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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 28
de juliol de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 12, amb
caràcter extraordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats

ABSENTS JUSTIFICATS
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
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Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia
següent:
1.- ÀREA D’ALCALDIA
1.1

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
13/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 21-797, que transcrit diu el següent:
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es sotmet a
l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit amb càrrec a majors ingressos i recursos generats per baixes de
crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no
compromeses reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar
els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l'exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 13/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides
pressupostàries que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic
a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que l’expedient de modificació
de crèdits 13/1997, comprèn: augments de crèdits de despesa per 2 milions i
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augments de suplements de crèdits de despesa per 8,6 milions; total: 10,6
milions, que es financen amb decrement de crèdits de despeses per 8,4
milions i augment de nous ingressos per 2,2 milions. Pel que fa als
augments, destaca un crèdit extraordinari a la partida de Turisme i altres
transferències per al conveni de les jornades gastronòmiques de la cuina de
secà per 2 milions; diverses partides gestionades pel servei de Planificació i
Coordinació per 2,1 milions; al SAC, a l’Àrea de Cultura, reconducció de
recursos per 2 milions; també hi ha una reconducció de partides d’Urbanisme
per 2,2 milions. En relació al finançament destaca, a part de les
reconduccions ja comentades, uns majors ingressos per 2,2 milions, que és
la urbanització del carrer Bisbe Perelló més majors ingressos en l’estació
d’autobusos i desconcessió del Mercat de Puigmercadal. De la partida de
Turisme, 1,8 milions i de la partida del servei de Planificació, 2,3 milions per
diversos conceptes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 10 abstencions (9 GMCIU i 1 GMPP).
1.2

ADHERIR-SE A LA DECLARACIÓ FINAL APROVADA A LA
CIMERA EUROPEA DE LES REGIONS I DE LES CIUTATS,
ORGANITZADA PEL COMITÈ DE LES REGIONS

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 17-797, que transcrit diu el següent:
“Atès que els passats dies 15 i 16 de maig va tenir lloc a Amsterdam la
Cimera Europea de les Regions i de les Ciutats, organitzada pel Comitè de
Regions.
Atès que aquesta Cimera va aprovar una declaració final, que pretén
aconseguir un major grau de participació en la presa de decisions europees
de les regions i dels municipis. Entre les reivindicacions més importants que
s’expliciten a la declaració cal esmentar les següents:
• un reforçament de la funció consultiva del Comitè de les Regions.
• l’aplicació estricta del principi de subsidiarietat, en interès de l’autonomia
regional i local davant de les intervencions de la Unió Europea• el recolzament de l’ampliació dels països de l’Europa Central i de l’Est.
• consolidar i reforçar els principis de cooperació i complementarietat,
estenent-se a totes les polítiques que són competència de les institucions
de la Unió Europea, els estats membres, les regions, les ciutats i els
municipis.
Aquestes reivindicacions queden perfectament resumides a l’últim paràgraf
de la declaració, on les regions, ciutats i municipis europeus sol.liciten als
Estats membres, garants de la Unió, més Europa, però també més regions,
més ciutats i municipis, més proximitat.
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent
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ACORD
Adherir-se a la declaració final aprovada a la Cimera Europea de les Regions
i de les Ciutats organitzada pel Comitè de les Regions, que va tenir lloc els
passats dies 15 i 16 de maig a Amsterdam, la qual figura íntegrament i literal
reproduïda a l’expedient del present acord.”
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquest dictamen fa referència
a un aspecte molt important del que és el procés de construcció de la Unió
Europea, perquè aquest aspecte cada vegada ha d’implicar més a tots,
ciutadanes i ciutadans i, per descomptat, a les administracions locals. És per
aquest motiu que porten a la consideració del Ple, aquesta Declaració que
parla d’aconseguir un major grau de participació de les administracions locals
i regionals en la presa de decisions europees i creuen que és important que
aquest Ajuntament manifesti la voluntat clara de construir una Europa en la
qual els municipis i les regions tinguin una implicació més gran. És amb
aquest sentit que es demana, entre d’altres coses, una aplicació important i
estricta del principi de subsidiarietat que vagi cada vegada més cap a una
autonomia regional i local, cada vegada més important dintre de la
construcció de la Unió Europea. En aquest sentit, com diu el dictamen, es
demana una Europa unida, però una Europa en la qual les regions, les
ciutats, les ciutadanes, els ciutadans i els municipis aconsegueixin tenir més
proximitat en aquesta construcció de l’Europa que tots volen, més unida, en
la quals els municipis tinguin una veu forta, una veu important que ajudi a què
les decisions que es prenguin tinguin en consideració el paper important que
tenen els municipis. Per això demanen el suport d’aquest Ple a l’adhesió a
aquesta Declaració de la Cimera Europea de Regions i Ciutats, que va tenir
lloc el passat mes de maig, per tal que es pugui fer arribar als llocs oportuns i
es tingui en compte que aquest Ajuntament també està en aquesta voluntat
de construir una Europa més forta, però també cada vegada més propera als
ciutadans i ciutadanes de la nostra Europa. Per tot això, demana el vot
favorable a aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens
compresos en els punts 1.3 i 1.4 de l’ordre del dia.
1.3

