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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16 d´octubre de 
1995. Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple 
de la Corporació núm. 17 amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! 
Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
El Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta, s´incorpora a la sessió a l´entrar en el coneixement del 
punt 3.6. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min. de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot 
seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
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1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació a les actes de 
les dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 18-9-95 i el 25-9-95, la còpia de les quals 
s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es consideren i es 
declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents, les actes de les sessions dels 
dies 18-9-95 i 25-9-95, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
 2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ORGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS 
ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES 
SEVES SESSIONS NÚM. 37, 38, 39 i 40, CORRESPONENTS ALS 
DIES 12, 18 I 25 DE SETEMBRE I 2 D´OCTUBRE DE 1995, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) 
DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL 
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes de les 
sessions de la Comissió de Govern de dates 12, 18, i 25 de setembre, i 2 d´octubre de 1995, 
mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels grups municipals, 
i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ORGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS 
DECRETS DE L´ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, 
MITJANÇANT DONACI0 DE COMPTE, EN ELS TERMES DE 
L'ARTICLE 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS 
ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-President 
i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de l'art. 22.2 a) de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre, i, en 
concret, es dóna compte del decret de l´alcalde de data onze d´octubre de 1995 d´apel.lar la 
Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Manresa, sobre la demanda 
interposada per DANIEL YERRO TRESERRAS contra l´ajuntament i altres, en reclamació 
de 65.000.000,-, per responsabilitat civil, i nomenar Procurador dels Tribunals de Barcelona, 
al Sr. Arturo Cot i lletrada a la Sra. Maria Àngels Clotet. 
 
 2.3 DONAR COMPTE DE L´ESCRIT TRAMÈS PEL MINISTERI DE 

LA PRESIDÈNCIA, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DEL CERTIFICAT 
TRAMÈS PER AQUEST AJUNTAMENT RELATIU A LA 
SITUACIÓ A BÒSNIA. 

 
El Secretari dóna compte de l´escrit del Ministeri de la Presidència, que, traduït del seu 
original en llengua castellana, diu el següent: 



 
 
 

¡Error! Marcador no definido.

 
"S´acusa rebut de l´escrit d´aqueix ajuntament amb entrada en aquest Departament l´11 
d´agost de 1995, mitjançant el qual es remet certificació de l´acord adoptat pel Ple d´aqueixa 
Corporació Local, relatiu a la situació a Bòsnia. 
Tenint en compte que, del seu contingut es dedueix la competència del Ministeri 
d´Assumptes Exteriors, es dóna trasllat de l´esmentat acord als efectes oportuns." 
 
3.- ÀREA D´ALCALDIA 
 
 3.1 PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. LLUÍS SERRACANTA I 

CORTÉS, NOU REGIDOR ELECTE, QUE PERTANY AL GRUP 
MUNICIPAL CIU, SEGONS CREDENCIAL EXPEDIDA PER LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, EN SUBSTITUCIÓ, PER 
RENÚNCIA, DEL SR. FRANCESC DE PUIG I VILADRICH. 

 
El Secretari dóna compte dels antecedents - acord Ple 18-9-95 i credencial Junta Electoral-. 
 
Tot seguit, el Secretari informa que el nou regidor electe, Sr. Serracanta, d'acord amb allò 
que disposa l'apartat 5 de l'art. 75 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la nova redacció donada per l'art. 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, ha formulat 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat de li 
proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics, i que també ha formulat declaració 
dels seus béns patrimonials. 
 
El President indica que acte seguit, el regidor electe haurà de prestar el jurament o promesa, 
de conformitat amb l'art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General. I  a tal efecte, invita al nou regidor electe que es presenti davant la 
Presidència i li formula la següent pregunta: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament de 
Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l'Estat, i l'Estat d'Autonomia de Catalunya.  
 
El regidor electe, amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, contesta "Sí, prometo". 
 
