, el darrer 26 de febrer, vaig sol.licitar al Conseller de Comerç,
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya una subvenció destinada al
finançament parcial de l'opuscle MANRESA PER A TURISTES, dins de la
convocatòria establerta per l'ordre de 10 de febrer de 1988, segons consta en el full de
paper segellat de la Generalitat número 260.464-A.
Atès que, per resolució dictada el dia 11 d'octubre de 1993, aquest Conseller va
resoldre atorgar a aquest Ajuntament la subvenció sol.licitada per un import de
400.000 pessetes.
Com Alcalde, proposo que el Ple de la Corporació adopti el següent

ACORD:
ACCEPTAR LA SUBVENCIO atorgada a l'Ajuntament de Manresa pel Conseller de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, per resolució de data 11
d'octubre de 1993, que ascendeix a quatre-centes mil pessetes (400.000,- PTA),
destinada al finançament parcial de l'edició de l'opuscle MANRESA PER A
TURISTES, com a fòrmula de promoció turística de la Ciutat, dins de la convocatòria
establerta per l'Ordre de 10 de febrer de 1988, d'aquest Conseller, en el marc de
política turística."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta només d'acceptar una subvenció que ajuda a anar
reeditant el futlletó que es distribueix gratuïtament "Manresa per a turistes".
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
3.2.

APROVACIO PROVISIONAL DEL PRESSUPOST GENERAL D'AQUEST
AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI DE 1994, INTEGRAT PEL PRESSUPOST
D'AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LA SOCIETAT MERCANTIL AIGÜES DE
MANRESA, S.A, DE TITULARITAT MUNICIPAL

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia-Presidència el Pressupost General
d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 1994, i emès l'informe preceptiu per part de la
Comissió d'Hisenda i la Intervenció, l'Alcalde que subscriu, en acompliment del que
disposa l'article 149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'eleva al Ple de la
Corporació i proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a
l'exercici de 1994, integrat pel Pressupost d'aquesta Corporació i el de la societat
mercantil AIGÜES DE MANRESA, S.A., de titularitat municipal, el resum del qual és el
següent:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
Capítols
Pessetes
A)

OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos directes................ 1.523.530.000
2.- Impostos indirectes..............

91.850.000

3.- Taxes i altres ingressos.........

863.299.860

4.- Transferències corrents.......... 1.468.951.397
5.- Ingressos patrimonials...........
B)

70.400.000

OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d'inversions reals.....

22.000.000

7.- Transferències de capital........

264.930.000

8.- Actius financers.................
9.- Passius financers................ 278.352.383
------------TOTAL
ESTAT
D'INGRESSOS.............. 4.583.313.640
==================================================
ESTAT DE DESPESES
I.- CLASSIFICACIO ECONOMICA

Capítols
A)

Pessetes

OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal............ 1.686.445.303
2.- Compres de béns corrents i serveis.1.253.752.226
3.- Despeses financeres................ 356.308.392
4.- Transferències corrents............ 249.887.230

B)

OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals................... 679.864.267
7.- Transferències de capital.......... 15.000.000
8.- Actius financers...................

1.000.000

9.- Passius financers.................. 321.431.911
------------TOTAL ESTAT DE DESPESES............ 4.563.689.329
=======================================================
II.- CLASSIFICACIO FUNCIONAL.
Grups
1.- Serveis de caràcter general........... 422.840.160
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana. 329.292.731
3.- Seguretat, protecció i promoció social. 670.025.869
4.- Producció de béns públics de caràcter
social................................... 1.975.115.351
5.- Producció de béns públics de caràcter
econòmic................................. 338.113.712
6.- Regulació econòmica de caràcter general.147.818.973
7.- Regulació econòmica de sectors productius.7.450.000
9.- Trasnferències Administracions Públiques.. 592.230

Pessetes

0.- Deute Públic............................672.440.303
-----------TOTAL ESTAT DE DESPESES................4.563.689.329
======================================================
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
AIGÜES DE MANRESA, S.A.
I)

PRESSUPOST D'EXPLOTACIO

Concepte
A) DESPESES (DEURE)

Milions pessetes

Existències...............................

69'03

Compres netes............................. 195'40
Despeses de personal...................... 338'89
Despeses financeres.......................
Tributs...................................

36'70

12'81

Treballs i subministraments............... 115'96
Amortitzacions............................

47'32

Benefici d'explotació..................... 24'02
----------TOTAL DEURE.............. 840'13
B) INGRESSOS (HAVER)
Existències...............................

69'03

Vendes netes.............................. 721'10
Ingressos accessoris a l'explotació.......

14'00

Treballs realitzats per l'empresa pel seu
immobilitzat.............................. 36'00
------TOTAL HAVER........ 840'13

II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte
A)

Milions de pessetes

APLICACIO
Immobilitzat material................. 54'00
Reembargament de préstecs concedits a
mig i llarg termini................... 27'34
------TOTAL...........

81'34
B)

ORIGEN
Autofinanciació....................... 71'34
Financiació aliena.................... 10'00
------TOTAL..................

81'34

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost aprovat
s'exposarà al públic per termini de quinze dies hàbils, als efectes de reclamacions i es
considerarà definitivament aprovat si a l'acabament del periode d'exposició pública no
s'haguessin presentat reclamacions."
El Secretari dóna compte a les esmenes presentades pel GMS que, transcrites, diuen
el següent:
"Esmena número 1 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 111.0.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
30.000
Proposta de consignació G.M.S.

600.000
570.000.

Esmena número 2 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994

- A la Partida 111.0.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
50.000
Proposta de consignació G.M.S.

500.000
450.000

Esmena número 3 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 111.0.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 4 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
utillatge.

A

la

Partida

121.0.213

Consignació al projecte de pressupost
Reducció
10.000
Proposta de consignació G.M.S.

Maquinaria,

instalacions

i

100.000
90.000

Esmena número 5 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1994
- A la Partida 111.0.489 Altres Transferencies
Consignació al projecte de pressupost 8.645.000
Reducció
2.895.000
Proposta de consignació G.M.S.

5.750.000

Esmena número 6 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.151 Gratificacions
Consignació al projecte de pressupost 2.387.000

Reducció

238.700

Proposta de consignació G.M.S.

2.148.300

Esmena número 7 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost 14.500.000
Reducció
725.000
Proposta de consignació G.M.S.

13.775.000

Esmena número 8 del Grup Municipal Socialista al Projete de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 11.000.000
Reducció
4.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

7.000.000

Esmena número 9 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 1.600.000
Reducció
160.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.440.000

Esmena número 10 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.222 comunicacions
Consignació al projecte de pressupost 11.000.000
Reducció
1.100.000
Proposta de consignació G.M.S.

9.900.000

Esmena número 11 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.230 Dietes
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 12 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.0.231 Locomoció
Consignació al projecte de pressupost 1.800.000
Reducció
180.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.620.000"

Esmena número 13 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.1.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 5.800.000
Reducció
580.000
Proposta de consignació G.M.S.

5.220.000

Esmena número 14 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.2.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 8.800.000
Reducció
880.000
Proposta de consignació G.M.S.

7.920.000

Esmena número 15 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994

- A la Partida 121.1.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
9.000
Proposta de consignació G.M.S.

90.000
81.000

Esmena número 16 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.3.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
20.000
Proposta de consignació G.M.S.

200.000
180.000

Esmena número 17 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.4.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 15.100.000
Reducció
1.510.000
Proposta de consignació G.M.S.

13.590.000

Esmena número 18 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 121.4.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
35.000
Proposta de consignació G.M.S.

350.000
315.000

Esmena número 19 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 122.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000

Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 20 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.151 Gratificacions
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
83.000
Proposta de consignació G.M.S.

830.000
747.000

Esmena número 21 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost 1.500.000
Reducció
75.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.425.000

Esmena número 22 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 10.000.000
Reducció
1.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

9.000.000

Esmena número 23 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost 1.500.000
Reducció
150.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.350.000

Esmena número 24 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 25 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.230 Dietes
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
40.000
Proposta de consignació G.M.S.

400.000
360.000

Esmena número 26 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.0.231 Locomoció
Consignació al projecte de pressupost 400.000
Reducció
40.000
Proposta de consignació G.M.S.

360.000

Esmena número 27 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.1.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 5.000.000
Reducció
500.000
Proposta de consignació G.M.S.

4.500.000

Esmena número 28 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.1.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost

90.000

Reducció

9.000

Proposta de consignació G.M.S.

81.000

Esmena número 29 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.2.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
9.500

95.000

Proposta de consignació G.M.S.

85.500

Esmena número 30 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 222.3.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
90.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000
810.000

Esmena número 31 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.2.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
7.500
Proposta de consignació G.M.S.

150.000
142.500

Esmena número 32 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.2.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
15.000
Proposta de consignació G.M.S.

150.000
135.000

Esmena número 33 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.2.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
45.800

450.000

Proposta de consignació G.M.S.

404.200

Esmena número 34 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.4.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 35 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.4.489 Altres transferencies
Consignació al projecte de pressupost 6.500.000
Reducció
228.000
Proposta de consignació G.M.S.

6.272.500

Esmena número 36 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 413.5.226 Despeses diversses
Consignació al projecte de pressupost 1.500.000
Reducció
150.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.350.000

Esmena número 38 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 432.1.151 Gratificacions

Consignació al projecte de pressupost 3.320.000
Reducció
332.000
Proposta de consignació G.M.S.

2.988.000

Esmena número 39 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 432.2.221 Enllumenat públic
Consignació al projecte de pressupost 123.000.000
Reducció
12.300.000
Proposta de consignació G.M.S.

110.700.000

Esmena número 40 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 432.4.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost 5.500.000
Reducció
1.850.000
Proposta de consignació G.M.S.

3.650.000

Esmena número 41 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 432.3.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
20.000
Proposta de consignació G.M.S.

200.000
180.000

Esmena número 42 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 443.0.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 1.800.000
Reducció
180.000

Proposta de consignació G.M.S.

1.620.000

Esmena número 43 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 432.4.226 Despese diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
80.000

800.000

Proposta de consignació G.M.S.

720.000

Esmena número 44 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 443.0.226 Despese diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
20.000

200.000

Proposta de consignació G.M.S.

180.000

Esmena número 45 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.1.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
60.000

600.000

Proposta de consignació G.M.S.

540.000

Esmena número 46 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.1.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
5.000
Proposta de consignació G.M.S.

50.000
45.000

Esmena número 47 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.1.226 Despese diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 48 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.2.226 Despese diverses
Consignació al projecte de pressupost 5.800.000
Reducció
1.100.000
Proposta de consignació G.M.S.

4.700.000

Esmena número 49 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.2.489 Altres transferencies
Consignació al projecte de pressupost 20.000.000
Reducció
3.400.000
Proposta de consignació G.M.S.

16.600.000

Esmena número 50 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.4.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 10.400.000
Reducció
900.000
Proposta de consignació G.M.S.

9.500.000

Esmena número 51 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 451.4.489 Altres tranferencies

Consignació al projecte de pressupost 48.000.000
Reducció
6.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

42.000.000

Esmena número 52 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.1.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
5.000

100.000

Proposta de consignació G.M.S.

95.000

Esmena número 53 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.1.221 Suministrament
Consignació al projecte de pressupost 17.000.000
Reducció
1.500.000
Proposta de consignació G.M.S.

15.500.000

Esmena número 54 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.1.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost 1.400.000
Reducció
140.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.260.000

Esmena número 55 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.1.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 8.500.000
Reducció
850.000
Proposta de consignació G.M.S.

7.650.000

Esmena número 56 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.1.489 Altres Transferencies
Consignació al projecte de pressupost 7.000.000
Reducció
2.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

5.000.000

Esmena número 57 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.3.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
3.750

75.000

Proposta de consignació G.M.S.

71.250

Esmena número 58 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.3.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 6.800.000
Reducció
680.000
Proposta de consignació G.M.S.

6.120.000

Esmena número 59 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.3.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost 2.000.000
Reducció
200.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.800.000

Esmena número 60 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994

- A la Partida 452.3.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.000.000
Reducció
100.000
Proposta de consignació G.M.S.

900.000

Esmena número 61 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.4.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
20.000
Proposta de consignació G.M.S.

200.000
180.000

Esmena número 62 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.4.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
7.000
Proposta de consignació G.M.S.

70.000
63.000

Esmena número 63 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 452.5.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 2.050.000
Reducció
675.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.375.000

Esmena número 64 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 453.0.221 Suministraments

Consignació al projecte de pressupost 1.500.000
Reducció
150.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.350.000

Esmena número 65 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 453.0.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
13.500

135.000

Proposta de consignació G.M.S.

121.500

Esmena número 66 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 453.0.226 Despeses diveres
Consignació al projecte de pressupost 2.000.000
Reducció
200.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.800.000

Esmena número 67 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 463.0.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
7.500

75.000

Proposta de consignació G.M.S.

67.500

Esmena número 68 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 463.0.222 Comunicacions
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
25.000
Proposta de consignació G.M.S.

250.000
225.000

Esmena número 69 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 463.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 16.000.000
Reducció
1.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

15.000.000

Esmena número 70 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 511.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
50.000
Proposta de consignació G.M.S.

500.000
450.000

Esmena número 71 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 513.1.221 Suministraments
Consignació al projecte de pressupost 4.700.000
Reducció
470.000
Proposta de consignació G.M.S.

4.230.000

Esmena número 72 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 513.1.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost
Reducció
50.000
Proposta de consignació G.M.S.

500.000
450.000

Esmena número 73 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 611.0.151 Gratificacions
Consignació al projecte de pressupost 1.245.000
Reducció
124.500
Proposta de consignació G.M.S.

1.120.500

Esmena número 74 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 611.0.220 Material d'oficina
Consignació al projecte de pressupost 4.500.000
Reducció
1.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

3.500.000

Esmena número 75 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 611.0.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 6.000.000
Reducció
600.000
Proposta de consignació G.M.S.

5.400.000

Esmena número 76 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 622.3.226 Despeses diverses
Consignació al projecte de pressupost 1.500.000
Reducció
150.000
Proposta de consignació G.M.S.

1.350.000

Esmena número 77 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 313.0.480 Atencions benefiques assistencials

Consignació al projecte de pressupost 8.500.000
Increment
2.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

10.500.000

Esmena número 78 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 313.1.480 Atencions benefico assistencials
Consignació al projecte de pressupost 15.000.000
Increment
1.500.000
Proposta de consignació G.M.S.

16.500.000

Esmena número 79 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- A la Partida 422.1.212 Edificis i altres construccions
Consignació al projecte de pressupost 12.000.000
Increment
1.000.000
Proposta de consignació G.M.S.

13.000.000

Esmena número 80 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
A
menjadors

la

Partida

422.2.221

Suministraments

beques

de

Consignació al projecte de pressupost 8.840.000
Increment
1.660.000
Proposta de consignació G.M.S.

10.500.000

Esmena número 81 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
Crear una nova partida destinada a canalitzar ajudes a paisos menys desenvolupats,
amb una consignació de 1.000.000 amb destí. Amics de l'UNESCO-BAMBYLOR

Esmena número 82 del Grup Municipal Socialista al Projecte de Pressupostos per a
l'exercici de 1.994
- Al capitol 9 article 91 concepte 917 subconcepte 917.01
de l'interior d'ens fora del sector
públic.

Prestecs rebuts

Consignació al projecte de pressupost 278.352.383
Reducció
44.573.750
Proposta de consignació G.M.S.

233.778.633".

A continuació el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pel grup municipal de
l'ENM i que, transcrita, diu el següent:
"1.-

Disminuir en 500.000 PTA la partida 111.0.226, corresponent a despeses
diverses dels òrgans de govern.

2.-

a) Disminuir en 2.500.000 PTA, la partida 111.0.489 corresponent a
transferències dels òrgans de govern.
b) Crear la partida 111.0.489.01, amb el títol "Transferències a projectes ajut al
tercer món", i dotar-la amb 1.000.000 PTA.

3.-

Disminuir en 1.000.000 PTA, la
comunicacions administració general.

partida

121.0.222

corresponent

a

4.-

Disminuir en 500.000 PTA. la partida 122.0.226, corresponent a despeses
diverses d'administració general.

5.-

Incrementar en 2.000.000 PTA la partida 313.0.480, corresponent a ajudes
individualitzades d'acció social.

6.-

Crear la partida 413.4.226.01, amb el títol Pla Municipal de Drogodependències
i, dotar-la amb 1.500.000 PTA.

7.-

a) Crear la partida 413.5.227, amb el títol de Conveni amb la Universitat
Politècnica de Catalunya, per temes de medi ambient, dotant-la amb 2.341.148
PTA.
b) Suprimir la partida 413.5.141 referent a altre personal de medi ambient, que
estava dotada de 2.341.148 PTA.

8.-

Crear la partida 432.1.489, Transferència Societat Municipal de Rehabilitació i,
dotar-la amb 5.000.000 PTA.

9.-

a) Crear la partida 432.1.600.01, amb el títol de compra de terrenys i immobles
per rehabilitació i, dotar-la de 30.000.000 PTA.
b) Disminuir l'import de la partida 432.1.600 de compra de terrenys, deixant-lo
en 15.000.000 PTA.

10.-

Disminuir en 1.000.000 PTA la partida 432.4.220, material oficina urbanisme.

11.-

Disminuir en 500.000 PTA la partida 451.2.226, despeses diverses de cultura.

12.-

Disminuir en 2.000.000
transferències.

13.-

Disminuir en 2.000.000 PTA la partida 451.4.226, corresponent a despeses
diverses de programes culturals.

14.-

Disminuir en 1.000.000 PTA la partida 452.1.489 corresponent a transferències
d'esports.

15.-

a) Disminuir en 15.000.000 PTA la partida 452.1.622.00 corresponent a obres
complementàries del Pavelló del Congost.

PTA

la

partida

451.2.489,

corresponent

a

b) Crear la partida 452.1.622.02, pista poliesportiva Pujolet, i dotar-la amb
5.350.000 PTA.
c) Crear la partida 452.1.622.03, vestidors escola Anselm Cabanes i, dotar-la
amb 7.650.000 PTA.
d) Crear la partida 452.1.622.04, pista poliesportiva St. Cristòfol-Trieta i dotar-la
amb 2.000.000 PTA.
16.-

Disminuir en 500.000 PTA la partida 453.0.226 corresponent a despeses
diverses SAC.

17.-

Disminuir en 1.000.000 PTA la partida 463.0.226, corresponent a d'altres
serveis.

18.-

Disminuir en 2.000.000 PTA la partida 511.0.601.03, corresponent a l'ordenació
cruïlla Guimerà-Passeig.

19.-

Disminuir en 1.000.000 PTA la partida 611.0.226 de despeses diverses
d'administració financera.

20.-

Disminuir en 500.000 PTA la partida 622.3.226, despeses diverses de regulació
comercial.

21.-

Disminuir en 2.000.000 PTA la partida 751.0.226 de despeses diverses de
turisme.

22.-

Disminuir la partida d'ingressos 420.00 en la disminució de despeses total de
les esmenes precedents , que són
13.500.000 PTA.