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ
DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES DEL PALAU FIRAL,
A SUBSCRIURE ENTRE EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL
CONDOMINI DEL PALAU FIRAL, L’AJUNTAMENT DE MANRESA,
LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA,
EL CONSELL TECNOLÒGIC DEL BAGES I FIRA DE MANRESA
FUNDACIÓ PRIVADA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 14-797, que transcrit diu el següent:
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“ Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya són titulars
cadascun d’ells de la meitat indivisa del ple domini del Palau Firal de
Manresa.La gestió i administració d’aquest patrimoni és realitza a través del
Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa,entitat
pública de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària,amb participació
paritària de les dues Administracions.
Atès que,amb l’objecte de rendibilitzar la utilització del Palau Firal
l’Ajuntament de Manresa ha promogut la creació,dins d’una part de l’immoble
, d’un centre on s’ubiquin diferents serveis d’assessorament,dinamització i
suport a les empreses que presten diverses institucions públiques i privades
de la ciutat.
Atesa la necessitat d’establir un Conveni amb totes les institucions
implicades,que defineixi els diferents serveis a prestar i les condicions
d’utilització de les instal·lacions i de gestió del Centre.
Atès que a la reunió del Comitè de Direcció del Consorci per a la Gestió del
Condomini del Palau Firal de Manresa celebrada el dia 4 de juny de 1997,es
va aprovar el Conveni de Col·laboració per a la Gestió del Centre de Serveis
a les Empreses,a subscriure per part de l’Ajuntament de Manresa,el Consorci
per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa,la Cambra Oficial
de Comerç i Indústria de Manresa,el Consell Tecnològic del Bages i Fira de
Manresa Fundació Privada.
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
A C O R D :
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració per a la Gestió del Centre de
Serveis a les Empreses del Palau Firal,a subscriure entre el Consorci per a la
Gestió del Condomini del Palau Firal,l’Ajuntament de Manresa,la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa,el Consell Tecnològic del Bages i
Fira de Manresa Fundació Privada, i que figura incorporat com a document
annex al present dictamen.
Segon.- Facultar a l’Il.ltre.Sr.Alcalde-President de la Corporació perquè,en el
seu nom i representació,pugui subscriure els documents necessaris per a la
formalització del Conveni”.
1.4 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ
DEL PALAU FIRAL, A SUBSCRIURE ENTRE EL CONSORCI PER A
LA GESTIÓ DEL CONDOMINI DEL PALAU FIRAL DE MANRESA I
FIRA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA.
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 14-797, que transcrit diu el següent:
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“Atès que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa són titulars
cadascun d’ells de la meitat indivisa del ple domini del Palau Firal de
Manresa. La gestió i administració d’aquest patrimoni és realitza a través del
Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa,entitat
pública d e caràcter associatiu i de naturalesa voluntària,amb participació
paritària de les dues Administracions.
Atesa la voluntat de les dues Administracions copropietàries del Palau Firal
de cedir la seva explotació a Fira de Manresa Fundació Privada, entitat
constituïda el dia 31 de juliol de 1997,que persegueix com a finalitats
concretes la promoció i organització d’activitats firals incloses en la Llei
8/1994,de 25 de maig,la promoció de manifestacions comercials de tot tipus,i
en general,la realització de tota mena de manifestacions comercials i de
promoció de la ciutat i de la seva comarca,en especial de la seva activitat
econòmica.
Atès que a la reunió del Comitè de Direcció del Consorci per a la Gestió del
Condomini del Palau Firal de Manresa celebrada el dia 4 de juny de 1997,es
va aprovar el Conveni de Col·laboració per a la Gestió del Palau Firal,a
subscriure amb Fira de Manresa Fundació Privada.
Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació i ratificació del Conveni
esmentat per part de l’Ajuntament de Manresa,en la seva condició de
cotitular del condomini.
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Aprovar el Conveni de Col·laboració per a la Gestió del Palau Firal ,a
subscriure entre el Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa i Fira de Manresa Fundació Privada,el qual figura incorporat com a
document annex al present dictamen.”
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquests dos dictàmens tenen a
veure amb uns processos d’arrendament de la gestió del Palau Firal i amb
una implicació d’aquest Ajuntament pel que fa a les polítiques de promoció
econòmica i desenvolupament local. El primer dictamen fa referència a la
gestió del que és una de les potes importants d’aquesta promoció
econòmica, que és el Centre de Serveis a les Empreses; aquest dictamen
presenta una acord molt important amb el Consorci per a la gestió del
condomini del Palau Firal, que és l’ens que en aquest moment es fa càrrec
de tot el Palau Firal, per tal de cedir uns espais al Centre de Serveis a les
Empreses, que té uns apartats d’aules de laboratori, sala d’actes, espais de
serveis i una part de despatxos. Els serveis van des de serveis del propi
Consell Tecnològic del Bages, que està dintre del Centre de Serveis a les
Empreses, amb serveis de laboratoris de qualitat, en el camp metal.lúrgic,
tèxtil, tot una sèrie de treballs d’informació a les empreses, d’assessorament,
que fan referència a programes d’assistència tècnica i de millores de qualitat
a les empreses. També s’hi inclouen tot una sèrie de camps que treballa la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria, tot una sèrie d’aspectes de formació
per empreses, etc, i també serveis que realitza el propi Ajuntament, sempre
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amb coordinació amb el Consell Tecnològic del Bages i la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria, com són tots els temes de promoció industrial, oficina de
gestió unificada, etc., tot el que és la potenciació dels sectors industrials. Un
altre dels apartats que engloba aquest Centre de Serveis a les Empreses són
els serveis de Fira de Manresa.
Aquests convenis proposen tot un marc de gestió dins el Centre de Serveis a
les Empreses, que es realitza mitjançant el Consell Tecnològic de Bages,
però amb un Comitè de coordinació.
El segon dictamen fa referència a tot l’altre camp que realitza el Palau Firal,
que és tot el tema de la promoció de fires a la ciutat de Manresa. Aquest
conveni parla de regular les condicions d’utilització i explotació per part de
Fira de Manresa de totes les instal.lacions que tenen a veure amb el tema de
fires, a excepció del Centre de Serveis a les Empreses. En el conveni
s’explica àmpliament l’objecte de treball de Fira de Manresa.
Creu que són dos convenis importants a l’hora de parlar de la gestió del
Palau Firal i donen una implicació important a aquest Ajuntament en
aquestes polítiques de promoció industrial i de promoció de fires i són objecte
d’un intent que la gestió del Palau Firal sigui una gestió cada vegada més
arrelada a les necessitats de les empreses i cada vegada més arrelada a les
necessitats de la ciutat. En aquest sentit, el que fan es portar aquests dos
convenis a la consideració del Ple i demana el vot favorable perquè vénen a
donar una empenta important al que és la gestió del conjunt del Palau Firal
de Manresa.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 1.3 i 1.4
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens
compresos en els punts 1.5 i 1.6 de l’ordre del dia.
1.5