A continuació, el President el declara possessionat del càrrec de regidor d'aquest ajuntament, 
l'imposa la medalla de membre corporatiu i li fa entrega de la insígnia. 
 
Finalment, el Sr. Serracanta passa a ocupar el seu escó. 
 
 3.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

A SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL 
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT I EL DEPARTAMENT DE 
TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA 
REALITZACIÓ D´ACCIONS D´INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I 
FORMACIÓ PER A JOVES EN ATUR; PRÈVIA RATIFICACIÓ 
DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER 
RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que l'Ajuntament de Manresa, el Departament d'Ensenyament i el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya han mostrat interès en continuar desenvolupant el 
programa "Pla de Transició al Treball", programa de formació de característiques pre-
ocupacionals i de transició al món del treball. 
 
Atès que aquest programa s'adreça a joves d'edats compreses entre 16 i 25 anys que es 
trobin aturats i desescolaritzats amb l'objectiu d'oferir-los uns continguts formatius, una 
orientació professional i una relació amb el mercat de treball que faciliti llur ocupació i 
inserció professional. 
 
Ateses les peculiaritats que concorren en els joves desescolaritzats que resideixen en 
diferents barris de la població de Manresa, aconsellen l'establiment d'un programa específic 
destinat a atendre les necessitats formatives i sòcio-laborals que normalment no poden 
reconduir-se a les actuacions ordinàries que ja es troben regulades per les diferents 
disposicions vigents. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Vist el que s'estableix l'article 25. 1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de la Bases de 
Règim Local i l'article 63 1. de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la corporació l'adopció dels 
següents  
 
A C O R D S 
 
1r.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament, el 
Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per 
la realització d'accions formatives i compensatòries per a determinats col.lectius de joves en 
situació d'atur i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- FACULTAR l'Il.lm sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El Sr. Collado i Llort, explica que es tracta d´un programa important perquè va adreçat a 
joves d´entre 16 i 25 anys, en situació d´atur i de desescolarització. Que es pretén anar-ho 
ampliant al llarg dels anys perquè, segurament, que anirà creixent l´índex de fracàs escolar. 
Aquests programes, els que fan referència a la nova reforma educativa, i els de garantia 
social, seran cada vegada més importants. L´Equip de Govern valora molt positivament el 
que s´ha fet aquest any en quan al PTT (Pla de Transició al Treball). L´ajuntament haurà de 
fer un esforç cada vegada més important, per potenciar i ampliar aquests programes, i 
procurar que altres administracions col.laborin per tal de difondre´ls. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.3 RATIFICAR LA SOL.LICITUD TRAMESA EN DATA 21-09-95, AL 

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PERQUÈ MANRESA OBTINGUI LA CONDICIÓ 
DE PUNT D´INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ ALS 
EMPRENEDORS; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE 
L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, 
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 
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Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries d'economia social, 
protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional, accions 
d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social, assessorament i 
orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria 
d'ocupació. 
 
Atesa l'Ordre de 17 de juliol de 1995 del Departament de Treball, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2080 de 26 de juliol de 1995, per la qual es 
regula el Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa per a l'any 1995. 
 
Atès que mitjançant aquest pla s'estableix un servei de foment i de suport a l'autoempresa, 
per tal de donar orientació, formació i ajut als treballadors en actiu o en atur perquè creïn la 
seva pròpia empresa i que es desplegarà mitjançant l'acord i la col.laboració dels 
ajuntaments. 
 
Atès que el Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa 1995 estableix el nivell de 
sol.licitud d'homologació com a entitat acreditada i el nivell de sol.licitud de col.laboració 
com a punt d'informació i orientació. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat a col.laborar amb el Departament de 
Treball com a punt d'informació i orientació. 
 
Atès l'ofici amb registre de sortida núm. 10429 de data 21 de setembre de 1995, en el que es 
remetia la sol.licitud de col.laboració al Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa 
per l'any 1995 i per tal d'obtenir la condició de punt d'informació i orientació als 
emprenedors. 
  