A continuació el Secretari llegeix l'esmena presentada pel Grup Municipal Popular que,
transcrita, diu el següent:
"Cap. Partida

REBAIXAR DESPESES

1 111.0.100.01 ORGANS DE GOVERN representació 2.000.000'Ptas.
2 111.0.226

"

" " despeses diverses 1.000.000'

2 121.0.226

Administració General

2 451.2.226

Joventut-despeses diverses

2 451.4.226 Altres programes culturals
2 452.1.226

Instal.lacions deportives

2 611.0.226 Administració financera

4.000.000'
1.000.000'
1.000.000'
1.000.000'
1.000.000'

2 452.5.227

Festes

2.000.000'

4 111.0.489

Organs gover. altres trasnfer. 4.000.000'

4 451.2.489

Joventut

4 451.4.489

Altres programes culturals

4 452.1.489

Instal.lacions deportives

4.000.000'
9.000.000'
2.000.000'
-----------------

TOTAL
32.000.000
======================
CONTRAPARTIDA
4 420.00

Participació en tributs Estat 32.000.000'PTA"
=================

El Sr. Sala i Rovira intervé dient que en el projecte de pressupost que l'equip de govern
proposa, de forma esquematitzada, caldria informar del contingut de la proposta a
nivell de grans partides. Es parteix d'una proposta que, en principi, representa respecte
a l'any anterior, un 5'34% d'increment globalitzat incloent-hi les inversions, ara bé, si a
aquesta xifra pressupostària se li resta la xifra absoluta de les inversions, dóna un
increment pressupostari net d'un 0'91%, és a dir 35 milions de pessetes sobre un

pressupost de 3.883 milions de pessetes. Si es fa una comparança dels capítols 3 i 9
de despeses que fan referència al capítol d'Interessos Financers i al de Devolució de
Principal, en aquest cas l'estalvi és d'un 20'50% en el capítol III d'Interessos Financers,
i d'un 15'82 en el de Devolució de Principal, capítol IX, i en el seu conjunt, les pessetes
dels capítols III i IX que fan la càrrega financera, es reduirien a un 18'35 % respecte a
l'any 1993. L'evolució del capítol I que té un pressupost de 1.291 milions de pessetes,
si a aquest capítol se li treuen les càrregues de Seguretat Social i Assistència
Sanitària, aleshores l'increment del 1994 respecte del 1993 seria un 3'06%, que vénen
a ser uns 38 milions de pessetes, i que es referenciarien en aquelles places que
continuen estant a l'oferta pública de l'any 1993, que no s'ha executat, i s'executarà a
principis de 1994, essent aquests uns diners que no constaven en el pressupost de
1993, perquè no s'executava l'oferta, però sí que han de constar a l'any 1994, i això és
el que dóna aquesta diferència d'increment en el capítol primer, de nòmina.
Pel que fa al capítol II, de Béns i Serveis, diu que en aquest cas sí que hi ha un
increment més important i estarien parlant de 142 milions de pessetes, d'un pressupost
de 1.253, i l'increment representaria un 12'8%.
Fent referència al capítol IV diu que el decrement se situaria en un 3%, la qual cosa vol
dir que es parla d'una disminució de 7'7 milions de pessetes, respecte al pressupost de
1993.
Continua dient que hi ha uns capítols que tenen una incidència important en l'evolució
del projecte de pressupost de l'any 1994, com són el capítol de subministraments que
té un fort increment respecte el 1993, degut a un seguit de decalatges i es tracta que a
finals de l'exercici 1994 no restin pendents cap de les futures factures de
subministraments i es refereixen bàsicament a temes energètics, que quedin
absolutament regularitzats i englobats a dins el pressupost de l'any 1994; i el mateix es
podria dir per la qüestió de comunicacions, i en aquest cas es referiria estrictament al
tema de telèfons, i també, com a partida significativa, tindrien la de treballs realitzats
per altres empreses, i en aquest cas l'increment no és massa important en xifres
relatives,(6'23%), però sí en xifres absolutes estan parlant de 39'3 milions de pessetes.
També cal dir que l'equip de govern ha gestionat amb la concessionària de recollida de
deixalles i neteja viària el fet que del projecte que hi havia i que en el seu moment es
va aprovar, per a l'any 1994 no hi hagi increment, i en aquest sentit també voldria
recordar que l'increment feia referència bàsicament a la neteja viària i no a la recollida
de deixalles. El fet que s'hagi pogut consensuar amb la concessionària el trasllat en el
temps o el decalar en el temps, un any, les futures ampliacions, representa un estalvi
important dins d'aquest pressupost per a 1994, i ajuda d'una forma capital el bon
enquadrament dins d'una línia de viabilitat pressupostària.
Quant a subvencions, expressa que ja ha dit abans que tenia una proposta de
disminució d'un 3% i que bàsicament es referencia a un tema que l'any 1993 va tenir
una importància significativa (18 milions de pessetes), Diu que aquests 18 milions es
van referir a fires i exposicions per una partida de subvencions que es va haver
d'habilitar en un canvi de partides per fer front a uns crèdits que restaven pendents de
quan s'havia fet l'operació de compra de Fira de Manresa, el juny de l'any 1992, i que
juntament amb d'altres partides que tenen increments i decrements, són la part
important que permeten que hi hagi una reducció en el final de l'operació de
subvencions.
Dins d'aquesta línia de contenció, és significatiu comentar que en el capítol de
despeses diverses, el conjunt d'aquestes respecte el 1993 han tingut un decrement de
500.000 pessetes que, si bé en xifres relatives tenen una incidència reduïda, el cert és

que es preveu englobar l'IPC de l'any 1993 en el mateix pressupost de l'any 1993 i
poder fer front al 1994 sense incrementar despeses en aquest capítol, i estarien
parlant d'un estalvi de 5 milions de pessetes. Les línies bàsiques en les quals es
belluga el pressupost de l'any 1994 són de contenció generalitzada, de regularització i
compensació de possibles diferències en temes puntuals, i al fer referència a aquest
apartat comenta la situació que en el pressupost per a 1994 hi ha una proposta per tal
de compensar un seguit de reconeixements de crèdit, que de forma específica, hi
consten i pugen a 10'6 milions de pessetes, i que, la majoria són per temes que en el
seu moment es van decidir englobar en concerts de serveis en l'exterior, però que
entre la decisió i la normalització hi va haver el decalatge d'uns mesos i va donar lloc a
diferències en qüestions econòmiques. També hi ha dos temes puntuals més, un dels
quals fa referència a l'empresa que va fer la remodelació de façana (Emcofa) i que
puja 3'5 milions de pessetes, diferència que va quedar pendent en el seu moment i que
s'engloba en aquest pressupost d'avui, com també 500.000 pessetes que van quedar
pendents amb l'empresa Pacsa, (constructora de l'escorxador comarcal del Bages), i
que vindria de dos exercicis anteriors. Aquests són temes que queden previstos a
compensar amb el projecte de pressupost de 1994.
Com a política general caldria dir que els esforços més importants, es realitzen en les
partides que tenen una incidència quantitativa més forta a dins el pressupost, i aquí
farien referència a una estricta aplicació del que és el projecte de Llei de Pressupostos
de l'Estat, quan al capítol I, en tant en quan la previsió és d'increment zero, per a tot el
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Manresa, al temps que també no hi ha
la previsió de fer una oferta pública de llocs de treball, ja que la congelació respecte al
creixement de serveis existents o a la creació de futurs serveis en aquest moment no
es contempla, donada la situació del propi ajuntament i la situació de la Llei de
Pressupostos de l'Estat, que també de forma molt clara, aconsella no incrementar
plantilles de personal.
En el capítol II, l'esforç que es fa és per a fer front a tots els compromisos de treballs
realitzats per altres empreses (tots aquells que acaben amb 227) i l'increment de cost
que representa l'aplicació de totes aquestes fórmules polinòmiques de serveis que
estan concertats per aquesta Corporació, queden englobats a dins el pressupost i
també la regularització de decalatges que hi puguin haver amb algunes partides de
subministraments o de comunicacions, bàsicament. S'intenta regularitzar de manera
que es pugui tenir la garantia que en el pressupost de l'any 1994 no quedin temes
decalats en el temps sino que es pugui garantir un quadre pressupostari en tots els
aspectes.
En l'apartat d'inversions, de forma general, s'inclouen els 679 milions de pessetes que
es deien al començament, i és la proposta de tots els temes que consideren
estrictament necessaris i imprescindibles de tirar endavant en un any de restriccions,
com entenen que és l'exercici de 1994. Per altra banda, també ès important ressaltar
que dels 679 milions de pessetes, el 41% és amb recursos aliens, en aquest cas amb
fonts de financiació de tercers, bancs o caixes, el 16'8 % seria amb contribucions
especials, amb recursos ordinaris un 3'2 %, l'Inem té una aportació del 10'3%, la
Generalitat un 14%, les empreses privades per a una aportació puntual del carrer
Carrasco i Formiguera, un 5'88% i la Diputació un 8% i escaig. Les obres més
importants que es preveu tirar endavant en el decurs de l'any 1994 són l'adquisició de
terrenys a fi i efecte de poder tirar endavant la societat anònima de rehabilitació
urbana, la construcció del primer tram del carrer Carrasco i Formiguera (74 milions), la
urbanització del carrer Bernat de Castellbell (42 milions), la urbanització del barri de

Viladordis (73 milions). La qüestió dels plans ocupacionals, amb unes inversions
previstes de 105 milions de pessetes, la rehabilitació del Casino, fase III, amb 108
milions de pessetes, la remodelació del Casal de Viladordis, amb 12 milions i obres de
remodelació, millora i rehabilitació del museu, amb 30 milions de pessetes. A part
d'això, hi ha tot un reguitzell d'inversions de més o menys quantia. Però és important
que només el 40% s'ha d'anar a buscar amb recursos aliens. I en aquest cas, fent una
comparació amb dades pressupostàries, poden dir que en el capítol IX, l'any 1994 hi
ha una previsió de devolució de principal de 321 milions de pessetes, mentre que la
incorporació de nous préstecs estaria xifrada en 278 milions. Per tant, significativament
40 o 50 milions per sota de l'endeutament actual. En aquest cas haurien d'afegir-hi que
està pendent de signatura el conveni amb la Generalitat per la qüestió de Fira de
Manresa, que representarà una aportació econòmica per compensació de deutes amb
tercers, en aquest cas amb les caixes amb qui se signà l'operació de compra de Fira
de Manresa, i que està al voltant dels 142-144 milions de pessetes, que també
ajudaran a rebaixar la xifra total d'endeutament. També és important, com a xifres
absolutes, remarcar que es va començar l'exercici 1993 amb un deute a tercers, de
3000 milions de pessetes, i que finals d'aquest any s'estarà en 2.883 milions, amb un
rebaix de 120 milions de pessetes, i que a finals de l'any 1994 les previsions seran que
l'Ajuntament se situarà en una xifra inferior als 2.700 milions de pessetes, en el cas
que el pressupost es tiri endavant de la forma en què està estructurat. I això és
demostratiu de la voluntat de l'equip de govern d'anar a rebaixar l'endeutament a part
de l'operació que ja s'ha fet de refinançament i d'una altra futura operació de
refinançament que, entenen que dins el primer trimestre de 1994 seria possible de
desencallar. I això sense tenir en compte que a més hi ha la possibilitat a nivell de la
Federació Catalana de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, de poder
aconseguir aquella altra refinanciació amb compensació de dos punts per part de la
Generalitat i 3 punts per part del Govern Central, que ajudarien d'una manera molt
important a alliberar recursos i abaixar els costos de càrrega financera d'aquest i de
tots els Ajuntaments. Aquestes són gestions que s'han d'anar desencallant i tirant
endavant perquè ajudaran d'una manera notable a millorar la situació eonòmicofinancera del nostre Ajuntament.
Continua dient el Sr. Sala que, pel que fa a ingressos, els que s'han aplicat aquí,
provenen de l'estudi estrictament tècnic que a finals de setembre es va portar a terme
per part dels serveis financers d'aquest ajuntament, i que vénen reflectits en els
diferents capítols d'ingrés d'aquest pressupost. Finalment pel que fa referència a
l'Ajuntament de Manresa diu que així com l'any passat a l'hora de fer la presentació es
va informar que el pressupost tenia un desfasament de 260 milions de pessetes, creu
que quan tancaran el pressupost de 1993 d'aquí a unes setmanes s'estarà a uns
nivells inferiors, i respecte el pressupost de 1994 també han de dir, que malgrat ser un
pressupost quadrat i ajustat, té una petita diferència interna xifrada en uns 50 milions
de pessetes, dels quals n'hi haurà una part important que podria arribar fins a 18'5 o 19
milions de pessetes, representant un estalvi que vindrà de la signatura del conveni
amb la Generalitat per la compra del palau firal, i dependrà de la rapidesa que tingui la
Generalitat en fer l'ingrés a Tresoreria dels 140 milions de pessetes que comentaven
amb anterioritat. També vol dir que aquests altres 50 milions de pessetes en principi,
vindrien reduïts en aquesta xifra, amb la qual cosa l'ajust pressupostari encara seria
més acurat. També cal dir que a nivell de compliment d'ingressos i despeses, com ja
és conegut pels membres de la Corporació, l'ajust que se sol produir sempre va a favor
de les despeses, realment el compliment dels ingressos és més acurat que el de les

despeses, ja que en ingressos no s'arriba normalment al 0'5 % de desviació respecte
al que està pressupostat, i en canvi en despeses normalment estan entre el 1'5%,
2'5% o 3% de desviació, la qual cosa dóna peu a poder dir que d'aquests 30 o 32
milions de pessetes que, en principi, podrien entendre que és la desviació d'aquest
pressupost, el cert és que queda compensada sobradament amb l'execució del propi
pressupost. També cal dir que el pressupost de l'any 1994 porta incorporat el dèficit de
l'any 1993, perquè és preceptiu, i aquest dèficit que també formaria part d'aquests 50
milions de pessetes, estava xifrat en 19 milions, amb la qual cosa en el seu conjunt
creu que l'esforç que, en principi reflecteix el pressupost és un esforç important per
aconseguir el pas capital per anar a futures absorcions del dèficit, que és frenar el
creixement del dèficit pressupostari.
Quant al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A. diu que en el contingut de la memòria,
així com la previsió del compte d'explotació i de l'evolució de les inversions, Aigües de
Manresa presenta una evolució futura per al 1994 prou raonable, des del punt de vista
que presenta un quadre pressupostari absolutament correcte amb una petita
possibilitat de benefici, que estaria xifrada en 24 milions dins un pressupost de 840,
amb la qual cosa estarien parlant de xifres realment petites, d'un 3%, i d'altra banda hi
ha un increment de les inversions que també queden xifrades amb les dades que
s'han donat abans i que una part important de les mateixes s'autofinancia amb les
pròpies amortitzacions i amb els propis recursos previstos en el propi exercici 1994, i
amb la resta hi ha un petit crèdit, força inferior a les devolucions de crèdit previstes en
el propi exercici 1994. Per això creu que la línia és la correcta, d'aconseguir anar
rebaixant l'endeutament d'Aigües de Manresa, S.A.
El Sr. Balet i Oller intervé dient que ja és hora que es comenci a parlar de filar prim, ja
que fins ara hi ha hagut uns pressupostos molt alegres, i s'ha arribat a un punt crític,
com ho demostra clarament el fet de veure què és el que dóna l'Ajuntament i què és el
que paga l'Ajuntament i sempre es veu que les despeses de personal pugen molt per
damunt del que dóna l'Ajuntament. I de la manera que s'ha anat tirant fins ara, no es
pot corregir de cop, amb el pressupost actual, un defecte que ja ve de l'any 1975 cap
aquí, és a dir, que, per administrar els mateixos habitants que hi havia aleshores s'ha
arribat a aquesta situació d'endeutament de 3000 milions, d'un dèficit de 800 milions,
d'unes despeses per les quals cada dia es paguen més d'un milió de pessetes
d'interessos, i ja estan al cul del sac. Per tant, ha presentat una proposta d'esmena per
tal de contenir i moderar més la despesa. Reconeix que aquest any s'ha fet molt
acuradament el pressupost, i per això la seva proposta és només de contenció, de
moderació, tot i reconeixent que potser hi ha moltes més coses per retallar, però també
és cert que no es pot matar tot el que és gras en un sol pressupost. En aquest cas
presenta aquesta esmena per acabar amb la filosofia d'anar marxant i anar fent, i en
aquest pressupost s'abstindrà, perquè el mal no ve d'ara sino de la filosofia d'aquests
anys passats. I també veu que per arribar a eixugar tot el deute, com deia Churchill
costarà sang, suor i llàgrimes, i tampoc que no es pot eixugar tants cèntims com es
deuen en un pressupost ni en dos, sino que ha de ser un corrent o pauta a seguir cap
a la contenció.
El Sr. Perramon i Carrió diu que aquest és un pressupost en què hi ha hagut un esforç
important de contenció i així ho valoren. Cal dir en primer lloc que, respecte als

ingressos, per primer cop en força anys hi ha unes previsions d'ingressos ajustades al
que és previsible que es pugui recaptar i que, a la vista de l'estat d'execució es pot
veure que el pressupost de 1993 efectivament estava inflat en uns 330 milions de
pessetes en els ingressos. També hi ha hagut contenció i ajustos importants en les
despeses i que s'han aconseguit diners de la Generalitat per finançar determinats
serveis que, des d'aquí, des de l'oposició i des del mateix govern, es pensava que calia
una aportació de la Generalitat (parlen del tema de planning, del Conservatori, de
monitors de música i gimnàstica ...) i per tant, cal reconeixer que hi ha hagut un esforç
important per ajustar les despeses i, per tant, perquè pagui l'administració a qui més
pertocaria, en aquestes despeses municipals. Cal constatar també que en les
inversions hi ha una part important de partides que fan referència a obres ja fetes,
(anualitats del tema de l'estació de mercaderies, els dipòsits vells, conservatori,
congost, façana plaça major, etc.) per tant, no és inversió nova sino ja feta. També hi
ha una part important d'inversió com el carrer Carrasco i Formiguera o Viladordis, que
són temes d'inversió que estaven en el 1993 i que al no haver-se executat es passen
al 1994. I possiblement el tema més rellevant seria la partida del Casino, pel que fa
referència a obres noves. En aquesta situació cal dir que el pressupost que presenta
l'equip de CiU és més difícil d'esmenar que d'altres anys, o com a mínim, les
discrepàncies que d'altres anys eren de molt volum, aquest any les diferències són
més reduïdes respecte a com pensa l'ENM que ha de ser el pressupost. Amb tot hi ha
un conjunt de temes en els quals han presentat esmena perquè pensen que hi ha
possibilitats de distribuir els diners de manera diferent, sobretot atenent a
determinades prioritats que consideren que no són prou ben ateses en el pressupost.
Així doncs, una qüestió a la que han donat especial prioritat és la de rehabilitació i,
concretament una de les esmenes planteja que en lloc d'una partida genèrica de
compra de terrenys immobles de 45 milions han volgut que, com a mínim, quedessin
explícitament reservats 30 milions a compra de terrenys immobles per rehabilitació del
barri antic de Manresa, i els altres 15 milions són una dotació per altres temes que es
puguin plantejar, com poden ser enderrocs que en moments determinats ha d'executar
l'Ajuntament, i possiblement, si tal com es va fer en la previsió de la plantada d'arbres a
la muntanya del Puigberenguer, segurament seria útil adquirir per part de la ciutat
alguns terrenys en aquella ubicació que permetin que la plantació també es faci sobre
terrenys propietat del municipi. En la qüestió de rehabilitació també plantegen una altra
esmena i és una transferència a la Societat de 5 milions de pessetes, i que sortirien
fonamentalment de recursos ordinaris per tal que la Societat pugui operar amb els 10
milions que té de capital social i, per tant, com que hi haurà unes despeses, com a
mínim del sou de la persona que en sigui el gerent, almenys que això pugui fer front a
aquestes despeses. Pensen també que, segurament, quan estigui constituïda la
Societat caldrà demanar ajuts a la Generalitat i possiblement, s'obtinguin per aquest
tema, però ja que es constitueix formalment la Societat i hi haurà una persona al
davant, pensen que cal apostar fort pel tema de rehabilitació i intentar guanyar el
retard d'aquest temps en què no s'ha actuat. Una altra qüestió on han volgut posar
l'accent és en el tema d'Acció Social de Serveis Socials, suplementant en dos milions
de pessestes la partida d'ajudes individualitzades perquè la situació en aquests
moments és difícil per a moltes famílies, i cal que l'Ajuntament tingui més recursos per
fer front a aquests problemes i també una partida específica amb el nom d'aportació i
transferència a projectes i ajut al Tercer Món que, enceti encara que, tímidament, de
normalització en aquesta aportació

dels recursos municipals en el desenvolupament del Tercer Món. Hi ha una esmena
que té dos apartats que fa referència a la discrepància que l'ENM va mantenir amb
l'equip de govern respecte al tema d'assessorament en qüestions de Medi Ambient, en
què, es va denunciar el conveni que hi havia amb la UPC, i es va plantejar com una
contractació d'altre personal, i en el qual l'ENM pensa que s'hauria de restituir la
situació que hi havia i, per tant, canviar aquests diners de partida i deixar-los com a
conveni amb la UPC. Plantegen també la creació d'una partida nova amb un epígraf
específic Pla de Drogodependències, en aquests moments en què aquest pla
comença a funcionar amb una activitat més sòlida i cal que hi hagi una dotació que faci
front a aquesta necessitat. Una altra esmena és en el tema d'inversions esportives,
que marca un criteri segurament diferent, ja que l'equip de govern planteja una inversió
en part per pagar obra feta, i en part per fer obra nova, que està en els 52 milions de
pessetes, el projecte concretament puja 41 milions de pessetes. L'ENM proposa
disminuir d'aquesta assignació global dels 52 milions, uns 15 milions, i per tant es
podria fer el projecte que hi ha amb una mica menys, és a dir amb algunes variacions
o reduccions per invertir-ho amb altres tipus d'equipaments esportius. Un equipament
estaria situat al recinte del Pujolet on hi ha una pista pavimentada, en aquests
moments, però no hi ha cap tipus de mobiliari ni la xarxa al voltant, ni il.luminació,
coses que permetrien tenir aquest espai en funcionament moltes més hores al dia, ja
que és un barri que té poc equipament esportiu i hi ha molta gent jove. Un altre
equipament és el projecte aprovat fa pocs mesos dels vestidors de l'escola Anselm
Cabanes, ja que permetrien la utilització d'aquell pati d'una manera més continuada i,
per part també d'altres grups esportius que no siguin pròpiament l'escola. Una altra
qüestió seria la pista polisportiva que ha d'anar a sobre l'aparcament situat entre el c.
St. Cristòfol i c. Trieta, ja que la dotació que plantegen aquí no cobreix tota la inversió,
però obre la partida per a aquest tema, i pensen que d'alguna d'aquestes obres,
almenys una part important de l'aportació econòmica que faci l'Ajuntament vindria
suplementada per aportacions de la Generalitat. Per tant, el criteri és anar a primar
equipaments en barris que puguin tenir un ús social molt més ampli que no pas
concentrar totes les inversions en el pavelló del Congost. Plantegen una petita
disminució en el projecte de la cruïlla Guimerà-Passeig, on hi ha prevista una dotació
de 7 milions, i pensen que per valor de 5 milions es podria fer una actuació digna, i
després hi ha tot un conjunt de partides on es fa disminució de despeses, on pensen
que s'hi pot fer un estalvi sense que sigui traumàtic pel conjunt de l'actuació dels
diferents departaments. En conjunt, la rebaixa que es fa de diferents partides puja 23
milions de pessetes, però desprès suplementen o creen algunes partides noves per
valor de 9'5 milions i, per tant, globalment, la disminució de despesa és de l'ordre de
13'5 milions de pessetes. Han de dir que si bé el pressupost de 1994 està força
ajustat, queda pendent el dèficit dels 880 milions de pessetes i el dèficit previsible del
1993 que el Sr. Sala ha comentat que serien menys dels 260 en què hi havia
desquadre inicial en el pressupost i serà difícil que es rebaixin gaire els 200 milions de
dèficit. En qualsevol cas, i globalment l'Ajuntament es posarà per sobre dels 1000
milions de pessetes, i això s'haurà d'afrontar, ja sigui per part d'aquest equip de govern
o per part d'altres que vinguin després, i que segurament s'estarà molt temps a deixarlo net, però està clar també que hi ha d'haver aportació per part de l'Estat, en forma de
financiació de crèdits o en forma d'augmentar els diners que van als Ajuntaments;
aportació de la Generalitat, donant més diners als Ajuntaments i entrant diners que en
principi són competència dels Ajuntaments i que els està exercint la Generalitat, i
s'haurà d'afrontar per part del propi Ajuntament. I en aquest punt serà inevitable la

fiscalitat i pensen que també serà inevitable, apart del refinançament que plantejava el
Sr. Sala, desprendre's d'alguns elements del patrimoni municipal que creuen que no
són imprescindibles, com el recinte firal, i que de moment, l'equip de govern n'ha
encarrilat la solució per una altra banda, una solució que per una banda injecta uns
diners i per tant, redueix els deutes, però que per una altra banda, impedeix una
solució que pensen que hauria de ser més definitiva respecte al recinte firal, i que seria
que l'Ajuntament se'n desprengués. De tota manera no han presentat aquest tema
com a esmena perquè per optar per aquesta solució, ara no és el moment més
apropiat i, segurament s'hauran d'estudiar altres elements o altres apartats del
patrimoni municipal que no sigui imprescindibles per als projectes que té l'Ajuntament i
que puguin desprendre-se'n per tal de reduir d'alguna forma aquest dèficit. Per tant,
entenen que el pressupost s'ajusta força correctament en les grans xifres, el 1994,
però no planteja els temes del dèficit greu que hi ha en aquests moments, i cal dir que
la proposta o el sistema de treballar de l'equip de govern habitualment ha estat
presentar els temes no de forma conjunta sino ara un tema, ara un altre, com per
exemple, presentar en un moment determinat ordenances fiscals, després el
pressupost, però no plantejar un pla global de resoldre tota la situació financera.
El Sr. Valls i Riera diu que, com a una qüestió prèvia, en una de les esmenes
presentades pel GMS existeix un error, i és que en la núm. 82 els números exactes
seria una reducció de crèdit de 45.593.750 pessetes. Dit això expressa que ara es
pronunciaran respecte al pressupost d'Aigües de Manresa, amb el qual estan d'acord,
totalment i absoluta, i malgrat sigui quin sigui el posicionament general en aquest
tema, vol que consti en acta la seva conformitat amb el pressupost d'Aigües de
Manresa.
Pel que fa al pressupost de 1994 de l'Ajuntament diu que, certament es trenca una
tendència, el qual està marcat per tres qüestions. La primera qüestió és el
refinançament, que és un element important que ha implicat aproximadament un
estalvi de 150 milions de pessetes, i és a més un acord que es va prendre per
unanimitat de tots els grups que hi ha aquí a l'Ajuntament i que fa que el possible
quadre de pressupost per a 1994 sigui més senzill. Juntament amb això creuen que
existeix certa contenció amb la despesa i també existeix una realitat en ingressos, que
creu que ha estat la gran assignatura pendent d'aquest ajuntament i un dels elements
que ha anat provocant any rera any els dèficits. Creuen que quan el GMS fa dos anys
va plantejar la necessitat de fer una planificació financera de l'Ajuntament amb quatre o
vuit anys, i ja l'any passat amb el debat dels pressupostos que va estar molt parlat i
així com en les ordenances es plantejava la necessitat que es fes un equip de govern
conjunt de tots els grups municipals, en realitat volien expressar preocupació per la
situació financera de l'Ajuntament. Si més no, aquelles dues accions polítiques que va
prendre el GMS van produir que avui, si més no, es produeixi un canvi de tendència en
el pressupost de 1994. Sovint les propostes que fa un grup municipal són rebutjades,
legítimament, però provoquen certa preocupació en l'equip de govern que actua en
conseqüència, encara que sigui amb posterioritat a l'any 1994. Després de tota
aquesta introducció, el Sr. Valls continua dient que, tal i com ha dit el Sr. Sala, existeix
un increment de "zero coma alguna cosa per cent" i en les despeses existeix certa
contenció. Tal i com ha dit, el 1990, 91 i 92, i no tant el 93, el GMS creu que eren
pressupostos absolutament expansionistes, tant amb la previsió d'ingressos com en
les despeses, i expansionistes també en el paquet d'inversions. Recorda que el del
1991 eren 1200, i la resta, és a dir, els del 1992 i 1993, estaven propers als 400-500-