APROVAR
EL
CONVENI
DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CONSORCI DE FORMACIÓ I
INICIATIVES DEL BAGES SUD, PER A LA GESTIÓ DE
POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 11-797, que transcrit diu el següent:
“ Atès que l’Ajuntament de Manresa té interés en potenciar les polítiques de
desenvolupament local,enteses com un conjunt d’accions i iniciatives
destinades a donar suport i millorar la competitivitat de les empreses i la
formació dels recursos humans,i a promoure la inserció laboral de les
persones en atur,amb especial atenció als col.lectius amb dificultats d’accedir
al mercat laboral.
Atès que els dos instruments bàsics per desenvolupar aquestes polítiques
són el Centre de Serveis a les Empreses i el Centre d’Iniciatives per a
l’Ocupació,equipaments que han estat promoguts per l’Ajuntament i que han
iniciat les seves activitats recentment.

8
Atesa la necessitat de fomentar la coordinació i cooperació entre els diferents
agents i institucions,públics i privats,que desenvolupen dins del territori
iniciatives i polítiques de desenvolupament local,com a forma de generar
sinèrgies i millorar l’eficàcia , eficiència i impacte de les accions.
Atès que l’Ajuntament de Manresa i el Consorci de Formació i Iniciatives del
Bages Sud han vingut col.laborant en el disseny,gestió i execució de
diversos Programes de desenvolupament econòmic local,especialment en
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació,entre els que cal esmentar la
gestió de l’Observatori del Mercat de Treball,el nucli de suport a la inserció
laboral, la xarxa de suport als emprenedors,i el Programa Lleure-Escola.
Atès que es considera necessari establir un marc estable de cooperació i
col.laboració entre les dues Administracions esmentades,per la gestió de
polítiques de desenvolupament local.
L’Alcalde-President té l’honor de proposar al Ple de la Corporació l’adopció
dels acords següents :
Primer.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
el Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud,per a la gestió de
polítiques de desenvolupament local.
Segon.- I facultar a l’Alcalde-President de la Corporació perquè,en el seu
nom i representació,pugui subscriure el Conveni aprovat.
1.6