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- RATIFICAR la sol.licitud tramesa el dia 21 de setembre de 1995 al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya per la que l'Ajuntament de Manresa obtingui la 
condició de punt d'informació i orientació als emprenedors, d'acord amb l'Ordre de regulació 
del Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa per l'any 1995. 
 
 
2n.- FACULTAR l'Il.lm sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme l'esmentat pla." 
 
El Sr. Collado i Llort, manifesta la satisfacció de l´Equip de Govern de portar al Ple aquest 
dictamen perquè respon a la voluntat de potenciar els programes que fan referència a 
l´autoocupació, a possibilitar que la gent tingui l´assessorament i el suport a l´hora de crear 
la seva pròpia empresa. Es tracta d´un pla experimental que ha formalitzat el Departament 
de Treball, que esperen que tingui un bon resultat, perquè l´administració ha de donar suport 
a tots aquells que vulguin sortir de la situació d´atur i crear la seva pròpia empresa. 
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El Sr. Arderiu i Freixa, diu que el seu grup votarà afirmativament el dictamen perquè el 
consideren interessant. Sempre han defensat la lliure empresa, els professionals, els 
industrials, el petit i mitjà artesà, etc. i això és una via per començar. Però preguen a l´Equip 
de Govern que no es limiti tant sols a establir aquest punt d´informació sinó que en el futur 
creï suficient estructura per donar suport a aquestes autoempreses, i per revitalitzar 
econòmicament a aquells que comencen a formar allò que algun dia serà una gran empresa 
que aporti riquesa i feina a la ciutat. 
 
El Sr. Oms i Pons, demana on s´ubicarà aquest servei, quin personal el portarà i quins 
horaris es faran per assessorar als futurs emprenedors. 
 
El Sr. Collado i Llort, diu, en relació a la intervenció del Sr. Arderiu, que aquest és un 
primer pas a l´hora de donar resposta a una qüestió tant important com la de que la gent creï 
la seva pròpia empresa. En aquest conveni s´han acullit al punt d´informació als 
emprenedors, que estarà dins del Servei de Promoció Econòmica d´aquest ajuntament, tant 
d´aquesta casa com del carrer del Balç, lloc per on actualment passa molta gent a l´hora de 
fer els cursos de preparació al treball o programes de formació ocupacional. Aquest servei 
d´informació estarà obert en horari de matí. S´haurà de veure si funciona, si hi ha demandes, 
si hi ha gent interessada en fer ús d´aquest servei, per incrementar, després, la possibilitat de 
que aquest ajuntament sigui una entitat acreditada a l´hora de fer els assessoraments 
posteriors que comporta un seguiment puntual de cada un d´aquests projectes 
d´autoocupació. La normativa del Departament de Treball els ha permès entrar en aquesta 
col.laboració que cal valorar. 
 
El Sr. Oms i Pons, intervé dient que el seu grup votarà favorablement, però creu que la 
formació d´emprenedors és una qüestió delicada que no pot portar una persona acostumada 
a tractar temes burocràtics. Cal una especialització i un coneixement profund del món de 
l´empresa, perquè, si s´ha d´assessorar gent que en té ganes, apareix tot un problema 
financer, d´analitzar si allò que pretén serà viable. Hi ha d´haver un assessorament continuat 
per part de tècnics molt capacitats. Aquest és un tema a incorporar quan s´hagi acabat el 
centre de creació d´empreses al Palau Firal, que és on hi ha la gent realment capacitada. No 
es pot fer amb funcionaris, sinó amb gent especialitzada i formada per fer-hi front. No 
obstant això, ho veuen com un tema important. 
 