600 milions de pessetes. I ara es trenca finalment amb aquesta tendència. Ara bé,
abans d'entrar a valorar el pressupost de 1994 voldria fer unes anotacions, que,
contràriament al que ha dit el Sr. Sala, pel que fa a l'evolució pressupostària que és la
que ha provocat el problema més greu que té aquest Ajuntament, i que és el dèficit, a
part d'una situació d'endeutament, que en aquests moments és important, però que
pot ser reconduïda amb el refinançament com si posteriorment es fixa l'aportació de la
Generalitat amb Fira de Manresa. Si s'analitza el pressupost d'ingressos de l'any 1990,
sense capítol 6, és a dir, sense inversions, es veu que es va fer una previsió de 3060
milions de pessetes i el que es va liquidar van ser 2.600 milions de pessetes, és a dir
una diferència de 416 milions de pesetes, és a dir, es va realitzar un 86 % del que es
va preveure. A l'any 1991 la previsió era de 3.300 milions de pessetes i liquidats,
2.700 milions, una diferència de 590 milions de pessetes, la qual cosa va implicar que
es va realitzar un 82 % del previst. A l'any 1992 la previsió era de 3.799 milions de
pessetes i es va liquidar 3.299 milions, i hi torna a haver una diferència de 500 milions
de pessetes, amb una diferència del 86%. Es a dir, que en aquests exercicis
esmentats, del que es va dir que entraria per la via dels ingressos, impostos directes,
indirectes, i transferències se'n va complir única i exclusivament un 86 % . Entenen
que hi ha partides que poden provocar certes diferències, però són quantitats
importants quan un 14 o 15 per cent de decalatge amb aquestes previsions,
comporten diferències de 500-600 milions. L'any 1993 es troben amb un pressupost de
4.240 milions de pessetes, i al 1994 un pressupost de 4.015 milions, per tant sí que
realment existeix una reducció d'un 5'3 % quant a la previsió d'ingressos de l'any 1993,
però existeix un increment d'un 21% respecte el que hi havia recaptat l'any 1992.
Contràriament al paquet d'ingressos és important manifestar que en el paquet de
despeses, en el qual es produeix normalment una realització d'entre el 96%, 97% i
98%. Es a dir, aquí el problema dels dèficits dels pressupostos que s'han produït dels
del 90, 91 i 92 ha estat un problema de previsió a l'hora de realitzar els ingressos, a
part d'una qüestió pel que fa a la contenció de despeses. Per tant, es troben que
realitzant tant sols el 86% del pressupostat en els anys 1990, 1991 i 1992 s'han produït
seguidament els dèficits corresponents. Davant d'aquests números els preocupa el
dèficit que pot generar el 1993, i esperen que es quedi en una quantitat propera o en
tot cas inferior als 200 milions de pessetes. I diu això perquè si l'any 1993 es fa un
pressupost d'ingressos de 4.240 milions i el 1994 en realitat és de 4.000 milions
existirà novament una diferència entre les previsions i la realització d'un 85%. Si s'entra
en l'anàlisi del que correspon al pressupost de 1994, i veient que és un pressupost
força ajustat en el paquet de despeses, creuen que existeix un decreixement d'un 10%
amb les transferències corrents respecte a l'any 1993, però l'increment respecte al
1992 és d'un 32 %. Es a dir es fa un pressupost de transferències corrents de 1.400
milions de pessetes, quan aproximadament el que s'ha rebut fins ara del 1993 és de
900 milions de pessetes, i amb una mica de sort potser s'arribarà als 1.100 milions.
Manifesta clarament aquestes partides, i diu que passa exactament el mateix amb el
pressupost d'ingressos, en impostos directes. En Inversions, diu que dels 679 milions
n'hi ha una part, aproximadament uns 75 o 100 milions de pessetes, que corresponen
a obres fetes amb despesa plurianual, i per altra part, es produeixen diferents paquets
d'inversió que estaven pressupostats dins l'exercici 1993, com el Carrasco i
Formiguera, i que es passen al 1994, i alguns que ja estaven al 1992, com el Bernat
de Castellbell i el Viladordis ja estaven dins el Pla d'Inversió de l'exercici 1992, i en
realitat hi ha una previsió de compliment del 1994, és a dir, que si no s'ha parat la
inversió sí que s'ha anat posposant degut a aquesta situació estrictament financera.

Les esmenes del GMS davant un pressupost com aquest que es presenta són per
donar la possibilitat de solucionar el dèficit estructural, però no ho tenen massa clar, ja
que no els soluciona en aquests moments el dèficit acumulat. Han presentat en primer
lloc una reducció linial d'un 10% de partides no necessàriament compromeses. En
aquest cas, parlen de despeses diverses de material d'oficina, de gratificacions, de
dietes, de locomoció, algunes de comunicacions i algunes de subministrament. En
totes i cadascuna d'aquestes partides el GMS ha fet una reducció d'un 5% o un 10% i
amb algunes han fet la mateixa consignació que hi havia el 1993. El GMS només ha
deixat tal cual les partides que fan referència a Ensenyament, Benestar Social i
Sanitat, doncs entenen que precisament aquestes no poden anar a la baixa. Fan una
reducció d'uns 51 milions de pessetes en les partides que ha esmentat anteriorment i
els destinen de la manera següent: uns 8 milions per incrementar les ajudes
individualitzades a Benestar Social, 1'5 milions a una possible subvenció de la Creu
Roja, doncs hi havia un compromís de 3 milions de pessetes per a l'any 1993 i no s'ha
acomplert. Pel que fa a edificis d'ensenyament hi havia 13 milions de pessetes el 1993,
i ha passat al 1994 a 12 milions , i ara hi fan un increment de 1 milió per deixar-la
exactament amb les mateixes condicions que estava al 1993. En beques de menjador
fan un increment d'1.600.000 ptes. i creuen oportú que l'Ajuntament obri una partida
per ajuda a països subdesenvolupats i per intentar recolzar una iniciativa que, des de
Manresa s'està realitzant, i en tot cas, aquesta és una partida d'1 milió de ptes, que val
la pena tenir en compte. Juntament amb això existeix una partida d'inversions, que és
compra de terrenys i rehabilitació de 30 milions de pessetes, que no té un destí clar i
que el GMS vetllaria perquè en el que sigui possible, aquesta partida vagi destinada o
a suplementar part del capital, o fer una cessió a la Societat de Rehabilitació del casc
antic, o en tot cas, per adquisició de terrenys dins el casc antic de Manresa perquè
posteriorment siguin gestionats per aquesta societat. Per altra part la diferència que
existeix entre la reducció de 52 milions de pessetes i els 7 milions de pessetes
d'increments de partides d'ensenyament i benestar social i ajuda al tercer món, anirien
destinats íntegrament a reduir crèdit. En definitiva creuen que aquest pressupost s'ha
fet amb certa contenció de la despesa, i que finalment reflexa la realitat, i possiblement
se superarà el compliment del 85% d'ingressos, amb la qual cosa facilitarà que hi hagi
menys dèficit. I per altra part creuen que és un pressupost que superarà, possiblement,
el dèficit de l'exercici 1994, és a dir, que és un pressupost equilibrat, i també voldria
manifestar i deixar molt clar que això és degut en molt bona part, a una operació de
refinançament que fa que durant l'exercici 1994 i 1995 no s'amortitzi ni un crèdit. Es a
dir, el que avui és un pressupost equilibrat es pot tornar el 1996 i 1997 en un
pressupost desequilibrat. Tot el Pla d'Inversions de l'exercici 1991 que pujava 500
milions de pessetes i que podia implicar unes amortitzacions dins l'exercici 1994 de
130 milions de ptes. provocarà que s'haurà de pagar dins l'exercici de 1996. Creuen
que el que no ha entrat a solucionar aquest pressupost de 1994 i que no pot solucionar
tan sols el pressupost d'un exercici és el dèficit acumulat que té l'Ajuntament de
Manresa, que és de 800 milions de pessetes i que aproximadament és un 20 % el que
és el pressupost global de l'Ajuntament. Per superar aquest dèficit estructural apart de
reclamar diners a diferents tipus d'administració s'ha de fer una planificació acurada a
4-8 anys, i el GMS no veu aquesta planificació, veuen única i exclusivament un
pressupost per a l'exercici 1994.
El Sr. Sala i Rovira diu que bàsicament per l'argumentació que ha fet servir l'oposició,
creu que la seva intervenció es limitarà a comentar les esmenes presentades pels

diferents grups, ja que en el fons del contingut no s'han aportat coses noves al que ja
tothom sap i s'ha exposat inicialment. Respecte al contingut de les esmenes de forma
puntual, i pel que fa a l'esmena del GMP, que està composada de 13 canvis de
partida, diu que 12 són de disminució de despeses amb compensació d'una de
disminució d'ingressos, i per tant, és una proposta compacta, ja que agafa temes d'un
cert gruix i importància d'una forma prou entenedora. Fa reduccions de manera
assumible, unes més que d'altres, però que en el seu conjunt aquesta esmena és
entenedora, i simplifica, no com d'altres, on es fa un pic i repic de moltes partides, i el
contingut és menys consistent. Pel que fa a l'esmena de l'ENM i de les aportacions que
fan, expressa que de les 28 que presenta, 27 fan referència a increments i
disminucions de despeses, i 1 a disminució d'ingressos, i diria que, de la manera que
està redactada no li quadra, en el sentit que el conjunt de partides de despesa que
incrementen i disminueixen, al final dóna una xifra que no lliga amb la disminució del
Fons Nacional de Cooperació Municipal. A part d'això, diu que a l'equip de govern ja li
agradaria poder acceptar algunes de les inclusions o dels increments que planteja
ENM, però no es pot assumir l'acceptació de les disminucions, doncs seria inviable
l'execució del pressupost per a 1994. Tot el que puguin fer per millorar la societat
anònima de rehabilitació ho faran, però possiblement no es podrà fer amb el nivell
desitjable que proposa l'ENM. Discrepen de forma important en el tema de disminuir
15 milions de pessetes del nou pavelló del Congost i fer unes altres ampliacions, diu
que per a l'equip de govern és inassumible deixar l'obra tal i com està i no fer els
acabaments exteriors, ja que això comportaria deterioraments de l'actual situació del
nou pavelló, i per sentit comú, el primer és acabar les obres que hi ha a mig aire, o
pendents d'una remodelació exterior d'acabament i que no, es pot preveure treure
aquests diners per donar-los-hi una altra destinació. Entenen que la resta, llevat
d'algún cas puntual, com la creació del Pla Municipal de Drogodependències, en una
partida que diuen, hi ha una partida del capítol 3r. on ja existeix un subapartat d'1 milió
de pessetes per tirar endavant la qüestió de drogodependències,, i ho diu perquè en
cap moment fan menció a què ja existeix aquesta partida dins el pressupost amb un
milió. Un altre punt de discrepància és en l'operativitat, com per exemple creure que en
la cruïlla del Passeig-Guimerà, n'hi ha prou amb 5 milions, quan els informes fets pels
tècnics diuen que fan falta 7 milions, i si a l'hora d'adjudicar són 6, doncs encara millor,
perquè quedaria un milió a destinar en un altre lloc, però que, en principi si fan falta 7
milions, l'equip de govern n'hi posa 7. Pel que fa a la resta, diu que malgrat proposin
reduccions en despeses diverves, com que l'equip de govern ja ho ha disminuït
respecte al pressupost de 1993, no es pot admetre una altra disminució addicional,
doncs podria suposar en alguns casos, fer inoperatiu algún departament a partir de
setembre-octubre. Pel que fa a la proposta de l'ENM respecte al conveni amb la UPC
diu que, en aquests moments, i des d'un punt de vista formal, ja hi ha un acord de Ple
de fer d'una manera determinada el contracte de cara a l'any que ve i, lògicament fora
una incongruència que el pressupost no estigués amb aquest acord de Ple, que és el
que hi ha vigent en aquests moments respecte al futur contracte de l'any 1994. Una
altra cosa seria que es plantegés un canvi en el tipus de contracte, i aleshores sí que
s'hauria d'adaptar el pressupost al que realment s'acordés. Per tancar el tema d'una
vegada, expressa el Sr. Sala que s'ha arribat a un acord amb la UPC, que en el seu
moment es desenvoluparà via contracte en aquest Ple i que, degudament serà debatut
a la comissió i serà portat en aquest Ple, però vol que sàpiguen que aquesta qüestió
està ja consensuada amb la pròpia UPC, i que no és motiu de discrepància en aquest
moment.

Respecte a les 82 esmenes del GMS, diu que n'hi ha 81 d'increment o disminució de
despesa i una de disminució d'ingressos. D'entrada diu que s'utilitza una partida, la de
l'esmena 41, que no existeix en el pressupost i que és la 432.3.221 i després el conjunt
de partides de despesa que s'incrementen i es disminueixen dónen una diferència de
45.499.250 ptes. que el GMS compensa amb la partida d'ingressos 917.01, i no es pot
compensar amb aquesta partida perquè és la de préstecs al Banc de Crèdit Local, i
que, en tot cas, s'hauria de compensar amb el Fons Nacional de Cooperació, però que
en aquest cas, s'estaria parlant de la partida 420.00, i aquesta seria una matisació de
forma. En el contingut de la pròpia esmena i quan diu esmena es refereix al conjunt de
les 82 esmenes, no es pot, sabent el desenvolupament metòdic del pressupost,
plantejar 60 esmenes a base de disminuir partides un 10%, perquè en molts casos vol
dir fer inoperativa una partida abans de realitzar el pressupost, i entenen que segur
que no és voluntat del GMS deixar bloquejat un departament en el 75% o 80% de
l'execució del pressupost. D'altra banda, de manera molt hàbil, utilitzen com a fórmula
compensatòria el fet de retallar partides de subministraments i en algún cas de
comunicacions, quan a la Comissió Informativa d'Hisenda es va dir d'una manera molt
clara quina era la voluntat de l'equip de govern, quina era la necessitat d'aquestes
diferents partides a fi de poder fer front a tots els compromisos adquirits, i pensen que
la millor manera de compensar és que ja s'apliqui directament en el projecte de
pressupost i intentar que sigui assumit per part del màxim de membres del Consistori.
Els retalls que bàsicament es fan són els de despeses de subministraments o
comunicacions i, també de forma important un retall numèric en qüestions de
transferències, de subvencions i en qüestions de material d'oficina, que entén el retall
en qüestions de subvencions que pot tenir un transfons d'actuació política, però fer
disminucions pressupostàries en qüestions estrictament funcionals a l'equip de govern
li sembla que no és assumible pel desballestament econòmic que representaria dins el
normal funcionament pressupostari. Hi ha una qüestió en la que incideixen tant l'ENM
com el GMS, encara que el GMS amb més duresa, i és que la partida de material
d'oficina d'Urbanisme, on no poden comparar la despesa de l'any 1993 amb la de l'any
1994, perquè s'hi carrega tota la despesa que farà falta per fer totes les publicacions i
exposicions de l'aprovació inicial del Pla General i de la definitiva i que està valorat això
aproximadament en uns dos milions de pessetes, que lògicament s'ha de posar en el
pressupost de l'any 1994, i potser això l'equip de govern no ho havia informat i per tant,
l'oposició no tenia perquè tenir-ne coneixement. I també tal com ha contestat ja als
representants de l'ENM, expressa que hi ha algunes partides que incrementa el GMS
que ja els agradaria també poder-les incrementar, però que no han sabut trobar la
fórmula perquè aquests increments vinguessin compensats amb d'altres disminucions.
Amb això vol dir que tothom és conscient del fet que en algún moment del
desenvolupament de l'exercici 1994 i segons com es vagi realitzant el nivell de
despesa de diferents partides, es veurà que s'haurà de fer reforç en algunes, i potser
algunes que s'hauran de reforçar seran algunes de les que el GMS proposa, però en
aquests moments no tenen clar d'on han de sortir els recursos per reforçar aquestes
partides, i al llarg de l'exercici ja s'anirà veient d'on cal treure i on afegir. Diu això
perquè el fet que ara no aprovin algun increment no vol dir que l'equip de govern no
sigui conscient que és necessari fer-ho durant l'exercici, sino que entenen que aquest
no és el moment perquè no tenen els recursos per poder-ho reforçar.
Finalment, diu que pel que fa a les tres esmenes, la valoració global de totes, a nivell
general, és que la presentada pel GMS conté uns canvis entre increments i
disminucions de 52 milions de pessetes i un estalvi pressupostari de 45,5 milions; la de

l'ENM, tenint en compte la discrepància d'encaix, els canvis passarien a ser de 54'5
milions i l'estalvi passaria a ser de 6,5 milions; i per últim la del GMP té un estalvi de 32
milions de pessetes i un rebaix de 32 milions de pessetes. Aleshores a la vista de tot
això, l'equip de govern votarà desfavorablement l'esmena del GMS i l'esmena del grup
de l'ENM i a favor de la del GMP.
El Sr. Perramon i Carrió expressa que l'esmena del Sr. Balet fa referència bàsicament
a transferències, i n'hi ha una que els preocupa especialment, i és la disminució en 9
milions de pessetes tot el que serien transferències en temes de cultura, Consorci de
Normalització, i Associacions de Veïns, i els preocupa perquè l'import que quedi de tot
això, globalment, estaria per sota de l'import que s'ha utilitzat durant l'any 1993, i per
tant, vol dir que per alguna banda hi haurà disminució en aquestes assignacions. Pel
que fa a les esmenes del GMS, diu que hi ha moltes coincidències en temes de
disminució, també coincidències en partides que se suplementen com les de Benestar
Social, Ajuda al tercer Món, i possiblement temes com ajuts de menjadors escolars i
obres a les escoles, serien també temes que malgrat l'ENM no els hagi inclòs, els
acceptarien plenament. Globalment, però, el GMS no presenta aspectes que l'ENM
considera necessaris i respecte d'aquestes esmenes s'abstindrien. De qualsevol
manera demanen al Secretari del GMS que una altra vegada, es poguessin agrupar
les esmenes de cinc en cinc en un full, que li sembla que hi caben, i així la despesa en
paper seria molt més baixa i també ajudaria al reequilibri energètic. Manifesta també
que avui l'equip de govern està en una situació en què podria arribar a aprovar el
pressupost sense cap esmena, perquè a l'oposició no hi són tots tretze, és a dir,
l'oposició no estaria en condicions de bloquejar o fer reconduir el pressupost de l'equip
de govern, i per tant, en tot cas és una decisió de l'equip de govern acceptar o no
acceptar les esmenes, ja que no estaria obligat a acceptar-les.
El Sr. Alcalde expressa que el Sr. Perramon té raó, però creu que pel fet que falti un
regidor de l'oposició, sembla que seria faltar a l'elegància abusar d'aquesta
circumstància.
El Sr. Valls i Riera contestant al Sr. Perramon pel que fa a la seva preocupació pels
temes energètics, diu que el GMS la comparteix totalment, però entenen que les
esmenes s'han de presentar una a una i creuen que, legalment, és així, i per això ho
han fet d'aquesta manera, i creu que la defensa del medi ambient primer s'ha de fer
respectant el principi de legalitat que ha de seguir tot Ajuntament. A continuació
contesta al tema de les partides que ha esmentat el Sr. Sala dient que la inexistència
d'una partida es deu a un error material i formal, dels quals sovint el Sr. Sala en porta
al Ple, i per altra part li recorda que mitja hora abans d'entrar al Ple l'equip de govern
ha modificat el dictamen 3.2 i no ha passat pas res. Per tant, dit això, expressa que
quan el Sr. Sala ha parlat del tema de les subvencions, i perquè no hi hagi equívocs, i
perquè no sigui comparada una disminució amb el paquet d'altres transferències que
proposava el GMS amb les disminucions que CiU accepta del Sr. Balet, amb la qual
cosa CiU les fa seves, clarifica que el GMS fa exactament el mateix paquet d'altres
transferències que hi havia en l'exercici de 1993. Voldria que quedés molt clar perquè,
en tot cas, si durant l'exercici de 1994 hi ha gent que pel que sigui, no obtenen
subvenció igual a l'exercici 1993, no sigui dit que és per culpa de l'oposició. Pel que fa
a bloquejar els departaments o no, diu que les despeses diverses que, dins d'un
departament representen un 10% o un 15%, no representen tant. Li sembla, doncs,