APROVAR
EL
CONVENI
DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CONSELL TECNOLÒGIC DEL
BAGES,
PER
A
LA
GESTIÓ
DE
POLÍTIQUES
DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 11-797, que transcrit diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té interés en potenciar les polítiques de
desenvolupament local,enteses com un conjunt d’accions i iniciatives
destinades a donar suport i millorar la competitivitat de les empreses i la
formació dels recursos humans,i a promoure la inserció laboral de les
persones en atur,amb especial atenció als col.lectius amb dificultats d’accedir
al mercat laboral.
Atès que els dos instruments bàsics per desenvolupar aquestes polítiques
són el Centre de Serveis a les Empreses i el Centre d’Iniciatives per a
l’Ocupació,equipaments que han estat promoguts per l’Ajuntament i que han
iniciat les seves activitats recentment.
Atesa la necessitat de fomentar la coordinació i cooperació entre els diferents
agents i institucions,públics i privats,que desenvolupen dins del territori
iniciatives i polítiques de desenvolupament local,com a forma de generar
sinèrgies i millorar l’eficàcia ,eficiència i impacte de les accions.
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Atès que l’Ajuntament de Manresa i el Consell Tecnològic del Bages han
vingut col.laborant en el disseny,gestió i execució conjunta de diversos
Programes de desenvolupament econòmic local,especialment en l’àmbit de
les polítiques actives d’ocupació i dels serveis de suport a les
empreses.Entre altres,cal esmentar la gestió conjunta,en l’àmbit de les
respectives especialitzacions,del Programa ADAPTEX,dins del marc de la
iniciativa comunitària ADAP promoguda per l’Associació de Col.lectivitats
Textils Europeas (A.C.T.E.),i la participació en iniciatives promogudes per la
Red Española de Ciudades del Automóbil (R.E.C.A.).
Atès que es considera necessari establir un marc estable de cooperació i
col.laboració entre les dues Institucions esmentades,per la gestió de
polítiques de desenvolupament local.
L’Alcalde-President té l’honor de proposar al Ple de la Corporació l’adopció
dels acords següents :
Primer.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
el Consell Tecnològic del Bages,per a la gestió de polítiques de
desenvolupament local.
Segon.- I facultar a l’Alcalde-President de la Corporació perquè,en el seu
nom i representació,pugui subscriure el Conveni aprovat.
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquests dos dictàmens tenen a
veure amb el desenvolupament de les polítiques de promoció econòmica
local que es realitzen des d’aquest Ajuntament, i el que fan es portar dos
convenis que ajuden a la realització d’aquestes activitats de promoció i que
creuen que amb col.laboració amb altres entitats, amb altres organismes,
poden portar una política més eficaç, una política que arribi a més sectors. El
primer conveni és basa en un acord amb el Consorci de Formació i Iniciatives
del Bages Sud, en aquells aspectes que s’estan realitzant però que en molts
d’ells convé donar-los-hi suport i potenciar-los. En aquest sentit, proposen un
conveni de col.laboració en un camp on s’ha començat a treballar però que
els queda molta feina a fer, i és molt important, que és l’Observatori del
Mercat de Treball; és una de les eines més importants que tenen a l’hora de
veure quina és l’evolució de les polítiques de promoció de l’ocupació de la
nostra població i, en aquest sentit, aquest observatori que fa 1 any que s’ha
posat en marxa, creuen que és un bon instrument a l’hora d’elaborar
indicadors sobre activitat econòmica referents al mercat de treball i també la
difusió d’aquestes dades. És per aquest motiu que un dels aspectes d’aquest
conveni amb el Consorci de Formació és anar reforçant el que és
l’Observatori del Mercat de Treball com un instrument important i eficaç a