que per una reducció linial del 10% no es bloqueja un departament. Pel que fa a
subministraments, diu que, certament fan una reducció del 10% perquè creuen que és
necessària la realització de controls energètics dins la ciutat, a través de possibles
auditories energètiques, però més enllà d'això, sorprèn a l'oposició que hi hagi una
consignació l'any 1993 de 89 milions de pessetes en l'enllumenat públic i ara sigui de
125, encara que aquesta es mig entén. I malgrat les explicacions que se'ls donà a la
comissió els costa molt d'entendre que hi hagi una partida de subministraments que
afecta directament a escoles i que tenia una consignació de 29 milions de pessetes
l'exercici 1993 i ara per al 1994 en tingui una de 70 milions. Però com que el criteri del
GMS era no tocar, en absolut, i ho han complert, cap partida ni d'ensenyament, ni
sanitat, ni de benestar social, no han fet menció d'això, i en tot cas, té la impressió que
, malgrat la consignació en el tema d'escoles, de 70 milions de pessetes i l'any passat
de 30 milions, no es va bloquejar la situació de les escoles de Manresa. Pel que fa al
posicionament de cadascuna de les esmenes presentades diu que, amb el Sr.
Perramon hi ha certes coincidències, i algunes queden reflexades en les dues
esmenes, altres les han dit de paraula, i s'abstindran respecte l'esmena de l'ENM.
Quan a l'esmena del GMP entenen que en alguns aspectes hi podrien estar d'acord,
perquè toca paquets de despesa diversa, la qual sembla ser que no preocupa tant al
Sr. Sala si bloqueja o no al departament, com la despesa diversa que proposa el GMS,
però hi ha algunes partides que sí que afectaran a subvencions i d'una forma
important. Finalment, volen dir que el problema no és que unes propostes siguin més
entenedores que d'altres, sino que la del Sr. Balet és la menys cara per l'equip de
govern, la qual cosa, també és legítima, però s'ha de manifestar. Expressa que el GMS
votarà en contra de l'esmena del Sr. Balet, votaran en contra del pressupost, que
suposa que serà amb l'esmena incorporada del Sr. Balet i, finalment fa la menció de
valorar la necessitat de fer una planificació pressupostària de 4 a 7 anys, si no, no se
superarà el greu problema de l'Ajuntament que és el dèficit acumulat i que a finals de
1993, potser arribarà als 1000 milions de pessetes.
El Sr. Perramon i Carrió diu que el projecte de pavelló del Congost, acabament i
exteriors, puja una mica més dels 41 milions de pessetes i no els 52.840.204 pessetes
que hi ha en aquest pressupost. Una altra qüestió és que es plantegi la concreció
d'objectius en algunes partides en el sentit que, per experiència prefereixen que hi hagi
per a alguns programes específics una partida ja determinada. Això potser dóna
menys flexibilitat a l'equip de govern, però, per altra banda, és una garantia de que
aquells diners es gastaran en un objectiu determinat. Cal dir, respecte al projecte de la
cruïlla Guimerà-Passeig que és un projecte no aprovat, que no coneixen en detall,
però que la consignació de 7 milions, d'entrada, sense haver passat a l'aprovació del
projecte els semblava molt alta, i per això plantejaven la possibilitat que aquest
projecte, no aprovat encara, disminuís en aquest import. I respecte a l'UPC li sembla
que serà difícil la contractació, com a mínim directa, de la persona per a Medi Ambient
que es plantejava, i suposa que l'equip de govern haurà de trobar un altre camí
alternatiu, però en qualsevol cas, difícilment es podrà executar tal i com volien i,
s'haurà de reconduir la situació, segurament donant la raó al que ha expressat l'ENM.
El Sr. Alcalde expressa que la solució que s'ha trobat entre la UPC i l'Ajuntament de
Manresa és coincident i està solucionat. Precisament la setmana passada van tenir
una entrevista amb tots els assessors jurídics. Pel que fa al pressupost diu que l'equip
de govern és conscient que la ciutadania de Manresa no els va donar la majoria, i per

tant, han d'acceptar una esmena. Creu que això és el correcte, i per tant, passarien a
votar per ordre les esmenes presentades.
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMP, és aprovada per 13 vots afirmatius
(12 CiU i 1 GMP) i 11 vots negatius (8 GMS i 3 ENM).
Sotmesa a votació l'esmena presentada per l'ENM, és rebutjada per 3 vots afirmatius
(3 ENM), 12 de negatius (CiU) i 9 abstencions (8 GMS i 1 GMP).
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMS, és rebutjada per 8 vots afirmatius
(GMS), 12 de negatius (CiU) i 4 abstencions (3 ENM i 1 GMP).
Finalment, se sotmet a votació el dictamen, amb l'esmena aprovada del GMP, i
efectuada aquesta, dóna el resultat següent:
12 vots afirmatius (CiU), 11 de negatius (8 GMS i 3 ENM) i 1 abstenció (GMP).
Per tant, es declara aprovat el dictamen esmentat, si bé incorporant al seu contingut
l'esmena del GMP, aprovada.
4.-

AREA D'ACCIO CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1. COL.LOCACIÓ D'UNA PLACA COMMEMORATIVA A LA CASA NATAL DE
QUI FOU ALCALDE DE LA CIUTAT, SR. MANUEL OMS I DE PRAT, AL
CARRER SOBRERROCA NÚM. 34
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, de data 3 de
juny de 1993, s'acordà incoar expedient, a l'empara del que s'estableix al Reglament
d'Honors i Distincions, per tal de col.locar una placa commemorativa a la casa natal de
qui fou alcalde la ciutat, activador del Conservatori Municipal Professional de Música i
fundador de la Caixa de Manresa, SR. MANUEL OMS I DE PRAT, al carrer
Sobrerroca núm. 34, en reconeixement a la seva tasca, nomenant com a Instructor de
l'Expedient al Tinent d'Alcalde de Cultura, actuant com a Secretari del mateix la Cap de
Secció de l'Area d'Acció Ciutadana.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció Ciutadana, en
relació a la col.locació de l'esmentada placa commemorativa.
Atès el que s'estableix als articles 18 i 23 del Reglament d'Honors i Distincions, aprovat
el dia 22 de desembre del 1976, i atès que s'han realitzat tots els actes previstos en el
articles 21, 22 i 23 del mateix text.
Es pel que, el Tinent d'Alcalde de Cultura proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents:

ACORDS
1r.- Col.locar una placa commemorativa a la casa natal de qui fou alcalde de la Ciutat,
activador del Conservatori Municipal Professional de Música i fundador de la Caixa de
Manresa, SR. MANUEL OMS I DE PRAT, al carrer Sobrerroca nº 34, en reconeixement a la seva tasca envers la ciutat de Manresa.
2n.- Ordenar la col.locació de la placa al carrer Sobrerroca núm. 34, per part dels
serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies
personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva
concessió, i la data de la mateixa."
El Sr. Llobet i Corominas diu que d'acord amb la iniciativa de veïns del barri antic,
porten a l'aprovació aquest dictamen que, tal i com es va informar a la comissió,
sembla que és consensuat per tothom.
Sotmès l'assumpte a votació i amb el quòrum que determina l'article 18 del Reglament
d'Honors i Distincions, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
4.2.

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

4.2.1. APROVACIO DE L'ANNEX AL CONVENI DE CREACIO I SOSTENIMENT DEL
CENTRE D'EDUCACIO INFANTIL DE 1R. CICLE "EL SOLET", ENTRE
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT I
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, CORRESPONENT A L'ANY 1993
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció
assistencial i educativa a infants menors de sis anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i signat el 18 de
gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre d'educació infantil de 1r. cicle
"EL SOLET", de titularitat municipal.
Atès que la clàusula setena de l'esmentat conveni permet la seva pròrroga per
períodes anuals, que s'instrumentarà en un Annex en el qual constarà el període de
vigència de la pròrroga i l'import de l'aportació del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat.
Atesa la proposta d'annex a l'esmentat conveni, tramesa pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per col.laborar en el sosteniment de la
llar d'infants municipal "El Solet", en virtut del qual subvenciona a l'Ajuntament de
Manresa amb la quantitat de 793.507'- pessetes, corresponents a l'any 1993.

Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta col.laboració.
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
És pel que, aquesta Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Aprovar l'annex al conveni de creació i sosteniment del centre d'educació infantil
de 1r. cicle "EL SOLET", entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, corresponent a l'any 1993, i que s'adjunta a
l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 793.507'ptes. (set-centes noranta-tres mil cinc-centes set pessetes), concedides pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la
llar d'infants "El Solet", i que s'estableix al pacte primer de l'annex esmentat en el punt
anterior.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.2.2. ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIO DE
5.494.717
PTES.
CONCEDIDA
PEL
DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT PER A LES DESPESES DE SOSTENIMENT DEL
CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MUSICA DURANT
L'ANY 1993
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 2 d'agost de
1993, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una
subvenció per a cobrir les despeses que suposa el sosteniment del Conservatori
Municipal Professional de Música de Manresa.
Atès que per Resolució del Director General de Centres Docents de data 8-11-93 s'ha
concedit una subvenció de 5.494.717'- ptes. per a aquest concepte.
És pel que, la Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS

1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 5.494.717'ptes (cinc milions quatre-centes noranta-quatre mil set-centes disset pessetes),
concedides pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de
cobrir les despeses de sosteniment del Conservatori Municipal Professional de Música
de Manresa, durant aquest any 1993.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
El Sr. Oms i Pons expressa que aquest dictamen és l'acceptació d'una subvenció de la
Generalitat .
El Sr. Valls i Riera pregunta si aquesta subvenció és la famosa subvenció que es
correspon amb el 33% de la Generalitat, 33% de a l'exercici 1993, a un sol trimestre
de 1993 i quina seria la possible previsió per al 1994.
La Sra. Just i Riba diu que aquesta acceptació és per les despeses de sosteniment del
Conservatori, i que en els darrers cursos ja era una xifra més petita que aquesta, però
que no té res a veure amb l'altre fet del 33%, i es tracta d'una part de l'any 1993, ja que
hi manca encara el periode que va de setembre a desembre de 1993, per despeses de
sosteniment.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.3.

REGIDORIA-DELEGADA DE PROMOCIO ESPORTIVA

4.3.1. ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIO DE
500.000 PTES. CONCEDIDA PER LA DIRECCIO GENERAL DE
L'ESPORT DE LA GENERALITAT PER A L'ORGANITZACIO DE LES VI
JORNADES DE MEDICINA DE L'ESPORT DEL BAGES
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 26 de juliol de
1993, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una
subvenció per a l'organització de les "VI Jornades de Medicina de l'Esport del Bages"
que es portaran a terme el mes de novembre d'enguany.
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data 16 de
novembre de 1993 ha concedit una subvenció de 500.000'- ptes. per a les esmentades
jornades.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 500.000'ptes. (cinc-centes mil pessetes), concedides per la Direcció General de l'Esport de la

Generalitat de Catalunya, per a l'organització de les "VI Jornades de Medicina de
l'Esport del Bages" d'enguany.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.4.

REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL

4.4.1. MODIFICACIO DEL PACTE TERCER DEL CONVENI DE COL.LABORACIO
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I CARITES MANRESA, APROVAT EL
15-6-93, EN EL SENTIT D'AMPLIAR L'IMPORT PER AJUDES
D'ALIMENTS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 15-6-93 va aprovar el
conveni de col.laboració, signat el 9-7-93, entre aquest Ajuntament i l'entitat Càrites
Manresa, per a la realització de les tasques d'auxili social que suposen les ajudes per
aliments a persones i famílies necessitades.
Atès que en el pacte tercer de l'esmentat conveni l'Ajuntament es comprometia a fer
efectiva a l'entitat Càrites Manresa el 100% de les despeses d'ajudes per aliments, fins
a un màxim de 700.000'- pessetes.
Atès que durant els tres primers trimestres d'enguany, aquestes ajudes per aliments
han superat amb escreix el màxim de 700.000'- ptes. estipulades en l'esmentat
conveni.
Atès que encara queda per esgotar l'últim trimestre d'aquest any i, que del seguiment
efectuat pel Departament de Benestar Social s'ha pogut constatar que les despeses
per aliments també seran elevades.
Per tot això, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
Modificar el pacte tercer del conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i l'entitat
Càrites Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 15-6-93 i signat en data 9-7-93,
en el sentit d'ampliar la quantitat en 700.000'- ptes. més, i aprovar el nou redactat de
l'esmentat pacte tercer que quedarà tal i com segueix:
"Tercer: L'Ajuntament de Manresa col.labora amb aquestes activitats fent efectiva a
l'entitat Càrites Manresa la quantitat corresponent al 100 % de les despeses que li
suposi a l'entitat les ajudes per aliments, i fins a un màxim de 1.400.000'- pessetes pel
període de durada del present conveni.

Aquesta quantitat es farà efectiva, prèvia proposta de pagament, de forma trimestral
per trimestres vençuts, i contra presentació de relació d'ajuts atorgats, que haurà de
portar el vist-i-plau de la Cap de Negociat de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manresa."
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquesta proposta proposta és una modificació d'un
pacte, ja que només hi constaven 700.000 pessetes per a cobrir tot l'any, i degut,
principalment a l'augment que hi ha hagut de les ajudes d'aliments, Càrites cobreix els
15 primers dies o una mica més, fins que l'Ajuntament per tràmit normal, ja ho pot fer.
Aleshores per això s'ha augmentat l'import.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.4.2. CONVENI DE COL.LAOBRACIO ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL
DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA SISTEMATICA I SOCIAL DE LA
FACULTAT D'EDUCACIO DE LA UAB, PER A L'ACCEPTACIO
D'ALUMNES EN PRÀCTIQUES ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
Atès que aquest Ajuntament compta amb uns serveis socials d'atenció primària i uns
serveis socials especialitzats, dotats amb professionals d'aquesta àrea.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Departament de
Pedagogia Sistemàtica i Social de la Facultat d'Educació, signa conveni amb diferents
institucions per a la realització de pràctiques en serveis municipals.
Atès que un d'aquests serveis són els serveis socials d'atenció especialitzada.
Atès que per part d'aquests Serveis s'ha vist la conveniència de poder admetre
alumnes en pràctiques.
Atesa la proposta de conveni de col.laboració presentada per la Universitat Autònoma
de Barcelona, per a la col.laboració entre la mateixa i l'Ajuntament de Manresa per a la
realització de pràctiques en serveis municipals.
Es pel que, la Regidoria Delegada de Benestar Social, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre el Departament de Pedagogia
Sistemàtica i Social de la Facultat d'Educació de la Universitt Autònoma de Barcelona,
per a l'acceptació per part de l'Ajuntament de Manresa d'alumnes en pràctiques de
l'esmentat departament en els diferents serveis municipals, durant el curs 1993-1994,
de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per portar a terme aquest acord en tots els
seus punts."

La Sra. Riera i Montserrat expressa que aquest conveni ja s'ha fet d'altres anys, ja que
cada vegada que hi ha un alumne que demana fer pràctiques a l'Ajuntament,
l'Autònoma prefereix que hi hagi sempre un conveni que ho reguli. Ara hi ha un alumne
que ho ha demanat i que anirà, sembla ser, a uns centres oberts.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.5.

REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT

4.5.1. ACCEPTACIO DE DUES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIO
DE BARCELONA, D'IMPORTS 200.000'-PTES I 150.000 PTES. PER A
LA REALITZACIO DEL CONCURS "FES-T'HO MUSIC 93" I PER A
L'INTERCANVI
JUVENIL
CATALUNYA-ESCOCIA-SUECIA,
ANOMENAT "SUESCA'93"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data de 10 de maig de
1993, va adoptar entre d'altres l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de Barcelona,
tres subvencions per als conceptes següents:
* Campanya d'activitats d'estiu "L'Estiu és teu".
* Concurs "Fes-t'ho Músic 93".
* Intercanvi entre Catalunya, Escòcia i Suècia. SUESCA'93.
Atès que en Comissió de Govern de data 28 d'octubre d'enguany, l'Excma. Diputació
de Barcelona va concedir una subvenció per a dos dels esmentats programes, el
Concurs "Fes-t'ho Músic 93" i l'intercanvi juvenil "SUESCA'93".
Per tot això, el Regidor Delegat de Joventut proposa al Ple de la Corporació, l'adopció
dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés les subvencions concedides
per l'Excma. Diputació de Barcelona, pels conceptes i quantitats que s'esmenten:
a) Per a la realització del concurs "Fes-t'ho Músic 93", la quantitat de 200.000'- ptes.
(dues-centes mil pessetes).
b) Per a l'intercanvi juvenil Catalunya-Escòcia-Suècia, anomenat "SUESCA'93", la
quantitat de 150.000'- ptes. (cent-cinquanta mil pessetes).
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.

5.-

AREA D'URBANISME

5.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME I OBRES PUBLIQUES

5.1.1. APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA NATURA, ESTRUCTURA COBERTA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
REHABILITACIO CASA DE LA NATURA. ESTRUCTURA COBERTA, amb un
pressupost general total de ONZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-QUATRE MIL
SET-CENTES VUITANTA-NOU pessetes (11.994.789 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents
reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als
consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a
l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost
corresponent al present any 1.993.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS

1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat REHABILITACIÓ CASA
DE LA NATURA. ESTRUCTURA COBERTA, amb un pressupost general total de
ONZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTES VUITANTANOU pessetes (11.994.789 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del
Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest és el segon dictamen de la rehabilitació de la
casa de la natura, i que es porta aquí a aprovació encara que posteriorment no la
realitzà ni l'adjudicarà l'ajuntament, sino que ho faria el Consell Comrcal.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels presents.
5.1.2. APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER
CIRERA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 21 de
setembre de 1993 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització
anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER CIRERA, així com la seva
exposició pública durant el termini de quinze dies.
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 222, del dia 16 de setembre de 1993, i en els diaris
"Avui" i "Regió 7" del dia 13 i 11 de setembre respectivament, així com en el tauler
d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu
1/1990.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat PROJECTE
D'URBANITZACIO DEL CARRER CIRERA, de conformitat al que disposa l'article
64.1, lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió

d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como en un dels diaris de major
circul.lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que
puguin resultar afectats."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.1.3. APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER
PERE VILELLA EN EL TRAM COMPRES ENTRE ELS CARRERS DE
BERNAT DE CABRERA I JAUME AMERGOS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 21 de
setembre de 1993 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització
anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER DE PERE VILELLA EN EL
TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DE BERNAT DE CABRERA I JAUME
AMERGÓS, així com la seva exposició pública durant el termini de quinze dies.
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 277, del dia 19 de novembre de 1993, i en els
diaris "Avui" i "Regió 7" del dia 18 i 16 d'octubre respectivament, així com en el tauler
d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu
1/1990.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat PROJECTE
D'URBANITZACIO DEL CARRER DE PERE VILELLA EN EL TRAM COMPRÈS
ENTRE ELS CARRERS DE BERNAT DE CABRERA I JAUME AMERGÓS, de
conformitat al que disposa l'article 64.1, lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como en un dels diaris de major
circul.lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte

d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que
puguin resultar afectats."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.1.4. APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER
BERTRAN DE CASTELLBELL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 21 de
setembre de 1993 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització
anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL, així com la seva exposició pública durant el termini de quinze dies.
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 252, del dia 21 d'octubre de 1993, i en els diaris
"Avui" i "Regió 7" del dia 18 i 16 d'octubre respectivament, així com en el tauler
d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu
1/1990.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat PROJECTE
D'URBANITZACIO DEL CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL, de conformitat al
que disposa l'article 64.1, lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n DEMORAR L'EFICÀCIA d'aquesta aprovació definitiva al moment que entri en
vigor la modificació del Pla General que afecta en aquesta zona consistent en una
nova delimitació del sector Bases de Manresa, la qual es troba pendent d'aprovació
provisional i definitiva.
3r TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
4t PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como en un dels diaris de major
circul.lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que
puguin resultar afectats."

El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest projecte d'avui és important perquè tindria la
possibilitat de lligar el que és Bases de Manresa amb el que és la guarderia situada a
les Bases, i encara que avui es faci l'aprovació definitiva del projecte, la seva efectivitat
no serà tal fins que s'hagi aprovat definitivament la modificació que hi ha del Pla
General i que afecta al sector de les Bases de Manresa.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.1.5. APROVACIO DEFINITIVA DE LA MODIFICACIO DEL PROJECTE
D'ORDENACIO INTERIOR ILLA GUIMERA, MURALLA DEL CARME,
CRA. DE VIC, I J.B.SALLE
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
MODIFICACIÓ PROJECTE ORDENACIÓ INTERIOR ILLA GUIMERÀ, MURALLA
DEL CARME, CRTA. DE VIC I J.B. SALLE, amb un pressupost general total de
CINQUANTA-VUIT MILIONS CINC-CENTES TRENTA-TRES MIL TRENTA-SIS
pessetes (58.533.036 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 21
de setembre de 1993.
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat MODIFICACIÓ
PROJECTE ORDENACIÓ INTERIOR ILLA GUIMERÀ, MURALLA DEL CARME,
CRTA. DE VIC I J.B. SALLE, amb un pressupost general total de CINQUANTA-VUIT
MILIONS CINC-CENTES TRENTA-TRES MIL TRENTA-SIS pessetes (58.533.036
pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de
1987."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU i 3 ENM) i 8
abstencions (GMS).
5.1.6. COMPLEMENTACIO DEL CONVENI EXPROPIATORI SIGNAT AMB LA
SENYORA ISABEL SANCHEZ CASOLIBA, MOTIVAT PER L'EXECU-

CIO DEL PROJECTE D'OBRA ORDINARIA ANOMENAT EDIFICI
D'APARCAMENTS PLAÇA PORXADA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"VISTA la instància presentada per la senyora ISABEL SANCHEZ CASOLIVA, en la
seva condició de propietaria afectada per l'expedient d'expropiació anomenat EXPROPIACIO PLAÇA PORXADA 1ª FASE, per la qual es demana l'inclusió d'unes precisions en el contingut del conveni expropiatori .
VIST que en data 18 de juny de 1990 el Ple de l'Ajuntament aprovà un conveni
expropiatori amb dita propietaria, per l'adquisició de la seva finca, quines dades ometo
per figurar ja en dit conveni, però que no obstant aquest conveni no reflexaba aspectes
puntuals de la negociació en el seu dia mantinguda i que resultaria necessari
especificar
CONSIDERANT correctes les precisions efectuades per la Senyora Isabel Sanchez en
el sentit d'establir els següents pactes, com a precisions de l'anterior conveni:
Primer.- Les dues places d'aparcament que són objecte de transmissió per part de
l'Ajuntament de Manresa a favor de la senyora ISABEL SANCHEZ CASOLIVA en el
conveni subscrit en data de vint-i-cinc de setembre de 1990, ho són en plena i total
disponibilitat, de tal forma que aquesta les podrà transmetre lliurament a terceres
persones, sense altra obligació que comunicar-ho a l'Ajuntament de Manresa amb un
mes a l'avançada per tal de que aquest ho comuniqui a l'empresa concessionària.
Segon.- No es produirà la transmissió, entrega o tradició de les dues places d'aparcament objecte del conveni subscrit en data de vint-i-cinc de setembre de 1990 entre les
dues parts, fins que l'activitat d'aparcament gaudeixi de les corresponents llicències
municipals.
Tercer.- En el supòsit de que per part de l'Ajuntament de Manresa es procedís a la
declaració de lesivitat o qualsevol forma d'anul.lació del conveni es reconeix una indemnització de danys i perjudicis mínima de cinc milions de pessetes (5.000.000'pts). Aquesta quantitat tant sols s'haurà d'indemnitzar en el supòsit d'anul.lació del
conveni o declaració de la seva lesivitat, no resultant exigible si el conveni queda
sense efectes per desaparició de l'edifici destinat a aparcament (ruïna, causa major,...etc), en quin supòsit revertirà a la propietat de la finca que no ha estat objecte
d'expropiació, la part de la finca expropiada i ocupada per l'Administració.
Aquesta quantitat es corregirà en funció de l'index de preus al consum en l'hipotètic
moment en que es procedeixi a l'anul.lació o declaració de lesivitat del conveni.
Quart.- Tots aquells pactes i condicions contemplats en el conveni subscrit en data de
vint-i-cinc de setembre de 1990 entre les dues parts i que no resultin afectats pel
present document, continuaran en plena vigència i obligatorietat.
VIST d'altra banda, que la Sra. Isabel Sanchez Casoliva va presentar un recurs de
reposició contra la relació de bens i drets afectats per l'expedient d'expropiació PLAÇA

PORXADA 2ª FASE, pel motiu de que aquesta mateixa finca és la que fou objecte de
conveni expropiatori durant la fase 1ª .
Atès que del contingut de l'informe emès pels serveis tècnics es despren que efectivament aquesta finca inclosa en la relació de bens i drets de la 2ª fase, aprovada en Sessió de 16 de març de 1993, és la mateixa que s'inclou a la primera i que és la següent:"Finca núm. 1 C/ Guimerà 18, m2 afectats: 46,90, dades registrals: Tom 472,
llibre 116, foli 166, finca 436, insc. 17"
Per tot l'exposat anteriorment
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la complementació del conveni expropiatori signat amb la senyora Isabel Sanchez Casoliva, i que afecta a la primera fase de l'expropiació
motivada per l'execució del "Projecte d'obra ordinaria anomenat edifici d'aparcaments
Plaça Porxada", segons acord de 18 de juny de 1990 ( i conveni signat en data
25/9/90), amb els pactes aquí esmentats, facultant el Senyor Alcalde per la seva
signatura.
SEGON.- ACCEPTAR el recurs de reposició interposat per la Senyora Isabel Sanchez
Casoliva contra l'acord municipal plenari adoptat en sessió celebrada el dia 16 de
març de 1993, pel que fou definitivament aprovada la relació de bens i drets afectats
per l'expropiació urbanística motivada per l'execució del "Projecte d'obra ordinària
anomenat edifici d'aparcament Plaça Porxada " 2ª fase.
TERCER.- SUPRIMIR així la finca de la Sra. Sanchez Casoliva de la relació de bens i
drets que figura en la 2ª fase de l'expedient expropiatori de la Plaça Porxada " Projecte
d'obra municipal ordinaria anomenat edifici aparcament Plaça Porxada", pel fet que
aquesta fou ja adquirida per l'Ajuntament."
El Sr. De Puig i Viladrich expressa que avui es porta al Ple la complementació d'aquest
conveni, i que la diferència entre aquest conveni i l'anterior bàsicament és tot el que es
refereix als apartats de penalització en el cas que no es pogués fer entrega de les
places d'aparcament a la persona que feia la cessió dels terrenys. Pensa que aquest
conveni és més favorable que l'anterior a l'ajuntament i demanaria el vot favorable.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CIU), i 11 abstencions
(8 GMS i 3 ENM).
A petició del Sr. De Puig, el Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels
dictamens 5.1.7, 5.1.8 i 5.1.9 de l'ordre del dia.

5.1.7. RATIFICAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD SUBSCRIT
AMB LA SRA. MARIA SITJES MONSO, MOTIVAT PER ADQUISICIO
DE FINCA AFECTADA PEL PLA ESPECIAL VIARI D'ACCESSIBILITAT
A L'EQUIPAMENT COMERCIAL.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
Vist el conveni expropiatori de mutu acord subscrit per la senyora MARIA SITJES MONSÓ
amb aquest Ajuntament, en data de deu de desembre de 1993, pel qual es contempla
l'adquisició de la finca següent:
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════╗
║ DESCRIPCIO DE LA FINCA.
║
╟──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
────╢
║ Propietària.
│
Adreça.
║
║ Senyora MARIA SITJES MONSO.
│Carretera de El Pont de Vilomara núm.- ║
║
│157. MANRESA.
║
╚═══════════════════════════════════╧═════════╧═════════════════════════════
════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╗
║DESCRIPCIO DEL TITOL DE PROPIETAT.
║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────╢
║ Herència del seu pare.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════╗
║ DADES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA.
║
╟────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────
──────╢
║ Tom. │ Llibre. │ Foli. │ Finca. │ Inscr. │ Data. │Superfície. ║
╟────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────
──────╢
║ 911 │ 235 │ 196 │ 8.526 │
│
│ 551,95 m2. ║
╚════════╧═══════════╧════════╧════════════╧══════════╧══════════╧══════════
══════╝
╔═════════════════════╤═╤════════════╤══╤═══════════════════════════════════
═══════╗
║ DADES CADASTRALS. │ │RUSTICA. │ │URBANA.
║
╟──────────────┬──────┴─┴──┬─────────┴──┴──┬──────────────────────┬─────────
───────╢
║ Paratge
│ Polígon │ Parcel⋅la │ Líquid imposable. │ Superfície. ║
║Els Trullols. │ 37.990 │
05
│
2.761.616'-pts. │ 534 m2. ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════╗
║ DESCRIPCIO DE LA ZONA A OCUPAR.
║
╟──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────
──────────────╢
║ Termeners: Al Nord, amb el camí dels Trullols i la resta │
Expropiacio. ║
║ de la finca original; al Sud, amb la finca de la Comuni- ├────────────────┬┬────────────╢
║ tat de Propietaris de la Carretera de El Pont de Viloma- │
├┤ Total. ║
║ ra núm. 159; a l'Est i a l'Oest, amb la resta de finca - │
├┤
║
║ original de la que es separa.
│
├┤XXParcial. ║
║
├────────────────┴┴────────────╢
║
│
Superfície a expropiar. ║
║
│
378 m2.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════╝

Vist l'expedient d'expropiació urbanística tramitat per aquest Ajuntament dirigida
a l'obtenció dels béns i drets afectats pel vigent Pla Especial Viari d'Accessibilitat a l'Equipament Comercial i el projecte d'urbanització que el desenvolupa,
segons projecte definitivament aprovat en data de 16 de juliol de 1991.
Vist que l'expedient es tramitat per sistema d'urgència segons declaració
atorgada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en sessió
celebrada el dia 3 de febrer de 1992 i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 24 de febrer de 1992.
Atesa la valoració elaborada pels serveis tècnics municipals que s'adjunta al
present informe, complimentant les prescripcions de la lletra b), apartat 1, de
l'article 30 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual fou aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Atès que l'article 37 .1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual fou
aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals disposa que "l'adquisició de
béns i drets per expropiació Forçosa es regeix per la seva legislació específica".
Atès que l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa disposa "la Administración
y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición
de los bienes o derechos que son objeto de aquella libremente y por mútuo
acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición
amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado".
Vist que el pacte setè de conveni expropiatori de mutu acord disposa, expressament, que "totes les clàusules contemplades en el present document quedent
expressament condicionades, amb caràcter suspensiu, a la posterior ratificació
del conveni per part d'un Ple municipal, de forma que qualsevol estipulació
entre les parts no adquirirà validesa i eficàcia en tant que el present conveni no
resulti ratificat per un Ple municipal".
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals proposant la ratificació del
conveni subscrit per la senyora MARIA SITJES MONSÓ i l'Il.lm. Senyor Alcalde
actuant en nom i representació d'aquest Ajuntament.
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple
municipal l'adopció dels següents

A C O R D S

"RATIFICAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD que s'adjunta al present
Dictamen subscrit amb l'expropiada senyora MARIA SITJES MONSÓ en relació a
l'adquisició per part d'aquest Ajuntament de la finca que ha quedat indicada en
la part expositiva, per un justipreu total de dinou milions, tres-centes quatre
mil, set-centes seixanta-dues pessetes (19.304.762'-pts) més el 5 per 100 de
premi d'afecció, per un import total de VINT MILIONS, DUES-CENTES
SETANTA MIL PESSETES (20.270.000'-pts), en els termes indicats en el
conveni quina signatura es ratifica en aquest acord, de conformitat amb el que
preveu l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa".
5.1.8. APROVAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD AMB EL
SR. JOAQUIM BASTARDAS MONTFORT, MOTIVAT PER
L'ADQUISICIO DE FINCA AFECTADA PEL PLA ESPECIAL VIARI
D'ACCESSIBILITAT A L'EQUIPAMENT COMERCIAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel senyor JOAQUIM
BASTARDAS MONTFORT, en data de 14 de desembre de 1993, proposant l'adquisició, mitjançant conveni expropiatori de mutu acord, de la finca següent:
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════╗
║ DESCRIPCIO DE LA FINCA.
║
╟──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
────╢
║ Propietari.
│
Adreça.
║
║ Senyor JOAQUIM BASTARDAS MONTFORT. │ Carretera de El Pont de Vilomara núm. ║
║
│ . MANRESA.
║
╚═══════════════════════════════════╧═════════╧═════════════════════════════
════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╗
║DESCRIPCIO DEL TITOL DE PROPIETAT.
║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────╢
║ Herència de la seva mare, senyora Pilar Montfort Font, atorgada davant del No- ║
║ tari senyor Banito Paricio Barril.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════╗
║ DADES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA.
║
╟────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────
──────╢
║ Tom. │ Llibre. │ Foli. │ Finca. │ Inscr. │ Data. │Superfície. ║
╟────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────
──────╢
║ 944 │ 247 │ 102 │ 8.787-D │ 7ª │ 16/10/69 │ 439,41 m2. ║
╚════════╧═══════════╧════════╧════════════╧══════════╧══════════╧══════════
══════╝
╔═════════════════════╤═╤════════════╤══╤═══════════════════════════════════
═══════╗
║ DADES CADASTRALS. │ │RUSTICA. │ │URBANA.
║
╟──────────────┬──────┴─┴──┬─────────┴──┴──┬──────────────────────┬─────────
───────╢

║ Paratge
│ Polígon │ Parcel.la │ Líquid imposable. │ Superfície. ║
║ Trullols. │ 37.990 │ 09
│
3.985.438'-pts │ 427 m2. ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════╗
║ DESCRIPCIO DE LA ZONA A OCUPAR.
║
╟──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────
──────────────╢
║ Termeners: Al Nord, amb finca del senyor Lluis Cura Pe- -│
Expropiacio. ║
║ llicer afectada per aquest expedient expropiatori; al -- │────────────────┬┬────────────╢
║ Sud, amb finca propietat de la senyora Mª Mercè Encarna- │
├┤ Total. ║
║ ció Pons; a l'Est, amb la resta de la finca original; i │
├┤
║
║ a l'Oest, amb la Carretera de El Pont de Vilomara.
│
├┤X Parcial. ║
║
├────────────────┴┴────────────╢
║
│
Superfície a expropiar. ║
║
│
42 m2.
║
╟──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────
──────────────╢
║ Plantacions, edificacions i altres elements (descripció).
╚══╗
║ -Edificació formada de planta baixa, d'una superfície de 109 m2, destinada una part ║
║ d'ella a explotació ramadera directa i que conté una porquerissa per a 20 garrells i
║
║ un galliner per a 100 gallines, part de la instal.lació vaquera on hi ha dos dipòsits ║
║ o tancs refrigeradors de llet i altres utensilis; una altra part, destinada a magatzem ║
║ de l'explotació, on s'hi guarda el pinso i les eïnes necessàries per conrear, com moti- ║
║ cultor, etc. També s'utilitza com a garatge per guardar el tractor, el remolc i la -- ║
║ furgoneta. També s'hi troba la caldera de calefacció de la casa per a llenya i els comp- ║
║ tadors d'aigua i llum.
║
║ -Planta primera destinada a l'habitatge de 113'20 m2, de quatre habitacions, cuina, menja- ║
║ dor, bany i un "aseo", amb instal.lació d'aigua, llum i calefacció, amb radiadors d'acer. ║
║ -Planta de golfes, destinada a traster de 113'20 m2, que conté un dipòsit d'aigua. Sobre ║
║ aquesta planta es troba instal.lada antena de televisió.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════════════════╝

Vist que la instància presentada proposa la expropiació de la finca per un justipreu
indemnitzatori total, comprès el 5 per 100 de premi d'afecció, de DISSET MILIONS DE
PESSETES (17.000.000'-pts).
Vista la valoració elaborada pels serveis tècnics municipals que s'adjunta al present
informe, complimentant les prescripcions de la lletra b), apartat 1, de l'article 30 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual fou aprovat el Reglament del Patrimoni dels
ens locals i de la que resulta un valor superior a la quantitat demanada per l'interessat.
Atès que l'article 37 .1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual fou aprovat el
Reglament del Patrimoni dels ens locals disposa que "l'adquisició de béns i drets per
expropiació Forçosa es regeix per la seva legislació específica".
Atès que l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa disposa "la Administración y el
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los
bienes o derechos que son objeto de aquella libremente y por mútuo acuerdo, en cuyo
caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por
concluido el expediente iniciado".
Vist el conveni expropiatori de mutu acord proposat per l'interessat per donar per
finalitzada l'expropiació.

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació del conveni
expropiatori de mutu acord proposat per l'interessat.
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple
municipal l'adopció dels següents

A C O R D S
1.- APROVAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD que s'adjunta al present
Dictamen a subscriure amb l'expropiat senyor JOAQUIM BASTARDAS MONTFORTen
relació a l'adquisició per part d'aquest Ajuntament de la finca que ha quedat indicada
en la part expositiva, per un justipreu total de disset milions de pessetes comprés el
5 per 100 de premi d'afecció, quedant pendent de pagament la quantitat de SETZE MILIONS, CENT-SET MIL, NOU-CENTES SETANTA-DUES PESSETES (16.107.972'pts), en els termes indicats en el conveni que s'aprova, de conformitat amb el que
preveu l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa.
2n.- FACULTAR A L'IL.LM. SENYOR ALCALDE per la signatura del conveni expropiatori
aprovat en el precedent apartat."
5.1.9. APROVAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD AMB EL SR.
JOSEP SITJES MONSO, MOTIVAT PER L'ADQUISICIO DE FINCA
AFECTADA PEL PLA ESPECIAL VIARI D'ACCESSIBILITAT A
EQUIPAMENT COMERCIAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
Vist l'expedient d'expropiació urbanística tramitat per aquest Ajuntament dirigida a
l'obtenció dels béns i drets afectats pel vigent Pla Especial Viari d'Accessibilitat a l'Equipament Comercial i el projecte d'urbanització que el desenvolupa, segons projecte
definitivament aprovat en data de 16 de juliol de 1991.
Vist que l'expedient es tramitat per sistema d'urgència segons declaració atorgada pel
Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada el dia 3 de febrer
de 1992 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de
febrer de 1992.
Vist que, en data de 15 de setembre de 1993, fou formalitzada l'acta definitiva d'ocupació de la finca següent:
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════╗
║ DESCRIPCIO DE LA FINCA.
║
╟──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
────╢
║ Propietari.
│
Adreça.
║
║ Senyor JOSEP SITJES MONSO.
│ Carrer Alfons XII, núms. 19-23. MANRE- ║
║
│ SA.
║

╟───────────────────────────────────┬──┴──────┬─────────────────────────────
────╢
║ Altres titulars de drets afectats.│ Títol. │ Adreça.
║
║ Senyor LLUIS de la TORRES LOPEZ. │Llogater.│ Carretera de El Pont de Vilomara║
║
│
│ núm. 155, 1r.
║
╚═══════════════════════════════════╧═════════╧═════════════════════════════
════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╗
║DESCRIPCIO DEL TITOL DE PROPIETAT.
║
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────╢
║- Legat per la seva germana Maria en l'inventari de l'herència del seu pare, - -║
║ atorgat en escriptura núm. 1511, del dia 23 de maig de 1972, davant del Notari║
║ senyor Antonio Rico Morales.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════╗
║ DADES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA.
║
╟────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────
──────╢
║ Tom. │ Llibre. │ Foli. │ Finca. │ Inscr. │ Data. │Superfície. ║
╟────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────
──────╢
║ 1.203 │ 339 │ 124 │ 14.524 │ 2ª │18.11.72 │ 309,90 m2. ║
╚════════╧═══════════╧════════╧════════════╧══════════╧══════════╧══════════
══════╝
╔═════════════════════╤═╤════════════╤══╤═══════════════════════════════════
═══════╗
║ DADES CADASTRALS. │ │RUSTICA. │ │URBANA.
║
╟──────────────┬──────┴─┴──┬─────────┴──┴──┬──────────────────────┬─────────
───────╢
║ Paratge
│ Polígon │ Parcel⋅la │ Líquid imposable. │ Superfície. ║
║Els Trullols. │ 37.990 │ 04
│ 2.466.792'-pts. │ 311 m2. ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════╝
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════╗
║ DESCRIPCIO DE LA ZONA A OCUPAR.
║
╟──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────
──────────────╢
║ Termeners: Al Nord, el camí dels Trullols; al Sud, amb la│
Expropiacio. ║
║ Carretera de El Pont de Vilomara; a l'Est, amb la finca ├────────────────┬┬────────────╢
║ de la senyora Maria Sitjes Monsó; a l'Oest, amb la resta │
├┤ Total. ║
║ de la finca original de la que es separa i la finca del │
├┤
║
║ senyor Angel Garcia Sanchez.
│
├┤XXParcial. ║
║
├────────────────┴┴────────────╢
║
│
Superfície a expropiar. ║
║
│
280'90 m2.
║
╟──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────
──────────────╢
║ Plantacions, edificacions i altres elements (descripció).
║
║ - Existeixen 19 metres lineals de talús.
║
║ - Es troba afectat un edifici format per planta baixa, planta pis i planta golfes, amb ║
║ una superfície de 270 metres quadrats de sostre.
║
║ - Sobre la caixa d'escala d'aquest edifici es troba constituida una servitut d'ús per ║
║ per l'accés a l'edifici veí propietat de la senyora María Sitjés Monsó.
║
║ - La planta baixa i el magatzem s'utilitzen pel propietari per guardar materials de la ║
║ construcció.
║
║ - La primera planta es destinada a habitatge, trobant-se llogat.
║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════╝

Vista la instància presentada pel senyor JOSEP SITJES MONSÓ, en data de 2 de
desembre de 1993, oferint la possibilitat de signatura d'un conveni expropiatori per un
import de dotze milions (12.000.000'-pts) de pessetes, complementant-se aquest
escrit amb una posterior instància demanant, així mateix, el 5 per 100 de premi
d'afecció contemplat a l'article 47 de la Llei d'Expropiació Forçosa, resultant doncs una
quantitat indemnitzatoria total de DOTZE MILIONS, SIS-CENTES MIL PESSETES
(12.600.000'-pts).
Vist l'informe emès pels serveis municipals valorant els béns objecte d'expropiació que
eren propietat del senyor JOSEP SITJES MONSÓ en la quantitat total de 12.001.482'-pts.
Atès que l'article 47 de la vigent Llei d'Expropiació Forçosa disposa que "en todos los
casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la
forma establecida en los artículos anteriores, un 5 por 100 como premio de afección".
Atès que l'article 29 .2, lletra c), del Reglament del patrimoni dels ens locals preveu
com una de les formes d'adquisició de béns per part dels ens locals l'expropiació
forçosa, afegint l'article 37 .1 del mateix text legal que "l'adquisició de béns i drets per
expropiació forçosa es regeix per la seva legalitat específica".
Atès que l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa disposa que "la Administración i el
particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los
bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por su mutuo acuerdo, en
cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por
concluido el expediente iniciado".
Vistos l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'acceptació del
conveni expropiatori redactat així mateix per aquests mateixos serveis.
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple
municipal l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- APROVAR EL CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD que s'adjunta al present
Dictamen a subscriure amb l'expropiat senyor JOSEP SITJES MONSÓ en relació a
l'adquisició per part d'aquest Ajuntament de la finca que ha quedat indicada en la part
expositiva, per un justipreu total de dotze milions de pessetes més el 5 per 100 de
premi d'afecció, quedant pendent de pagament la quantitat de DEU MILIONS,
SETANTA-UNA MIL, NOU-CENTES UNA PESSETES (10.071.901'-pts), en els
termes indicats en el conveni que s'aprova, de conformitat amb el que preveu l'article
24 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

2n.- FACULTAR A L'IL.LM. SENYOR ALCALDE per la signatura del conveni expropiatori
aprovat en el precedent apartat.
El Sr. De Puig i Viladrich intervé dient que aquests són tres dictamens necessaris per a
l'obertura del carrer St. Cristòfol, i que són convenis expropiatoris amb les persones
que tenien habitatges, i que han estat els més laboriosos. Creu també que amb el
tancament d'aquests convenis s'ha arribat a tancar en més d'un 90% convenis
d'expropiació amb els propietaris afectats per l'obertura del carrer St. Cristòfol, i que de
totes maneres, és una satisfacció per aquest Ajuntament el fet d'haver intentat sempre
arribar a convenis amb la gent afectada per l'obertura d'aquest carrer.
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 5.1.7, 5.1.8 i 5.1.9 són aprovats per
unanimitat dels presents.
6.-

AREA DE PROMOCIO ECONOMICA

6.1.

ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIO DE
8.000.000 CONCEDIDA PER L'HBLE. CONSELLER DE TREBALL PER A UN
CURS DE FORMACIO OCUPACIONAL, ANOMENAT CURS D'INSTAL.LACIO
D'AIGUA, GAS I CALEFACCIO

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció
dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i ocupacionals,
adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat d'accés al món del
treball
Atès el títol 2n., capítol 4rt., secció 1a. de l'Ordre del Departament de Treball del 3 de
febrer de 1993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1713
del 26 de febrer de 1993, pel qual es regula el Pla d'Ocupació en col.laboració amb els
Ajuntaments.
Atès el decret de l'Alcalde-President núm. 260483-A de data 23 d'abril de 1993 que
aprovà sol.licitar al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 8.000.000.- pta pel Curs d'instal.lació d'aigua, gas i calefacció, i que
es va materialitzar en la sol.licitud feta pel sr. Alcalde-President amb registre de sortida
núm. 4558 de data 26 d'abril de 1993.
Atesa la resolució del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb
registre d'entrada núm. 22911 de data 16 de novembre de 1993, per la qual ha estat
concedida, en data 9 d'octubre de 1993, una subvenció de 8.000.000.- ptes. per a la
realització durant l'any 1993 dels curs de formació ocupacional abans esmentat.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació.

És per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció concedida
per l'Honorable Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya d'un import de
8.000.000.- ptes per a la realització del curs de formació ocupacional anomenat Curs
d'Instal.lació d'aigua, gas i calefacció.
2.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'acceptar la subvenció de 8.000.000 de ptes. que
ha de servir per tirar endavant els cursos d'instal.lació, d'aigua, gas i calefacció que es
tira endavant en les escoles-taller dels locals preparats a Casa Caritat.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
7.-

AREA D'INTERIOR

7.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

7.1.1. APROVACIO DEL PLEC DE CLAUSULES QUE REGIRAN EL CONTRACTE
PRIVAT DE LA REALITZACIO D'UNA CAMPANYA PUBLICITARIA DE
PROMOCIO DEL COMERÇ DE MANRESA A TRAVÉS DE LA
PROJECCIO D'AMBIT NACIONAL QUE DÓNA LA SAE BASQUET
MANRESA, INTEGRADA A LA LLIGA ACB, APROVACIO DEL
CORRESPONENT EXPEDIENT DE CONTRACTACIO I OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIO
MITJANÇANT
CONTRACTACIO DIRECTA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Essent d'interès muninicipal la contractació de la realització d'una campanya
publicitària de promoció del comerç de Manresa a través de la projecció d'àmbit
nacional que dóna la Societat Anònima Esportiva, Bàsquet Manresa, integrada a la
lliga de l'A.C.B.
Atès que es disposa de financiació suficient per a la contractació de la realització
d'aquesta campanya publicitària.
De conformitat amb l'art. 275.1 a) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de R.L. de
Catalunya, el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent,
ACORD:

1r.- Aprovar el Plec de Clàusules que regiran el contracte privat de la realització d'una
campanya publicitària de promoció del comerç de Manresa a través de la projecció
d'àmbit nacional que dóna la Societat Anònima Esportiva, Bàsquet Manresa, integrada
a la lliga de l'A.C.B., i exposar-lo al públic per un periode de 15 dies, mitjançant anunci
en el B.O.P. i en el D.O.G.C., amb subjecció a l'art. 270.1 de la Llei Municipal de
Catalunya.
2n.- Aprovar l'expedient de contractació del contracte privat de realització d'una
campanya publicitària de promoció del comerç de Manresa a través de la projecció
d'àmbit nacional que dóna la Societat Anònima Esportiva, Bàsquet Manresa, per un
preu de 13.300.000 pessetes (inclòs l'I.V.A.), i obrir el procediment d'adjudicació del
contracte mitjançant contractació directa .
3r.- Delegar a la Comissió Municipal de Govern la comfacultat d'adjudicar el contracte
privat de realització de la campanya publicitària de promoció del comerç a Manresa.
4t.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient".
El Sr. Oms i Pons diu que aquesta proposta la fa la Comissió del Comerç, que està
integrada per la Ubic, la Cambra, per la Caixa de Manresa i l'Ajuntament, donat que el
TDK és una eina de promoció potser de les més importants que té la ciutat, ja que el
nom de TDK-Manresa s'està passejant per tota Espanya, amb èxit, i en aquest
moment en què es creu que els manresans faran possible resoldre la seva situació
econòmica, l'Ajuntament planteja aquest conveni que comporta tot un seguit de
qüestions que permetran que el lema "Manresa, capital comercial" consti en el pavelló,
amb la consegüent promoció a l'hora de promocionar i, després també en la
indumentària dels jugadors. Hi ha un seguit de qüestions de suport als botiguers, com
és la participació de la plantilla del TDK-Manresa en actes organitzats per a la
promoció del comerç, entrades que es repartiran entre els consumidors de les
botigues, i creuen que una cosa així feia falta a Manresa, d'una banda poder potenciar
el comerç de la ciutat, i de l'altra, evidentment, ajudar el TDK.
El Sr. Valls i Riera avança que el seu grup votarà favorablement el dictamen, però tal i
com han fet sempre que ha sortit el tema de promoció del comerç, és fer esment
novament de la preocupació que els produeix la disparitat de criteris amb què s'està
seguint aquesta campanya, en el sentit que no existeix un missatge clar i unificat. El
GMS té la impressió que, com a part integrant d'aquesta comissió, hauria de marcar
una mica més els criteris de seguiment de la mateixa campanya. Recorden que aquest
conveni era de 95 milions de pessetes aproximadament, i el conveni que regula tot el
projecte d'ajuda al comerç és un conveni en un 80% regula clàusules d'un crèdit, d'una
ajuda al comerç a crèdits, que inicialment, tal i com estava estipulat, era de 85 milions
de pessetes per ajuda a creditors i 5 milions de pessetes a promoció. I la modificació
que s'ha anat realitzant paulatinament, des del canvi de regidor de Promoció
Econòmica, la valoren positivament, però no creuen que sigui gaire entenedor que
primer es faci una campanya publicitària per televisió que parli de "Es Manresa", i
posteriorment es faci una campanya a través del TDK-Manresa parlant de "Manresa,
capital comercial". Es a dir, qualsevol dels dos eslògans pot ser correcte però
d'aquesta manera es divideixen esforços. La queixa del GMS en tot el conveni és que

possiblement l'Ajuntament no tindrà cap altra oportunitat de poder gaudir de 95 milions
de pessetes per poder promocionar el comerç de Manresa. Difícilment es podrà tenir
una altra oportunitat com aquesta, i agafar 95 milions de pessetes i destinar-los
integrament a promoció, creu que requeriria una planificació una mica més acurada,
utilitzant els mateixos instruments, segurament, que han utilitzat fins ara, és a dir, tant
el tema de creditors com el tema de formació, que no s'ha realitzat, com la cosa de la
campanya publicitària, com el tema del TDK perquè en aquests moments és el que
està fent més promoció. Per tant, els instruments podrien ser els mateixos exactament,
el que passa és que la planificació en el temps i el missatge clar que és vol donar, no
veuen que s'estigui realitzant en aquests moments. Ara bé, estrictament cenyits al
dictamen, el votaran favorablement, ja que els sembla molt bé destinar aquestes
quantitats per al TDK, perquè és l'element primordial de promoció de la ciutat.
El Sr. Oms i Pons diu que hi havia una clàusula al conveni que permetia fer d'altres
qüestions, i al veure que la citació comercial i les inversions no surtien, l'Ajuntament ho
va destinar a promoció. De vegades pot semblar que no hi ha un nexe entre totes les
actuacions, però la comissió es va plantejar que en principi s'havia de fer una promoció
de Manresa a nivell turístic, i es donés la visió d'una ciutat que és la que realment és,
una ciutat que està avançant, té il.lusió i una fesomia pròpia. Després això va continuar
amb una campanya de ràdio, i ara ha semblat a la comissió que s'havia d'atacar més
el tema del comerç, ja que Manresa té una certa fesomia en la mentalitat de molts
catalans, en aquest sentit. I aquesta és una mica la filosofia de la promoció.
Sotmès l'assumpte a votació i amb el quòrium que determina l'art. 55 de la Llei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents i per tant, es declara acordat:
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules que regiran el contracte privat de la realització d'una
campanya publicitària de promoció del comerç de Manresa a través de la projecció
d'àmbit nacional que dóna la Societat Anònima Esportiva, Bàsquet Manresa, integrada
a la lliga de l'A.C.B., i exposar-lo al públic per un periode de 15 dies, mitjançant anunci
en el B.O.P. i en el D.O.G.C., amb subjecció a l'art. 270.1 de la Llei Municipal de
Catalunya.
2n.- Aprovar l'expedient de contractació del contracte privat de realització d'una
campanya publicitària de promoció del comerç de Manresa a través de la projecció
d'àmbit nacional que dóna la Societat Anònima Esportiva, Bàsquet Manresa, per un
preu de 13.300.000 pessetes (inclòs l'I.V.A.), i obrir el procediment d'adjudicació del
contracte mitjançant contractació directa .
3r.- Delegar a la Comissió Municipal de Govern la comfacultat d'adjudicar el contracte
privat de realització de la campanya publicitària de promoció del comerç a Manresa.
4t.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
7.1.2. APROVACIO DEL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIO DEL PROJECTE I
MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA D'URBANITZACIO DEL

SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE
ADJUDICAT A OCP CONSTRUCCIONES, S.A

I-TRAM

SUD,

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en el transcurs de l'execució de l'obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD, la Direcció-Facultativa ha considerat convenient introduir modificacions en el projecte inicial aprovat pel Ple de la
Corporació de 21 d'abril de 1992.
Atès que dita variació comporta l'ampliació, la disminució i la introducció de noves
partides en el pressupost adjudicat.
De conformitat amb l'art. 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
del següent
A C O R D:
1r.- Aprovar el primer expedient de modificació que s'adjunta del Projecte de l'Obra de
"URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD",
aprovat pel Ple de la Corporació de 21 d'abril de 1992.
2n.- Modificar amb subjecció a l'art. 265 de la llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, el contracte de l'Obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD", adjudicat a l'entitat mercantil "OCP
CONSTRUCCIONES, S.A." ( A-08235608, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona), per acord
del Ple de la Corporació de 20 d'octubre de 1992, disminuint en 85.169.814'- ptes i
ampliant en 85.169.814'- ptes les prestacions contractades d'acord amb el preus
unitaris contradictoris conformats per l'adjudicatària i amb el primer expedient de
modificació tècnica que s'aprova pel punt primer d'aquest acord.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient ".
El Sr. De Puig i Viladrich diu que en aquest dictamen hi ha unes modificacions i canvis
de partides, i concretament hi ha una disminució força gran en moviments de terres,
sanejament i clavegueram, i per altra banda hi ha un augment d'aquestes partides
aproximadament sobre 80 i 85 milions de pessetes, per a una part d'instal.lació
elèctrica, paviment i la modificació de trams de sanejament.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1
GMP) i 8 abstencions (GMS).
7.1.3. CESSIO GRATUÏTA DEL DOMICI DE LA PORCIO DE TERRENY DE 248 M2
DE SUPERFICIE SITUADA AL CARRER JOC DE LA PILOTA NUM. 3 A
L'INSTITUT CATALA DEL SOL, PER A LA CONSTRUCCIO DE 18
HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL EN REGIM ESPECIAL.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa és propietari de l'immoble situat al carrer
Sobrerroca, 33, de 380 m2 de superfície, que limita al Nord, part amb finca propietat de
l'Ajuntament, part amb carrer Joc de la Pilota, 3; a l'Est, amb carrer Sobrerroca, 33; al
Sud, amb carrer de Serarols; i a l'Oest, amb finca propietat de l'Institut Català del Sòl,
compra que s'atorgà per escriptura pública de compra-venda autoritzada pel Sr. Notari
José-Luís Antolínez Ahedo a 13 de juny de 1983, amb el número de protocol 541.
Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda de data 4 d'agost de 1993 es va
incoar expedient per a la cessió gratuïta a l'Institut Català del Sòl d'una porció de
terreny municipal de 248 m2 situada al carrer Joc de la Pilota, amb destí a la
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim especial, en execució del
Conveni per a la construcció d'aquests habitatges subscrit el dia 4 de maig de 1993
entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Manresa, amb subjecció als art. 49 i
següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per
Decret 336/1988.
Atès que l'Institut Català del Sòl a través del RD 2626/1982, d'1 d'octubre i el Decret
463/1982, de 2 de desembre, és titular d'un conjunt d'atribucions entre les quals
figuren les operacions jurídiques i materials d'adquisició del sòl destinat a habitatge, la
urbanització del sòl i la contractació de les obres de construcció en les seves diferents
fases, la cessió de la porció de terreny indicada al paràgraf anterior ve justificada
jurídicament pel fet de fer factible tot el conjunt d'atribucions assignades a l'Institut
Català del Sòl per l'esmentada normativa i per donar compliment al programa
d'habitatge de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge que inclou la construcció
d'una promoció de vivendes de protecció oficial.
Atès que la finca descrita al paràgraf 1r., figura al full 12.19 de l'Inventari Municipal de
Béns, la rectificació del qual va ser aprovada per Acord Plenari de 29 de maig de 1992,
amb la qualificació jurídica de bé patrimonial segons resulta de la certificació emesa
pel Secretari de l'Ajuntament de Manresa en data 16 d'agost de 1993, i està inscrita al
Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 2139, Llibre 768, Foli 143, Finca 227-N,
Inscripció 18a.
Atès que el bé a cedir no està comprès en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació
que el faci necessari a l'ens local segons es desprèn del dictamen subscrit per
l'arquitecte, cap de secció de planejament i llicències, en data 20 de setembre de
1993.
Atès que la finca a cedir es troba lliure de càrregues i gravàmens, de conformitat amb
el certificat emès pel Registrador de la Propietat del registre núm. 1 del districte
hipotecari de Manresa en data 11 d'agost de 1993.
Atès que s'ha sotmès l'expedient a informació pública per un període de 30 dies
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
Corporació i que, transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap tipus de
reclamació o al.legació, segons resulta del certificat emès pel Secretari de la
Corporació en data 12 de novembre de 1993.

Atès que mitjançant ofici de l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa de data 1
d'octubre de 1993 s'ha donat compte de l'expedient de cessió al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb els art. 195 i 196 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, en concordança amb els art. 49 i 50 del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el Tinent
d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Cedir gratuïtament a l'Institut Català del Sòl el domini de la porció de terreny de
248 m2 de superfície que es descriu registralment a continuació:
URBANA: porció de terreny municipal de 248 m2 de superfície, situada al C.
Joc de la Pilota núm. 3 de Manresa (grafiada en color groc al plànol adjunt).
LIMITA: al Nord, amb el carrer Joc de la Pilota; a l'Oest, amb finca propietat de
l'Institut Català del Sòl (RC 26017-03); al Sud, amb restes de la finca matriu, de
la qual se segrega, destinades a vial; a l'Est, part amb la finca propietat de
l'Ajuntament de Manresa (RC 26017-05), destinada a zona de parcs i jardins,
sobre la qual es troba situada la torre del portal de Sobrerroca i part amb la
resta de la finca matriu, de la qual se segrega, destinada igualment a zona de
parcs i jardins urbans.
A segregar de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 2139,
Llibre 768, Foli 143, Finca 227-N, inscripció 18a.
La finca matriu queda reduïda en els metres de la finca segregada i manté els
mateixos límits excepte pels seus costats Nord i Oest, en què limitarà a més, amb la
finca segregada.
La finalitat de la cessió és la construcció de 18 habitatges de protecció oficial en règim
especial a càrrec de l'Institut Català del Sòl, part en la porció de terreny que cedeix
l'Ajuntament, part en una finca propietat de l'Institut Català del Sòl (RC 26017-03).
2n.- Complir la finalitat per a la qual s'ha atorgat la cessió en el termini màxim de 5
anys i mantenir la seva destinació durant els 30 anys següents.
Si el bé cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixa de ser-hi destinat, la
porció de terreny cedida revertirà automàticament de ple dret al Patrimoni de
l'Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l'art. 50 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
3r.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient."
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest dictamen fa referència a l'execució del
conveni que en el seu moment es va fer amb l'Institut Català del Sòl per a la
construcció d'aquesta cas, i quedava pendent de fer aquesta cessió gratuïta de la part

del terreny sobre el qual està edificat aquest edifici, que és propietat municipal, a fi i
efecte de deixar les coses regularitzades.
El Sr. Perramon i Carrió pregunta quina quantitat de pisos que dels quedarien per
rotació de rehabilitació d'aquest conjunt de 18.
El Sr. Sala i Rovira diu que hi ha una oferta, a part del que s'està negociant i que s'en
faria càrrec directament la Generalitat, sobre un número limitat de pisos, que
possiblement els agafaria en lloguer el propi ajuntament, per tenir-los pel propi tema de
rehabilitació, però també la Generalitat està disposada a jugar-hi amb un nombre de
pisos. Entén que no estarà per sobre del 50% dels 18 pisos que hi ha allà, estarà en
una xifra entre el 35% i el 40%, és dir, 7-8 pisos, però encara s'està negociant, no està
tancat.
Sotmès l'assumpte a votació, i amb el quòrum que determina l'article 47.3.ll) de la Llei
7/1985, i art. 112.3.o) de la Llei 8/1987, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
7.1.4. APROVACIO DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS A LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS
A petició del Sr. Oms i Pons, el Sr. Alcalde declara que queda retirat aquest dictamen.
7.1.5. APROVACIO DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE
REGIR LA CONCESSIO D'US PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA CASTELL, APROVACIO
DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO I DE LA CONVOCATORIA
DEL CONCURS PER A LA SEVA ADJUDICACIO
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de premsa
situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell, finalitza el 20 de març de 1994.
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domini públic municipal i un Plec
de Clàusules que ha de regir la concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat
Quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i el Tècnic Mitjà de Gestió
de la Secció de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal, situat a la Cra. de
Vic/Pujada Castell, mitjançant la modalitat d'ús privatiu, a atorgar a través de concessió

administrativa, de conformitat amb l'article 65 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regir la concessió d'ús
privatiu del Quiosc de venda de premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell, a
adjudicar mitjançant concurs públic.
3r.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el Plec de Clàusules
administratives aprovat en el punt anterior.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
Quiosc de venda de premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell, per un període de 5
anys i, de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs, si bé l'anunci de
licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública sense
reclamacions o al.legacions.
- Doblar el servei de la baldejadora, per tal de tenir servei nocturn de la mateixa.
2) Ampliació a 1.1.96
- Incorporar al nivell II els barris de Mión i Pare Ignasi Puig (Xup), ampliant en
dos peons la dotació de personal i equipant-los amb motocarro, donada la
distància del centre de treball.
- Doblar el servei de reg mecànic de la segona cuba amb horari nocturn.
3) Ampliació a 1.1.97
- Ampliació del nivell I amb la incorporació d'un peó més en horari nocturn.
- Doblar el servei de segona escombradora.
- Una de les escombradores de dia actuarà en forma d'equip mixte, incorporanthi dos peons per millorar el rendiment i frequències.
(veure annex núm. 6)
2n.- Substituir l'annex núm. 6 de l'esmentat Plec per l'adjunt al present dictamen relatiu
a la "Quantificació de llocs de treball necessaris per a la prestació del servei de
recollida de residus solids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa,
amb les ampliacions programades.
3r.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient".
El Sr. Sala i Rovira expressa que en aquest cas es tracta d'un acord a què s'ha arribat
entre FOCSA i l'Ajuntament de Manresa per tal de guanyar un any de carència, en
l'aplicació de les ampliacions previstes per al 1994, 1995 i 1996, i passar-ho a 1995,
1996 i 1997, amb el mateix contingut d'ampliació que hi havia en el clausulat de la
concessió, i com que això és una modificació del clausulat, lògicament s'ha de passar
pel Ple per a la seva aprovació.