l’hora de dibuixar polítiques de promoció econòmica i d’inserció laboral.
El segon camp és potenciar tot un nus de suport a la inserció laboral, que ja
s’està fent des del propi Ajuntament, però que creuen que això els pot ajudar
encara més a donar suport a aquelles iniciatives que s’estan fent d’inserció
laboral en els col.lectius amb més dificultats a l’hora de trobar inserció.
Recorda el que estan fent a través dels programes SIPE en col.laboració
amb l’INEM amb una tasca molt important per part d’aquest Ajuntament, tot el
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que és el suport als emprenedors i a la creació d’empreses i tot el que és el
suport en el tema dels estudis conjunts, jornades, etc.
El segon conveni posa sobre el paper un acord que ja s’està realitzant entre
aquest Ajuntament i el Consell Tecnològic del Bages a l’hora de potenciar i
de coordinar millor totes les polítiques de promoció tecnològica, de promoció
de les empreses, d’innovació, de qualitat, etc. Estan treballant conjuntament
amb programes com ADAPTEX, amb iniciatives com ACTE i RECA; aquest
conveni pretén potenciar aquells aspectes de coordinació d’interès mutu
entre el Consell Tecnològic del Bages i l’Ajuntament de Manresa; és un
conveni per 2 anys i té una Comissió de Coordinació. El seus àmbits són
diversos: apartat de recursos i bases de dades, directoris d’empreses
industrials, de comerç etc. que els han d’ajudar a aplicar unes polítiques de
promoció d’empresa industrial, cada vegada més eficaces, tot un treball que
té a veure també amb la formació dintre les empreses, formació pel treball,
promoció conjunta de programes europeus i tot el que és la promoció
industrial, la promoció exterior del nostre territori, la potenciació dels sistemes
de qualitat i la potenciació d’una xarxa telemàtica conjuntament. Creu que és
una acord que manifesta per escrit aspectes que ja s’estan realitzant però
que intenta potenciar-los encara més, és un acord que beneficia les dues
parts i que beneficia, sobretot, les nostres empreses a l’hora de potenciar-les
i de donar-los-hi uns suport encara més gran. És per aquest motiu que
porten aquests dos convenis a la consideració del Ple i demana el seu vot
favorable.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que li dóna la sensació que la missió
principal d’aquests dos dictàmens és agilitar els tràmits econòmics que hi ha
entre l’Ajuntament de Manresa i les dues institucions, per tal que es puguin
executar els programes entre les dues entitats, per exemple les subvencions
de la Diputació amb el Consorci del Bages Sud i el Centre d’Iniciatives de
l’Ajuntament de Manresa, i el Consell Tecnològic del Bages amb l’Ajuntament
de Manresa, a través de diferents programes europeus. No li queda massa
clar, però creu que l’esperit és aquest, agilitar tot el tema econòmic, que és
molt carregós, i que moltes vegades fa que no es pugui ser tot l’operatiu que
s’hauria de ser. Bàsicament, creu que es tracta d’alleugerir les relacions de
tipus econòmic i facilitar la gestió.
El Sr. Collado i Llort explica que l’esperit és de potenciar accions conjuntes
però també tenint clar que molts programes dels que es plantegen aquí
vénen atorgats als Ajuntaments, i en alguns aspectes és bo i important que
s’agilitin al màxim els temes econòmics, però no només és això sinó que
intenten posar sobre paper escrit moltes d’aquestes activitats que s’estan
realitzant, i manifesten la voluntat clara de potenciar-les i d’anar d’una
manera conjunta a potenciar aquests aspectes, però també és important que
quedi per escrit que als Ajuntaments, que són els perceptors moltes vegades,
gairebé sempre, d’aquelles ajudes i suports que dóna la Comunitat Europea,
s’agiliti al màxim aquest suport.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 1.5 i 1.6
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
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1.7

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
15/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

“ El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde-President, de data 23-797, que transcrit diu el següent:
“ Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la
Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a
recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del
Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació
del servei respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 15/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides
pressupostàries que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic
a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que l’expedient de modificació
de crèdits 15/1997, comprèn: Augments de suplement de crèdits per
consignació insuficients, de 3 milions, finançat amb decrement de despeses
també per 3 milions. Es tracta de moviments del Servei d’Acció Ciutadana, de
l’Àrea d’Esports, i cal destacar: 1,2 milons per l’arranjament del filat de la
pista polisportiva del Congost; 800.000 pessetes per concedir subvencions
per activitats de promoció esportiva i 0,6 milions de pessetes per l’acabat
dels vestidors dels minusvàlids. En relació al finançament, destaca 2,4
milions de baixes de despeses diverses.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 10 abstencions (9 GMCiU i 1 GMPP).
2.-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
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2.1

REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME

2.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL PRESENTAT
PER JOSEP ARMENGOL TATJÉ, DE LA SOCIETAT FOMENT DE
LA REHABILITACIÓ URBANA, ANOMENAT “RECORREGUT PER
A VIANANTS JOC DE LA PILOTA-PLAÇA DEL CARME”.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor-delegat d’Urbanisme, de
data 23-7-97, que transcrit diu el següent:
“Vist que per la Comissió de govern d’aquesta Corporació en data dotze de
maig de 1997 es va acordar el següent:
“1er. APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE DETALL presentat en
aquest Ajuntament pel gerent JOSEP ARMENGOL TATJÉ de la
societat FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA, anomenat
“RECORREGUT PER A VIANANTS JOC DE LA PILOTA - PLAÇA
DEL CARME”, pels motius de fet i de dret que s’han invocat a la part
expositiva del present dictamen.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, durant un termini de
vint dies comptats a partir de l’endemà al dia de la seva publicació,
l’Estudi de Detall inicialment aprovat en l’apartat anterior, mitjançant
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
província, de conformitat al que preveu l’article 64.1, lletres a) i b), del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons Decret
legislatiu 16/1944, de 26 de juliol, d’adequació a la Llei 30/1992, de
26 de novembre”.
Vist que practicada la corresponent exposició pública en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 144 del dia disset de juny de 1997, no ha estat presentada cap
mena d’al·legació.
Atès que l’article 66 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents en matèria urbanística disposa que
“els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els articles
64 i 65 d’aquesta Llei, llevat el que estableix l’article 70”.
Atès que l’article 64.1, lletra d), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
disposa que “l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació inicial
ha d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que ha atorgat
l’aprovació inicial, dins els tres mesos següents a la data de la publicació”.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics de data vint-i-tres de juliol de
1997 que s’adjunta al present dictamen.
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d’Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar que pel Ple municipal
d’aquesta Corporació sigui adoptat el següent ACORD:
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1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL presentat en aquest
Ajuntament pel gerent Josep Armengol Tatjé, de la societat Foment de la
Rehabilitació Urbana, anomenat “Recorregut per a vianants Joc de la Pilota plaça del Carme”, de conformitat amb el que disposa l’article 66, en relació a
l’article 64, tots dos del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR del referenciat Estudi de Detall aprovat
definitivament en l’apartat anterior, així com una còpia de l’expedient
administratiu tramitat, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en compliment
del que disposa l’article 64.1, lletra e), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística”.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que aquest estudi de Detall “Recorregut
per a Vianants Joc de la Pilota-Plaça del Carme”, regula l’ordenació d’un
petit solar de 50 m2; s’ha modificat l’alçada de la planta baixa, fent-la més
alta, per tal de millorar l’accés que hi ha d’haver en el moment en què
s’enderroqui aquesta edificació, entre l’actual Plaça del Carme i la futura
plaça Serarols, que en aquests moments ja es troba totalment enderrocada.
Porten al Ple l’aprovació definitiva, l’aprovació inicial es va fer per la Comissió
de Govern del passat 12 de maig, es va fer l’exposició pública sense cap
al.legació, i atenent que és d’interès per la ciutat, per la millora d’aquest
entorn del barri vell, demana el vot favorable a aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei
7/1985, i l’art. 112.3.k) de la Llei 8/1987.
2.1.2 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT DE SANITAT I
DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME, SOBRE ALTERACIÓ DE
LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA PORCIÓ DE TERRENY QUE
CORRESPON A L’IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT
AL CARRER CREU GUIXERA NÚM. 51, I ACTUALITZACIÓ DE
L’INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor-delegat de Sanitat
i del regidor-delegat d’Urbanisme, de data 15-7-97, que transcrit diu el
següent:
“Atès que per decret de l'alcalde-president, dictat en data 27 de desembre de
1996 es va incoar expedient de desafectació al servei públic del següent
immoble:
Terreny situat a la cruïlla de l'Avinguda de les Bases de
Manresa/Carrer Creu Guixera, d'una superfície de 5.002,25 m2. LIMITA: Al
nord, en línia de 48 m, amb finca matriu propietat de la Sra. Angelina Alabern
Playà, en línea de 29,20m, amb la Sra. Andrea Fabra Foignet; a l'Est, en línia
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de 49 m, amb el carrer Creu Guixera; a l'Oest, en línia quebrada de 88,50 m,
amb finca matriu propietat de la Sra. Alabern; i al Sud, en línia de 76 m, amb
finca matriu propietat de la Sra. Alabern.
-

Referència cadastral: 32.137-57 i en part 32.137-56.

-

Dades urbanístiques:
. Classificació del sòl:
. Qualificació del sòl:

urbà.
Sistema general
d'equipaments.

-

Bé de domini públic - servei públic.

-

Registre de la propietat:
Tom 2.131, Llibre 760, Full 41, Finca 38.807.

-

Títol:

Finca núm. 38.807, cessió gratuïta de la Sra. Angelina
Alabern Playà, atorgada en escriptura pública davant del notari Sr. Emilio
Sánchez-Carpintero Abad el dia 13 d'agost de 1991 (número 1.202 del
protocol).
Finca núm. 38.811, cessió gratuïta de la Sra. Andrea
Fabra Foignet, atorgada en escriptura pública davant del notari Sr. Emilio
Sánchez-Carpintero Abad el dia 13 d'agost de 1991 (número 1.203 del
protocol).
Atès que aquesta finca es va adquirir amb destí a Sistema General
d'Equipaments, però fins al moment no s'ha destinat a cap ús, tot i estar
qualificada jurídicament com a bé de domini públic - servei públic, segons
figura a la comprovació de l'inventari general consolidat de béns, drets i
obligacions de l'Ajuntament de Manresa, aprovada per acord plenari de 17 de
juliol de 1995.
Atesa la voluntat de l'Ajuntament de cedir gratuïtament part d'aquest immoble
al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (Servei Català de la
Salut), per la qual cosa el bé en qüestió ha de tenir la qualificació jurídica de bé
patrimonial.
Atès que el decret al qual es refereix el primer paràgraf també contenia
l'obertura d'un tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies, i que
segons el certificat expedit pel Sr.secretari general, durant el termini
d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació o al.legació a l'expedient.
Vist l'informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el regidor-delegat de
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Sanitat i el regidor-delegat d'Urbanisme proposen al Ple de la Corporació
l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica de l'immoble que es descriu a
continuació, del qual s'adjunta un plànol.
Descripció i límits: Porció de terreny situada al carrer Creu
Guixera número 51, amb un front de façana de 24 m; els terrenys es disposen
de forma rectangular i paral.lela al traçat del passatge previst al Pla general i
fins al límit posterior d'aquest, de forma que s'obté una superfície de 1.819 m2 i
limita:
al Nord:
Amb resta de la finca de la qual forma part.
a l'Est:
Amb carrer Creu Guixera, al qual hi fa front.
al Sud i Oest: Amb passatge perimetral i que actualment és propietat de Na
Angelina Alabern Playà.
-

Dades urbanístiques:
Classificació del sòl:
Qualificació:

-

Sòl urbà.
Sistema d'Equipaments
Equipament de Reserva. Clau E9.

Registre de la Propietat:
A segregar de la finca registral que s'indica a continuació:
Tom 2.131, Llibre 760, Full 41, Finca 38.807.

-

Títol:

Pertany a l'Ajuntament de Manresa, per cessió gratuïta de la Sra.
Angelina Alabern Playà, atorgada en escriptura pública davant del notari Sr.
Emilio Sánchez-Carpintero Abad el dia 13 d'agost de 1991 (número 1.202 del
protocol).
La qualificació jurídica d'aquest immoble passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL.
SEGON. Actualitzar l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions
de l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, modificant la fitxa número 112.a.36 de
l'Inventari i creant la fitxa que figura adjunta al present dictamen”.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que es tracta d’un dictamen de
tràmit, de canvi de qualificació jurídica d’un solar que es troba situat al carrer
Creu Guixera i té una dimensió de 5.000 m2. Amb aquest dictamen
modifiquen l’inventari per tal d’obtenir un solar amb dues qualificacions
jurídiques diferents: una de bé patrimonial de 1.819 m2 i una altra de domini
públic de 3.183 m2, Atès que és un dictamen de tràmit, demana el seu vot
favorable.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.l) de la Llei
7/1985, l’art. 112.3.n) de la Llei 8/1987 i l’art. 20 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
2.2

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT

2.2.1 MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL
SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICAT A
L’ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,
SA, EN EL SENTIT D’INCORPORAR LA NETEJA DEL TEATRE
CONSERVATORI DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor-delegat de Medi Ambient,
de data 21-7-97, que transcrit diu el següent:
“ Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI
DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a
favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.
Atès que per part del cap de la Secció de Manteniments, amb el vistiplau del
cap de Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha estat emès un
informe en data 1 d’abril de 1997, el qual exposa la necessitat de procedir a
modificar el plec de clàusules d’explotació del servei que regeix el contracte
del SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, en el sentit d’incorporar la neteja del Teatre Conservatori de
Manresa.
Atès que l’adjudicatària del servei, SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,
S.A., ha presentat un pressupost pel servei de neteja del Teatre
Conservatori, mitjançant instància de referència registre d’entrada número
8443/21.03.1997.
Atès que aquesta modificació té incidència en el règim econòmic-financer de
la concessió, ja que implica una ampliació del cànon anual de 1.686.959
PTA.
Atès que per part del cap dels Serveis Financers ha estat emès un informe
en data 17 de juny de 1997, el qual considera correcte el pressupost
presentat per la concessionària.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar el contracte del servei de NETEJA DEL SEGON GRUP
DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a l’entitat mercantil
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, en el sentit d’incorporar la
neteja del TEATRE CONSERVATORI DE MANRESA. Aquesta modificació
suposa una ampliació del cànon anual per aquest servei d’1.686.959 PTA
(inclòs l’IVA) que suposa un cànon mensual de 140.580 PTA.
SEGON. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que amb aquest dictamen es tracta
d’incorporar d’una forma estable i constant la neteja del Teatre Conservatori
de Manresa; atès que aquesta millora en el servei que es presenta aquí,
modifica l’equilibri econòmico-financer de l’empresa que l’està duent a terme,
l’han de passar pel Ple.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
2.3

REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA

2.3.1 DECLARAR LA NO ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL.LICITUD
PRESENTADA PEL SR. FRANCISCO MÉNDEZ GUERRERO I
INCOAR EXPEDIENT DE DESNONAMENT ADMINISTRATIU PER
TAL D’ACONSEGUIR QUE DESOCUPI LA INSTAL.LACIÓ DEL
SERVEI COMPLEMENTARI DE CAFETERIA
DE L’ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS DE MANRESA
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor-delegat de Via Pública, de
data 18-7-97, que transcrit diu el següent:
“ Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de maig
de 1997, va denegar la concessió d'una pròrroga en el contracte d'arrendament
administratiu de la instal.lació de servei complementari de cafeteria de l'Estació
d'Autobusos de Manresa, adjudicat al senyor Francisco Méndez Guerrero (DNI
39312526 - carrer Pau Casals, 2 de Manresa), atenent als informes tècnic,
econòmic i jurídic que figuraven a l’expedient i a la informació facilitada per
l’Administració número 17 de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la
província de Barcelona i amb fonament, entre altres circumstàncies, a les
prescripcions que estableix l’article 20 lletra f de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques, en concordança amb l’article 8
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del Reial Decret 390/1996, d'1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei
13/1995, de 18 de maig.
Atès que en l'esmentat acord també es va ordenar al senyor Méndez Guerrero
que deixés lliure i expedita la instal.lació del servei complementari de cafeteria
de l’Estació d'Autobusos de Manresa, com a molt tard el dia 31 de maig de
1997, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquesta ordre comportaria
l’execució forçosa de la mateixa, d’acord amb els mitjans previstos a l'article 96
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Vista la instància de referència registre d'entrada número 16126/4.06.1997, en
el qual es demana que es procedeixi a suspendre l’execució de l'acord per
existir una pròrroga concedida per silenci administratiu, i, en el seu defecte,
que se suspengui igualment l'execució de la sol.licitud d'abandonament de la
cafeteria de l'Estació d'Autobusos fins que se li concedeixi la pròrroga per
complir amb els requisits exigits o bé, en el seu defecte, fins que s’hagi
nomenat un nou concessionari de la mateixa d’acord amb la legalitat vigent.
Atesos els informes tècnic emès pel cap de gestió de Transports en data 2 de
juny de 1997, en el qual es constata que el senyor Méndez no ha desocupat la
instal.lació de la cafeteria, i l'informe jurídic de data 18 de juliol de 1997.
Per tot això, com a regidor delegat de Via Pública, proposo al ple de la
corporació, l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Declarar la no admissió a tràmit de la sol.licitud presentada pel
senyor Francisco Méndez Guerrero mitjançant instància de referència registre
d'entrada número 16126/4.404.1997, atès que l'acord adoptat pel ple de la
corporació en sessió del dia 19 de maig posava fi a la via administrativa i, sens
perjudici que es pogués exercitar qualsevol altre recurs que s'estimés
procedent, podia interposar-se el recurs jurisdiccional contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà del dia de rebuda de
la notificació de l’acord, en els termes regulats als articles 37.1, 57 i 58 de la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, segons redacció
donada per les disposicions addicionals desena i onzena de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
SEGON. Incoar expedient de desnonament administratiu per tal d'aconseguir
que el senyor Francisco Méndez Guerrero desocupi la instal.lació del servei
complementari de cafeteria de l'Estació d'Autobusos de Manresa, amb els
efectes d'advertiment a què fan referència l'article 158 i següents del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.”
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que aquest dictamen és
conseqüència del que varen aprovar el dia 19 de maig, pel qual emplaçaven el
Sr. Méndez a tancar el bar de l’estació de l’autobusos el dia 31 de maig de
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1997, donat que la Tresoreria General de la Seguretat Social els havia fet
saber que no podia tenir contractes amb l’Administració. Atès que el Sr.
Méndez no ha deixat expedita l’estació d’autobusos i que va presentar una
instància sol.licitant aturar el procediment, porten al Ple aquests acords: el
primer, desestimar aquesta instància perquè no tenia lloc aquí, sinó que si té
alguna interposició a fer l’haurà de fer davant del Tribunal contenciósadministratiu, i no davant d’aquest Ple i, el segon, incoar expedient de
desnonament administratiu al Sr. Méndez per tal que deixi expedit, el més
ràpidament possible, el bar de l’estació d’autobusos.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
I havent-se tractat ja els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’Alcalde aixeca la
sessió, quan són les 20 h i 30 min, la qual cosa com a Secretari certifico, i
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat
núm.................. i correlativament fins el ...........................
EL SECRETARI

Vist i plau
L’ALCALDE