El Sr. Mas i Font manifesta que el grup de l'ENM s'abstindrà en la votació d'aquest
dictamen, no perquè no entenguin les motivacions d'aquesta ajornament, perquè
segurament són exclusivament econòmiques, i al fet que ja s'ha detectat una millora
en el servei, i ara es gaudeix d'una ciutat encara més neta del que la tenien. Pensen
que, si bé la voluntat de l'equip de govern i fins i tot de l'empresa és no incrementar la
pressió al ciutadà, havent d'absorbir l'any que ve uns 30 milions i escaig de pessetes
que comportaria anar a fer aquestes ampliacions, pensen que hauria estat més
correcte no ajornar totes les millores que estaven proposades en el plec de clàusules
que, per a alguna cosa s'havien previst. De tota manera aquesta és una il.lusió òptica
que tenen d'acord amb l'experiència de l'any passat, i evidentment aquest any "no hi
ha color", però l'any que ve serà una mera continuïtat del que hi haurà hagut aquest
any. Per això creuen que es podia haver anat a una fórmula d'absorció d'aquest
ajornament, perquè també és cert que a l'any 1996 no creuen que canviï massa la
situació econòmico-financera de l'ajuntament a l'haver d'amortitzar els crèdits, i per
tant, ja es veuran les modificacions que es plantegen en aquell moment, quan s'haurà
d'anar a fer la incorporació del servei del Xup i la Bda. Mion. Pensen també que, ja que
es toca el plec de clàusules en aquest moment es perd l'oportunitat d'adequar-lo al que
és la nova Llei de Residus i sobretot a la nova Llei de Residus Municipals, i poder
encabir-hi alguns residus assimilables que en aquests moments ja es podrien recollir
per part del servei. Per tots aquests motius exposats, el seu grup s'abstindrà.
El Sr. Valls i Riera diu que el GMS també s'abstindrà perquè implica una limitació d'un
servei que s'havi d'ampliar en l'exercici 1995, i s'està davant d'una concessió que es va
aprovar el dia 1-1-92, i davant d'aquesta situació i amb una possible manca de previsió
en aquell moment, s'abstindran, malgrat poden arribar a entendre que és un problema
estrictament pressupostari, però a 1 de desembre de 1992 l'equip de govern ja la podia
valorar.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11
abstencions (8 GMS i 3 ENM).
7.1.7. ACCEPTACIO DE L'INCREMENT DE LA PRIMA DE LA POLISSA
COL.LECTIVA SUBSCRITA AMB ASSISTENCIA SANITARIA COL.LEGIAL, SOCIETAT ANONIMA D'ASSEGURANCES, PER LA
PRESTACIO DELS SERVEIS D'ASSISTENCIA MEDICO-QUIRUGICA
ALS FUNCIONARIS D'AQUEST AJUNTAMENT I ALS SEUS
BENEFICIARIS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament té subscrita pòlissa amb l'entitat Assistència Sanitària
Col.legial, Societat Anònima d'Assegurances, per la prestació dels serveis
d'assistència mèdico-quirúrgica als funcionaris d'aquest Ajuntament i als seus beneficiaris.
Atès que dita entitat ha comunicat a aquest Ajuntament l'augment de la prima de dita
assegurança per al proper 1994.

Es per tot això que el Tinent d'Alcalde, Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent:
ACORD
Acceptar l'increment de la prima de la pòlissa col.lectiva subscrita entre aquest
Ajuntament i l'entitat "Assistència Sanitària Col.legial, Societat Anònima
d'Assegurances", per la prestació dels serveis d'assistència mèdico-quirúrgica als
funcionaris d'aquest Ajuntament i als seus beneficiaris, i que l'import a partir del dia 1
de gener de 1994, serà el següent:
NÚM. PERSONES
A
B
PER POLISSA
(amb pediatre) (sense pediatre)
1
2
3
4
5
6
7
8

6.731
13.411
19.194
25.355
31.730
38.104
44.478
50.852

6.731
13.212
18.989
25.162
31.328
37.494
43.659
49.825

El Sr. Sala i Rovira diu que aquesta és una proposta d'increment, i que és la propostatipus que tenen a Assistència Sanitària Col.legial, com d'altres anys que han anat
actualitzant les tarifes en funció del servei que vénen prestant a aquest Ajuntament.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
7.1.8. MODIFICAR LA CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIO I
EXPLOTACIO
D'UN
APARCAMENT
SOTERRANI
PER
A
AUTOMOBILS DE TURISME A LA PLAÇA PORXADA, QUE
S'ADJUDICÀ A "APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, S.A", EN EL
SENTIT D'AMPLIAR EL TERMINI INICIAL DE LA CONCESSIO EN 9
ANYS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de
novembre de 1991 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'adjudicar la concessió
administrativa de construcció i explotació d'un aparcament soterrani per a automòbils
de turisme a la Plaça Porxada, per un termini de 40 anys, a comptar des de la data en
que l'aparcament entrés en explotació, a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS DE
CATALUÑA, S.A." (CIF A-59790147- Avinguda Diagonal, 463 bis, 5è. 2a. - Barcelona).
Atès que l'execució del projecte de construcció de l'esmentat aparcament i
d'urbanització de la Plaça Porxada ha comportat la necessitat de realitzar una
modificació dels accessos viaris, per la qual cosa s'han produït afectacions a

determinats béns i drets de particulars i la conseqüent tramitació de procediments
expropiatoris no prevists inicialment.
Atès que mitjançant l'aportació per part del concessionari de l'import econòmic
necessari per a la tramitació de les expropiacions requerides, s'obté la possibilitat
d'execució del projecte, s'assegura la rentabilitat de la concessió i una major qualitat
del servei quant a funcionalitat.
Atès que l'aportació del concessionari es pot compensar amb l'ampliació en 9 anys del
termini concessional, com a forma de manteniment de l'equilibri econòmic-financer de
la concessió.
Atès que a l'expedient s'informen els aspectes jurídics i econòmics d'aquesta
modificació de la concessió de construcció i explotació de l'aparcament de la Plaça
Porxada, quant a la seva adequació a dret i el manteniment de l'equilibri econòmicofinancer de la concessió.
Atès que l'actual concessionari ha conformat i acceptat la modificació proposada, per
la qual cosa ha quedat complimentat el tràmit d'audiència al concessionari que prescriu
l'artícle 265.2 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
De conformitat amb l'article 127 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
de 1955, el Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent:
ACORD
1r.- Modificar la concessió administrativa de construcció i explotació d'un aparcament
soterrani per a automòbils de turisme a la Plaça Porxada que s'adjudicà per acord
plenari de 19 de novembre de 1991 a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS DE
CATALUÑA, S.A." (CIF A-59.790.147 - Avda. Diagonal, 463 bis, 5è. 2a. de Barcelona),
en el sentit d'ampliar el termini inicial de la concessió en 9 anys, per la qual cosa
quedarà fixat en 49 anys, en justificació de les majors prestacions a càrrec del
concessionari, de conformitat amb l'article 265 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 127 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest dictamen és l'ampliació de la concessió
administrativa per a l'aparcament de la plaça Porxada a Aparcamientos de Cataluña.
Expressa que, de tots és conegut que, en un moment determinat la modificació del
projecte de plaça Porxada entre 250 i 450 vehicles, portava a la possibilitat de poder
acabar definitivament l'obra i que, lògicament portava a la possibilitat de fer tota la part
superior del projecte que s'ha aprovat abans definitivament, d'un import aproximat de
60 milions de pessetes. Posteriorment el tema de la modificació de la cabuda de
l'aparcament portava també a una modificació en els accessos i a negociar unes
modificacions en les expropiacions, sobretot en el que es devia als punts d'accés al

carrer dels Esquilets, expropiació que encara que anteriorment ja hi havia un accés,
aquest era més petit, i s'havia de fer més gros a l'augmentar el nombre de places,
concretament s'augmentaria l'espai en 5 metres, i també l'accés a través de la cra. de
Vic, amb l'afectació d'un habitatge. Això portava unes despeses més grans sobre les
expropiacions, i amb les negociacions mantingudes amb "Aparcamientos de Cataluña"
s'ha arribat a l'acord que les despeses d'aquestes expropiacions anessin a càrrec de
"Aparcamientos de Cataluña" a canvi d'augmentar la concessió. Aquesta modificació
de la concessió administrativa té tots els informes favorables dels serveis tècnics, en el
sentit que és favorable a l'Ajuntament i, per tant, demanaria el vot favorable de tots els
grups.
El Sr. Perramon i Carrió diu que quan en el seu moment es va parlar de l'ampliació de
les expropiacions, per tal que pogués funcionar mínimament de manera correcta
l'aparcament, es va constatar que, en el moment de fer la concessió, hi va haver certa
equivocació o badada per part de l'equip de govern, en aquest sentit. Es a dir, en el
moment que es plantejava un aprofitament major d'aquell subsòl per encabir en lloc de
250 places, 450 places, portava implícit que els accessos havien de ser diferents i que,
per tant, amb l'expectativa d'un major benefici per part de l'empresa concessionària,
també s'havia de plantejar una contribució a aquests nous accessos, imprescindibles
perquè pogués funcionar l'activitat en aquella dimensió. En aquell moment, aquesta
qüestió d'alguna forma va passar per alt i després s'han trobat amb aquest problema,
ja que s'han hagut de fer les expropiacions amb uns terminis apressats per la
construcció de l'obra, i d'alguna forma el que es planteja aquí és el que l'ENM entén
que hauria de ser una aportació obligada de l'empresa pel fet de tenir un major
aprofitament, ara bé, condicionat a una ampliació del termini de la concessió per tal de
compensar la inversió que farà l'empresa en aquest aparcament. Es per aquest motiu
que l'ENM pensa que la solució que es planteja ara ve d'una equivocació en un temps
passat, per part del propi equip de govern, i la posició del seu grup en aquest dictamen
serà de votar en contra.
El Sr. García i Comas recorda que quan van adjudicar la concessió administrativa de
la plaça Porxada a "Aparcamientos de Cataluña", ja van manifestar que aquella
concessió estava feta sense aprofundir massa quines eren les conseqüències, i els
arguments que es van debatre en aquells moments eren el trànsit, a l'equilibri que hi
hauria entre les places d'aparcament i pupil.latges, i no veien clares les justificacions
que aportava l'equip de govern, es deduïa una certa improvisació, i s'intuïa un cert
interès en aprovar la concessió a aquesta empresa, però sense aprofundir les conseqüències que això podria comportar, i també recorda que el GMS es va abstenir, una
mica adduint aquestes mancances o conseqüències que podia reportar. Més tard, han
anat veient com s'anaven acumulant tot un seguit de jocs de disbarats, començant
amb la construcció que es va fer amb un projecte que no era el que hi havia, i que
després es va haver de canviar l'aprovació del Pla Especial, es va haver de modificar
l'acord de les expropiacions, s'han adonat també que la plaça interior no permet un
accés directe amb el carrer Guimerà, la qual cosa els sembla una deficiència important
per a l'ús d'aquest espai. També s'ha de recordar que van demanar diverses vegades
quin era el preu de la plaça de pàrquing i no se'ls donà mai una xifra concreta, i al final
se'n donà una que era molt cara. Com a traca final de tot aquest desgavell, hi ha ara la
modificació de la concessió en nou anys més del termini. De totes aquestes qüestions
dedueixen que es va aprovar una concessió en el seu moment que no es podia haver

aprovat, ja que no es podia haver aprovat una concessió per aquell número de places
perquè no complia el planejament que hi havia. Per això també estaria d'acord en què
aquesta empresa hauria d'assumir totes les despeses generades per aquest increment
de gairebé cent places. El GMS no pot votar a favor d'aquesta modificació, i si en el
seu dia es va abstenir, avui ha de votar en contra. La realització d'aquesta obra és una
de les més trascendents de la legislatura, per la seva situació, objectius, espai etc, i
aleshores hi han aparegut difícils accessos, conflictes, i que no sigui un espai al qual
no es pugui donar l'ús que es tenia previst, i a més de tota aquesta frustració han de
prorrogar nou anys més la concessió. Per tant, reiteren la posició contrària del GMS a
la modificació perquè el cost que ara es demana que s'assumeixi, hauria d'haver estat
especificat en les condicions fetes en l'aprovació de la concessió.
El Sr. De Puig i Viladrich vol també recordar una cosa i que és important. Diu que no
creu que en cap moment l'equip de govern no estigui al cas del que fa quan s'adjudica
el projecte, i voldria que quedés molt clar en aquest Ple que s'adjudica l'aparcament a
la societat que en aquells moments es creu que ofereix les millors condicions, i tothom
sap que l'obsessió de l'equip de govern tenia en l'adjudicació del plec era que
l'empresa fes la plaça Porxada, qui pagaria la plaça. L'estudi econòmic financer que es
presenta a l'Ajuntament i que aprova l'equip financer de la casa, diuen que aquestes
450 places cobreixen això, i tots en són responsables i s'han de sentir satisfets que es
pugui tenir la plaça Porxada feta. En segon lloc, com a conseqüència d'això surten
unes expropiacions, i en el plec de clàusules figurava de forma clara que "s'entregaria
la plaça lliure de càrregues...", i vol recordar que en aquell moment l'Ajuntament
encara no havia pagat l'expropiació del carrer dels Infants que, l'haurien d'haver pagat
teòricament. Diu al GMS que quan parlin de desgavell s'haurien de recordar que
aquest desgavell ve de l'any 1985, i, si l'equip de govern actual té alguna part de culpa,
els socialistes també. Però ara, un projecte important com aquest, que defineix un
espai de la ciutat de Manresa, que el projecte que es porta a aprovació no es modifica
bàsicament del projecte de plaça de l'any 1985, en què els accessos vénen estudiats
per un pla especial que va a la cantonada i que és el que ha de solucionar aquests
accessos i possiblement els de minusvàlids, i això és així i no es pot negar. Li
agradaria que es replantegessin de nou el sentit del seu vot.
El Sr. García i Comas diu que de l'any 1985 evidentment s'han fet diverses
modificacions, i si hi havia algún punt que no era del tot correcte, li sembla que s'ha
tingut oportunitat de fer aquestes modificacions i adaptar-ho al 1993. Però precisament
aquest és el problema, que s'ha calcat, sense fer cap reflexió del què passava en
aquesta plaça, s'ha executat un projecte de l'any 1985 a l'any 1993 quan les
expectatives en aquest espai eren totalment diferents. Aquí hi havia una operació, de
la qual havia de desaparèixer l'hotel Sto Domingo, i s'havien de situar els accessos en
aquest hotel i aleshores construir l'accés actual, i hi havia aquesta operació perquè hi
havia un constructor disposat a fer-ho, evidentment l'any 1985, però han passat moltes
coses del 1985 al 1993 i molts anys, i no es pot dir que els defectes d'aquesta plaça
són de l'any 1985.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que el planejament d'aquesta plaça està igual que a l'any
1985, del pla especial que defineix l'accés tant hi ha promotor l'any 1985 com el 1993, i
promet que quan va començar com a regidor l'any 1989 hi havia un promotor que tenia
interès en desenvolupar aquest pla especial i el tema dels accessos.

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU), 11 de negatius (8
GMS i 3 ENM) i 1 abstenció (GMP) i, per tant, es declara acordat:
1r.- Modificar la concessió administrativa de construcció i explotació d'un aparcament
soterrani per a automòbils de turisme a la Plaça Porxada que s'adjudicà per acord
plenari de 19 de novembre de 1991 a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS DE
CATALUÑA, S.A." (CIF A-59.790.147 - Avda. Diagonal, 463 bis, 5è. 2a. de Barcelona),
en el sentit d'ampliar el termini inicial de la concessió en 9 anys, per la qual cosa
quedarà fixat en 49 anys, en justificació de les majors prestacions a càrrec del
concessionari, de conformitat amb l'article 265 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 127 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient."
7.2.

REIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR

7.2.1. RECONEIXEMENT AL SR. RAFAEL DELGADO, AGENT DE LA POLICIA
LOCAL EN SITUACIO DE SERVEIS ESPECIALS I FUNCIONARI DE LA
COMUNITAT ECONOMICA EUROPEA, DEL DRET A PERCEBRE
D'AQUEST
AJUNTAMENT
L'IMPORT
DELS
TRIENNIS
CORRESPONENTS AMB UNA ANTIGUITAT DES DEL DIA 7 D'AGOST
DE 1981
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Sr. RAFAEL DELGADO GOMEZ, funcionari de carrera d'aquest
Ajuntament, Agent de la Policia Local, que es troba en situació de Serveis Especials
per estar prestant serveis com a funcionari del Servei de Seguretat del Consell de
Ministres de la Comunitat Econòmica Europea, en data 17 de juliol de 1989 va
sol.licitar se li abonessin els triennis que tenia meritats.
Atès el que preveu l'art. 10 del R.D. 730/86 i l'art. 29.1 de la llei 30/84, de 2 d'agost,
que disposen que els funcionaris en situació de serveis especials, quan no percebin,
amb càrrec als pressupostos de l'Administració a la que estan adscrits, l'import dels
triennis que tinguin recorreguts, aquests els hauran de ser efectius pel departament o
administració al que figuraven adscrits.
Atès el que preveu l'art. 212 del Decret 214/1990 que estableix que als funcionaris en
situació de serveis especials se'ls computa el temps que romanguin en aquesta
situació a l'efecte de consolidació del grau personal, dels triennis...
Atès que el Sr. RAFAEL DELGADO GOMEZ ha justificat que no perceb l'import dels
triennis amb càrrec a la Comunitat Econòmica Europea.
Es per tot això que el Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS
1r.- Reconèixer al Sr. RAFAEL DELGADO GOMEZ, funcionari de carrera d'aquest
Ajuntament, Agent de la Policia Local en situació de Serveis Especials per estar
prestant serveis com a funcionari de la Comunitat Econòmica Europea, el dret a
percebre d'aquest Ajuntament l'import dels triennis amb una antiguitat des del dia 7
d'agost de 1981, sent el venciment del proper trienni el 7 d'agost de 1986, de
conformitat amb el que preveuen l'art. 29.1 de la llei 30/84, de Mesures per a la
Reforma de la funció Pública, art. 10 del R.D. 730/86 i art. 212 del Decret 214/1990.
2n.- Abonar l'import dels triennis meritats pel funcionari en situació de serveis
especials, Sr. RAFAEL DELGADO GOMEZ, des del dia 17 de juliol de 1989."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'atendre la petició que fa un funcionari d'aquest
Ajuntament que està en comissió de serveis a Brusel.les i que reclamava que se li
havien de pagar triennis, i, realment la Llei obliga a l'Ajuntament a pagar els triennis,
encara que estigui en comissió de serveis.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
7.2.2. APROVACIO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT
PER A L'ANY 1994
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles
126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i
54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, determinen que les Corporacions Locals aprovaran
anualment la Plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual
compendrà la relació detallada per cossos, escales, sots-escales, classes i categories
dels llocs de treball en que s'integrin els funcionaris, el personal laboral i l'eventual,
agrupats indicant la denominació d'aquests, el nombre de llocs de treball que els
constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d'acord
amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Atès l'article 16 de la Llei 30/1984 de 2 d'agost de Mesures per a la reforma de la
Funció Pública, el Reial Decret 861/1986 de 25 d'abril regulador de les retribucions
dels funcionaris d'administració local, article 291.2 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim
Local de Catalunya, article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i
articles 29 a 32 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de
Personal al servei de les entitats locals, els quals determinen que les Corporacions
Locals hauran d'aprovar la relació de llocs de treball, com expressió ordenada del
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, que inclou la totalitat dels
llocs existents a l'organització corresponent tant a funcionaris, com personal eventual i
laboral; i que la competència per a la seva aprovació és del Ple de la Corporació.

El Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents acords:
"1r.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 1994, que es
conté en la documentació annexa a aquest Dictamen i que forma part del mateix,
comprenent en el seu detall els següents apartats:
A) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i sotsescales.
B) Llocs de treball reservats a personal de confiança o assessorament
especial.
C) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
2n.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva
aprovació.
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya."
El Sr. Oms i Pons diu que com tothom veurà la plantilla queda sensiblement reduïda, a
base d'eliminar en l'escala administrativa que eren a extingir, i no hi ha increment. Pel
que fa als laborals hi havia una persona que estava a jornada sencera i s'ha passat a
mitja jornada.
El Sr. Valls i Riera diu que normalment la plantilla va lligada al pressupost de l'exercici,
amb la qual cosa la votació del seu grup serà l'abstenció.
El Sr. Balet i Oller diu que s'abstindrà, i no observa això que diu el Sr. Oms que la
plantilla disminueix, sino que observa que puja, doncs veu 306 funcionaris contra 289
que es van pagar el mes passat. Veu que potser sí que en nombre de places la
plantilla no creix, però en el que sí creix és en nombre de places consolidades, la qual
cosa és una hipoteca per sempre.
El Sr. Oms i Pons diu que el sr. Balet ha de tenir en compte les vacants que hi ha i que
no estan cobertes i per això li surten aquests números. Però si ha llegit l'informe de
Secretaria el Sr. Balet veuria que ,per exemple, de la sots-escala administrativa l'equip
de govern elimina una plaça que cobreix el Sr. Martorell que és a extingir, i de la policia
local s'eliminen els antics vigilants i una d'agutzil que eren a extingir, i que per diferents
causes han causat baixa. Aleshores en laboral es passa a mitja jornada una jornada
sencera.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (12 CiU i 12
abstencions (8 GMS, 3 ENM i 1 GMP).
7.2.3. CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIO DE
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
D'AQUEST AJUNTAMENT, ASSIGNATS A PERSONAL LABORAL, I
APROVACIO DE LES BASES CORRESPONENTS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquesta Corporació va aprovar en sessió plenària del dia 15 de juny de
1993, l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 1993, en la qual hi figuren inclosos els
llocs de treball assignats a personal laboral.
Atès que pel que fa referència a proves selectives, bases de convocatòria, sistemes de
selecció i programes, ha d'estar-se a l'article 103 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, article 293
de la Llei 8/87 de 15 d'abril del Parlament de Catalunya, article 177 del Reial Decret
Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i a l'article 88 i següents del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Atès que, segons aquesta normativa, s'ha redactat la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de llocs de treball assignats a personal laboral al servei
d'aquest Ajuntament.
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents acords:
1r.- Convocar proves selectives per a la provisió de diferents llocs de treball assignats
a personal laboral de la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament, conforme amb
l'article 103 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, article 293 de la Llei 8/87 de 15 d'abril del
Parlament de Catalunya, article 177 del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i a
l'article 88 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
DEDICACIÓ COMPLETA
* 1 Programador d'Informàtica.
* 1 Educador de Centres Socials.
* 3 Oficials 1ª Jardiners.
* 2 Subalterns.
* 1 Diplomat en Infermeria-Centre Medicina Esport.
* 1 Mestre Llar d'Infants
PROFESSORS DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE
MÚSICA I DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS.

PROFESSORS DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA
* 1 Professor Adjunt de Flauta Travessera.
* 1 Professor Adjunt de Piano.
* 1 Professor Adjunt de Cambra.
* 1 Professor Adjunt de Violí.
* 1 Professor Adjunt de Fagot.
* 1 Professor Adjunt d'Història de l'Art, Música i

Estètica.

PROFESSORS DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS.
* 1 Professor de Disseny Gràfic.
2n.- Aprovar les Bases per a les quals es regirà aquesta convocatòria."
El Sr. Oms i Pons diu que aquí es presenta l'acord que es va prendre el 15-4-93, per a
l'oferta d'ocupació pública del 1993, i l'han retardat al màxim per tal d'evitar el màxim
de despeses. Aquesta no és creació de llocs de treball, sino que per imperatiu legal
han de consolidar aquestes places, les quals estan cobertes i són necessàries.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP).
8.-

AREA DE POLITICA AMBIENTAL

8.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

A petició del Sr. Oms i Pons, el Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels
dictaments 8.1.1 i 8.1.2 de l'ordre del dia.
8.1.1 CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS NINXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL PER UN TERMINI DE 50 ANYS PRORROGABLES, A COMPTAR DES DE LA DATA D'INICI DE LA CONCESSIO
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.

La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables,
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada,
amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i sepultures del
Cementiri Municipal."
8.1.2 CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS NINXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE CINC ANYS
PRORROGABLES, A COMPTAR DES DE LA DATA D'INHUMACIO DE
FINALITZACIÓ DELS RESPECTIUS LLOGUERS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del cànon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de
la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació."
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 8.1.1 i 8.1.2 són aprovats per unanimitat
dels 24 membres presents.
8.1.3 ACCEPTAR LA RENUNCIA DE LES CONCESSIONS TEMPORALS DE
DIVERSES
SEPULTURES
DEL
CEMENTIRI
MUNICIPAL,
FORMULADA PELS TITULARS RESPECTIUS

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renuncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de es restes
contingudes cap a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió,
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
La Regidora-Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1.993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció
del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del
Cementiri Municipal."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
8.1.4 ACCEPTACIO DE SUBVENCIO DE 170.021 PTES. CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIO DE BARCELONA PER A LA REALITZACIO DE LES
ACTIVITATS DE DESINFECCIO, DESINSECTACIO I DESRATITZACIO
El Secretari llegeix el dictament que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolució de la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona del
dia 28 d'octubre d'enguany ha estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per
import de CENT SETANTA MIL VINT-I-UNA PESSETES (170.021,-PTA) per a la
realització de les activitats de desinfecció, desinsectació i desratització d'acord amb la
sol.licitud que s'havia formulat al respecte.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa
de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD:
ACCEPTAR la subvenció concedida a aquest Ajuntament per Resolució de la
Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, per import de CENT SENTANTA

MIL VINT-I-UNA PESSETES (170.021) i amb destí a la realització de les activitats de
desinfecció, desinsectació i desratització."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta l'especial i prèvia declaració d'urgència dels quatre
assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDL 781/1986 i l'art. 51.1.e)
del ROM.
9.1.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI A SIGNAR
ENTRE LA DIPUTACIO I L'AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIO DEL
PROGRAMA "SUPORT A LA MENOPAUSA", I ACCEPTACIO DE
SUBVENCIO

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona una subvenció
econòmica i la seva col.laboració per poder realitzar el Programa "Suport a la
Menopausa", que té la finalitat de conservar la salut i millorar-la en el període de la
simptomatologia menopàusica de les dones del municipi de Manresa.
Atès que la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa estan interessats en
col.laborar en el desenvolupament de l'esmentat programa sobre "Suport a la
Menopausa", per la qual cosa ambdues entitats formalitzen el present conveni que es
regirà pels pactes que figuren al conveni que s'adjunta al present dictamen.
Examinats els arts. 36.1.b) i 57 en relació amb el 55 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i arts. 89.2 i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics.
Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa
Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Projecte de Conveni que s'adjunta, a signar entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per a la realització del Programa "Suport a la
Menopausa", que té la finalitat de conservar la salut i millorar-la en el període de la
simptomatologia menopàusica de les dones del municipi de Manresa.
Segon.- Acceptar la subvenció continguda en el pacte tercer del conveni, i consistent
en la quantitat global de cinc-centes mil pessetes (500.000'- ) per a l'any 1993, segons
els conceptes que en l'esmentat pacte s'indiquen.

Tercer.- Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
La Sra. Riera i Montserrat diu que van demanar tot un conjunt de subvencions de salut
i ha vingut concedida aquesta de 500.000 pessetes per a dones menopàusiques.
Demanen un seguit de xerrades i això és el que s'ha estat fent durant el curs, per tant,
no tenen cap problema en la justificació, i el que sí que s'ha exigit és que hi hagués un
conveni pel mig.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
9.2.

DONACIO DE COMPTE AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LES
AL.LEGACIONS AL PROJECTE DE "NOVA CARRETERA. RONDA
EXTERIOR DE MANRESA. TRAM 2, PK. 0, 000 A 1,367. TRAM: MANRESA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist que en el Diari Oficial de la Generalitat de data 20/10/93 ,núm. 1811 s'anuncia
l'exposició al públic del Projecte de construció i l'estudi d'impacte ambiental de la "Nova
Carretera . Ronda Exterior de Manresa. Tram.2, pk. 0,000 a
l,367. Tram: Manresa.
Vist que per part del senyor Alcalde, d'acord amb l'assessorament de la Comissió
Informativa d'Urbanisme de data 29 de novembre de 1993, i l'informe redactat pel Cap
de Servei
d'Urbanisme i Politica Ambiental en data 30 de novembre,
s'han formulat, dins del termini atorgat en aplicació d'allò que es disposa a l'art. 36 del
Reglament general de carreteres, les següents al.legacions, que es transcriuen
íntegres a continuació:
"AL.LEGACIONS

1a. Respecte a la rotonda del camí Vell de Santpedor.
En el projecte es grafía aquesta rotonda amb línia discontínua, la qual cosa significa
que no es contruirà al mateix temps que la ronda exterior. Atès que aquesta ronda
exterior funciona com una variant de Manresa, és imprescindible la construcció
d'aquesta rotonda així com el vial d'accés que uneix la mateixa amb el nou vial que
travessa diagonalment el pla parcial de La Parada.
Cal també estudiar a nivell de projecte la possibilitat de substituir la rotonda única proposada en el projecte, per dues rotondes unides entre elles i situades a ambdós
costats de la ronda exterior de Manresa. (aquest punt queda grafiat en el plànol núm.
1)
2a. Respecte del talús existent entre el carrer Sallent i la rotonda del Camí Vell de
Santpedor.
Atès el considerable talús que apareix en aquesta zona motivat per la pròpia topografía
del terreny, caldrà fer una proposta acurada del tractament dels esmentats talussos, ja
que amb un simple tractament de sembra no quedarà correctament sol.lucionat. Es
important la plantació de diferents tipus d'arbres que minimitzin l'impacte visual de
l'esmentat talús a cada banda.
3a. Respecte a la intersecció Ronda exterior de Manresa amb la línia de FF.CC.
En l'avanç de planejament es preveu en aquest tram un vial que s'iniciarà en el sector
de la Parada i paral.lel amb el Ferrocarril i en el primer tram anirà fins el nucli de Sant
Fruitós de Bages.
Caldrà incloure en el projecte de Ronda exterior l'eixamplament necessari amb obra de
fàbrica del pas previst en l'actual projecte paral.lel a la línia de ferrocarril. (aquest punt
queda grafiat en el plànol núm. 2).
4a. Respecte al nus d'intersecció entre el carrer Sallent i la Ronda Exterior de
Manresa.
En aquesta intersecció convé preveure per una banda la connexió entre el carrer
Sallent i l'altre costat de la ronda exterior comunicant-ho amb el Camí actualment
existent per la qual cosa caldria deixar un pas útil de 6 metres d'amplada. D'altra
banda convé preveure pel costat del Poligon Industrial de Els Dolors, la possibilitat de
girar al final de carrer Sallent i poder tornar sobre el polígon sense veure's obligat a
accedir a la ronda exterior de Manresa. (aquest punt queda grafiat en el plànol núm. 3).
5a. Respecte al nus d'intersecció entre la ronda exterior de Manresa i la C-1411.
Aquest nus hauria d'anar d'acord amb la proposta que fa l'avanç de planejament del
pla general de Manresa proposant una rotonda per entregar al mateix nivell la ronda

exterior de Manresa, la Carretera de Vic i la Comarcal 1411. (aquest punt queda grafiat
en el plànol num. 4).
Per tot el que ha quedat exposat,
DEMANA:
Que tingui per presentades aquestes al.legacions al projecte de traçat exposat al
públic i disposi que siguin introduïdes les alteracions necessàries, quedant aquest
Ajuntament a la seva disposició pel plantejament de qualsevulla solució alternativa que
pugui plantejar-se. Manresa, 30 de novembre de 1993. Signat: l'Alcalde, Juli
Sanclimens i Genescà."
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquestes alefecte que es ratifiqui en el seu contingut."

legacions, a fí i

El Sr. De Puig i Viladrich diu que les al.legacions fan referència bàsicament a cinc
punts, respecte el camí vell de Santpedor, respecte el talús que hi havia sobre el
tractament que havia de tenir perquè tingués el mínim impacte possible, respecte a la
intersecció de la ronda amb la via del ferrocarril dels catalans, respecte a la intersecció
amb el carrer Sallent, demanant un pas de 7 metres d'amplada, i respecte al nus de la
intersecció entre la ronda i el que és la c.1411. Les al.legacions es van consensuar
entre els diferents grups, i ara tan sols es porten al Ple per a la seva ratificació.
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup mostra suport a les al.legacions i també
que caldrà fer un seguiment acurat per tal que s'admetin, sobretot també de l'accés
peatonal a les obertures que hi ha, en el sentit que no quedi només plantejat com
accés rodat, sino també peatonal.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
9.3.

ACCEPTACIO DE SUBVENCIO CONCEDIDA PER L'INEM AMB DESTI AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'OCUPACIO-FORMACIO DE
JOVES, ANOMENAT "ESCOLA TALLER I CASA D'OFICIS D'EMBELLIMENT
D'EDIFICIS PUBLICS"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció de
l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca l'"Instituto Nacional de
Empleo" dins els programes d'Escoles Taller i Cases d'Oficis.
Atesa la sol.licitud efectuada per l'Alcalde-President a l'Instituto Nacional de Empleo,
amb registre de sortida núm 12763 de data 28 de desembre de 1992, per a la

realització del programa d'ESCOLES TALLER I CASES D'OFICIS D'EMBELLIMENT
D'EDIFICIS PUBLICS.
Atesa la resolució de la Directora Provincial de l'INEM, amb registre d'entrada a aquest
Ajuntament núm. 25501 de data 21 de desembre de 1993, per la que s'aprova
l'esmentada sol.licitud.
Atès que aquesta resolució acorda concedir una subvenció de 61.550.055.- pta, amb
destí a la formació i ocupació de 45 alumnes.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la Llei
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Atès l'informe emès pel cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1r. ACCEPTAR la subvenció concedida per l'Instituto Nacional de Empleo de
61.550.055.- pta, amb destí al desenvolupament del programa d'ocupació-formació de
joves, anomenat ESCOLA-TALLER Y CASA D'OFICIS D'EMBELLIMENT D'EDIFICIS
PUBLICS, segons resolució de la Directora Provincial de l'INEM, amb registre
d'entrada en aquest Ajuntament núm. 25501 de data 21 de desembre de 1993.
2n. FACULTAR el Tinent d'Alcalde Delegat de Promoció Econòmica per a la signatura
dels corresponents contractes del personal adscrit al programa."
El Sr. Oms i Pons diu que aquesta és una subvenció sobre la qual en el seu dia ja van
manifestar satisfacció, per la quantitat i pel que permet tirar endavant, com és acabar
definitivament el Museu de la Tècnica, de restauració de ls màquines que allà hi ha, i
també aleshores fer una part dels vitralls de Crist Rei. Aquestes dues coses, juntament
amb el tema de jardineria, al Parc de la Seu, creu que seran temes importants per la
ciutat.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
9.4.

APROVACIO DE LES BASES PER LES QUALS ES REGIRA EL CONCURS
PER A LA PROVISIO DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ, CLASSE PRIMERA D'AQUESTA CORPORACIÓ.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que actualment es troba vacant el lloc de treball d'Intervenció, classe primera,
d'aquesta Corporació, reservat a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, Sots-Escala d'Intervenció-Tresoreria, categoria superior i que es
considera convenient efectuar la seva provisió definitiva mitjançant concurs ordinari.

Atesa la normativa que regula la provisió del lloc de treball esmentat, mitjançant el
sistema de concurs ordinari, continguda en la Llei 10/93, de 21 d'abril, R.D. 731/93, de
14 de maig i Ordre Ministerial de 7 de juliol de 1993.
Vista l'Ordre del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 7 de desembre de
1993, per la que s'aprova el model de convocatòria conjunta, amb determinació de les
bases comunes dels concursos.
Considerant que pel millor desenvolupament de les funcions atribuïdes al lloc de treball
que ens ocupa, regulades pels arts. 4 i 6.1 del Reial Decret 1174/1978, de 18 de
setembre, resulta convenient incloure en les bases els corresponents mèrits específics,
en concordança amb l'acord adoptat pel Ple Corporatiu en sessió de 21 de gener de
1992.
Considerant que l'urgència de l'assumpte queda sobradament justificada, pel fet que
les bases de que es tracta han de ser aprovades dintre del present mes de desembre.
Per tot això es proposa al Ple Corporatiu l'adopció del següent
A C O R D
1r.- Aprovar les bases per les quals es regirà el concurs ordinari per a la provisió
definitiva del lloc de treball d'Intervenció, classe primera d'aquesta Corporació, reservat
a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, Sots-Escala
d'Intervenció-Tresoreria, categoria superior, conforme s'especifica a continuació.
B A S E S
Regiran les generals o comunes del concurs aprovades per l'Ordre del Ministerio para
las Administraciones Públicas de 7 de desembre de 1993 i les específiques
següents:
Primera.- Dades del lloc de treball
- Denominació: Intervenció
- Classe: Primera
- Sots-Escala i categoria: Intervenció-Tresoreria, categoria Superior.
- Nivell de complement de destinació: 30
- Quantia del complement específic: 2.911.750 Ptes/anuals
Segona.- En compliment d'allò disposat en l'art. 2 de la Llei 10/1993, de 21 d'abril, art.
13 del R.D. 731/1993, de 14 de maig i art. 5 de l'Ordre Ministerial de 7 de juliol de
1993, els concursants hauran de conèixer la llengua catalana en els termes previstos
en la legislació de la Generalitat de Catalunya.
A tal efecte i conforme a la comunicació rebuda de la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de desembre de 1993, es determina
el següent:

- Els concursants han d'acreditar que estan en possessió del certificat del nivell C de la
Junta Permanent de Català o d'algun dels certificats o títols equivalents.
- En el cas que els concursants no comptin amb el certificat o títol esmentats, el
tribunal de valoració ha d'efectuar una entrevista amb ells per avaluar el coneixement
de la llengua catalana en funció del lloc a proveir.
Tercera.- Composició del Tribunal de Valoració.
President: El de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui.
Vocals:
- Sr. Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior, o regidor en qui
delegui.
- Un representant nomenat per la Generalitat de Catalunya.
- Sr. Ramon Riera i Vall, funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la SotsEscala d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior.
- Sr. Miquel Corbella i Pijuan, Secretari d'aquesta Corporació, funcionari amb
habilitació de caràcter nacional, de la Sots-Escala de Secretaria, categoria Superior.
- Un funcionari amb habilitació de caràcter nacional, d'igual categoria al lloc convocat,
designat pel Col.legi Provincial de Secretaris, Interventors i Tresorers.
- Sra. M. Montserrat Palacios i Morales, Cap de Negociat de Personal d'aquest
Ajuntament, que a la vegada actuarà de Secretari del Tribunal de Valoració.
Quarta.- Mèrits específics amb determinació dels mitjans per la seva acreditació i
valoració.
- Per haver realitzat el curs de perfeccionament per Interventors, organitzat per l'Institut
d'Estudis d'Administració Local...........................................
1 punt
- Per haver realitzat el curs de Diplomats en Administració Local, organitzat per l'Institut
d'Estudis d'Administració Local ..............................................
1 punt
- Per haver realitzat el curs de "Función Gerencial en la Administración Pública:
Aplicación a la Administración Local", organitzat per l'Institut d'Estudis d'Administració
Local .............................................
2 punts
- Per haver exercit funcions d'Interventor en una Corporació Local de Catalunya, amb
un cens de població superior a 20.000 habitants, en un lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, per un temps superior a 10 anys de
permanència continuada ....................
0'5 punts
Per
reunir
la
condició
d'Auditor
R.O.A.C............................................ 1'5 punts

de

Comptes

inscrit

al

- Per reunir conjuntament les titulacions de Llicenciat en Ciències Econòmiques i la de Professor Mercantil ....... 1'5 punts
Aquests mèrits del barem específic hauran d'ésser al.legats i degudament justificats,
mitjançant documents acreditatius o còpies autenticades dels mèrits.
Cinquena.- Entrevista i previsió sobre pagament de les despeses de
desplaçament que origini aquesta.
De conformitat amb allò disposat a la Base Segona, en el cas que els concursants no
comptin amb el certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o d'alguns dels
certificats o títols equivalents, el Tribunal de Valoració efectuarà una entrevista amb
ells, per tal d'avaluar el coneixement de la llengua catalana en funció del lloc a proveir.
A aquests efectes, es notificarà als concursants amb la deguda antelació, el lloc, dia i
hora de la celebració de l'entrevista.
Les despeses de desplaçament necessàries, que origini la realització de l'entrevista,
estimats en base a la normativa vigent que regula les indemnitzacions per raó del
servei, degudament justificades, seran abonades per aquesta Administració Municipal.
2n.- D'acord amb allò que preveu l'art. 6è. de l'Ordre Minisiterial de 7 de juliol de 1993,
l'Alcalde-President convocarà el concurs ordinari, dintre dels primers deu dies del
proper mes de gener, de conformitat amb les bases comunes i específiques aprovades
i a la normativa aplicable invocada a la part expositiva."
El Sr. Oms i Pons expressa que aquest dictamen són les bases que presenta
l'Ajuntament per tal de consolidar la plaça d'Interventor. Creuen i desitgen que la
persona que l'ocupa actualment, pugui continuar fent el servei, i per això desitgen que
arribi a bon fruït i es pugui gaudir d'una forma definitiva de la plaça d'Intervenció.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1. Pregunta del Grup Municipal de l'ENM
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
Després de l'experiència viscuda per l'Alcalde de Manresa, divendres passat, en
l'esllavisament de l'autopista Manresa-Terrassa, i assabentats que aquest fet es pot
tornar a repetir en no menys d'onze punts d'aquesta autopista.
El nostre grup municipal demana:

Quina valoració de la perillositat de l'autopista Manresa-Terrassa fa actualment
l'Alcalde de la ciutat de Manresa?
No considera l'equip de govern aconsellable el tancament d'aquesta autopista fins que
no reuneixi les garanties suficients de seguretat?"
El Sr. Alcalde diu que ell no és cap tècnic per fer valoracions, però respòn que val la
pena fer una revisió completa de tota l'autopista, malgrat s'han fet revisions per trams. I
no sap si després de fer una revisió això tornés a passar. De tota manera li sembla que
fent una revisió de tot el traçat n'hi hauria prou.
El Sr. Mas i Font diu que donada la importància del que ell qualifica perillositat de
l'autopista i donada l'experiència que el Sr. Alcalde va tenir, li agraeix que hagi
contestat personalment la pregunta.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde desitja un bon Nadal a tothom,
i declara aixecada la sessió, quan són les 23 h i 10 min de la nit, de tot el qual com a
Secretari, certifico, i s'estén la present acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat núm........... i correlatius fins el núm ..............

Vist i Plau
L'ALCALDE

5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient".
El Sr. Sala i Rovira diu que en aquest cas es tracta de la concessió del quiosc de la cra. de
Vic i que es fa per 5 anys, per un canon de 270.000 ptes. anyals i és revisable anualment
mitjançant l'aplicació de l'Index General de Preus al Consum (IPC). Aquesta concessió venia
funcionant anys enrera i lògicament la tornen a treure a concessió.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
7.1.6. MODIFICACIO DE LA CLAUSULA 39 DEL CAPITOL IV (AMPLIACIO
ESGLAONADA DEL SERVEI) DEL PLEC DE CLAUSULES QUE REGEIX LA
CONCESSIO DE L'EXPLOTACIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SOLIDS URBANS I NETEJA DE LA VIA PUBLICA, QUE
S'ADJUDICA A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la clàusula 39 del Plec de Clàusules que regeix la concessió administrativa de
l'explotació del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del
municipi de Manresa, preveu una ampliació esgloanada de les prestacions del servei a 1 de
gener de 1994, 1 de gener de 1995 i a 1 de gener de 1996.
Atesa la instancia subscrita per la concessionària del servei esmentat "FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." per la que demana una modificació de la
clàusula 39, en el sentit que aquesta ampliació esgloanada de les prestacions quedin
ajornades cadascuna d'elles a un any més.
Atès que a l'expedient s'informen els aspectes juridics i economics d'aquesta modificació de
la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del
municipi de Manresa, i queda justificada la seva adequació a dret i el manteniment de
l'equilibri econòmico-financer de la concessió.
De conformtiat amb l'art. 127 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955,
el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
1r.- Modificar, la clàusula 39 del Capítol IV (Ampliació Esglaonada del Servei) del Plec de
Clàusules que regeixen la concessió de l'explotació del servei de recollida de residus sòlids
urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, que s'adjudicà per acord
Plenari d'1 de desembre de 1992 a "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", en el sentit d'ajornar en 1 any les ampliacions esglaonades de les prestacions del
servei previstes a 1-1-94, 1-1-95 i a 1-1-96, la qual queda redactada de la següent forma:
"Clàusula trenta-novena (39).1) Ampliació a 1.1.95

- Modificació de l'horari de treball del personal del
nivell I, passant-ho a horari
nocturn, des de les 23 hores a les 6 hores i donant cobertura 365 dies l'any.
- Incrementar els dies de Servei de la brigada d'emergència a 365 dies l'any.