El Sr. Collado i Llort, diu que està d´acord amb el Sr. Oms i que aquest és un primer pas 
per adreçar a aquells que ho vulguin, cap a altres punts acreditats de Manresa i Comarca. I 
que, en el futur, s´encabeixin tots aquests serveis en el centre de serveis i de suport a 
l´empresa. Van pensar no esperar a que aquest centre estigués creat per començar a treballar 
amb el tema de la informació com a primer pas, sense entrar a fons perquè es necessita 
personal preparat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.4 MODIFICAR O ADEQUAR L´ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE DATA 7-7-95, EN EL SENTIT DE 
DESIGNAR ELS MEMBRES CORPORATIUS QUE HAN DE 
REPRESENTAR A AQUEST AJUNTAMENT EN EL CONSORCI 
DE L´ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES I INTEGRAR 
ELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE 
LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER 
RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
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RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple Corporatiu, en sessió que va tenir lloc el dia 7 de juliol de 1995, va 
designar, com a representants d'aquest ajuntament en el Consorci de l'Escorxador Comarcal 
del Bages, als membres corporatius Srs. Carles Esclusa i Espinal, Eduard Teixeiro i Macipe, 
Joan Carles Canongia i Gerona i Josep Ramon Mora i Villamate. 
 
Atès que per tal d'adequar aquestes designacions al contingut dels Estatuts que regeixen 
l'ens consorciat, s'imposa la modificació o adequació puntual de l'acord adoptat pel Ple 
corporatiu en sessió de 7-7-95, a fi i efecte de possibilitar la integració de tots els òrgans de 
govern de l'ens esmentat. 
 
Atesa la urgència de l'assumpte, es proposa al Ple corporatiu que, prèvia ratificació de la 
inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia, de conformitat amb l'art. 82.3 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, s'adopti el següent  
 
A C O R D 
 
Modificar o adequar l'acord adoptat pel Ple Corporatiu en la sessió de data 7-7-95, designant 
representants d'aquest ajuntament al Consorci de l'Escorxador Comarcal del Bages i, a tal 
efecte: 
 
Designar, com a representants d'aquest ajuntament al Consorci de l'Escorxador Comarcal 
del Bages, els membres corporatius següents, per tal d'integrar els òrgans de govern de 
l'esmentat ens consorciat: 
 
Junta General: Sr. Carles Esclusa i Espinal 
   Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
   Sr. Joan Carles Canongia i Gerona    
   Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
 
Comissió Permanent: Sr. Eduard Teixeiro i Macipe.   
 
El Sr. Esclusa i Espinal, explica que amb aquest dictamen s´adequen les designacions que 
van tenir lloc a la sessió del Ple del 7 de juliol de 1995, amb el contingut de l´estatut del 
Consorci de l´Escorxador Comarcal. Faltava nomenar els membres de la Junta General o la 
Comissió Permanent. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, manifesta que el seu grup s´abstindrà a la votació d´aquest 
dictamen. Creuen que és una qüestió de lliure decisió de l´Equip de Govern. Que, com que 
no en formen part, no poden votar a favor, però tampoc voldrien votar en contra donat que 
els membres no s´ho mereixen. 
 
El Sr. Oms i Pons, intervé dient que el seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest dictamen 
com ho fan sempre que es tracta d´un tema que afecta únicament a l´Equip de Govern. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV), i 11 abstencions (9 GMCIU, i 2 GMPP). 
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 3.5 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

D´OCUPACIÓ, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 
COL.LABORAR EN EL FOMENT I PROMOCIÓ DE 
L´OCUPACIÓ DE TREBALLADORS EN ATUR; PRÈVIA 
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE 
DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 
DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i 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 mitjançant la posada en marxa de serveis i programes 
adreçats als col.lectius amb més dificultats d'accés al món del treball i per tal d'augmentar el 
nombre de col.locacions a la ciutat i zona d'influència. 
 
Atès que la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya va plantejar la necessitat de dotar-se d'un servei que adeqÜés l'oferta i la demanda 
en el mercat de treball amb la finalitat d'atendre les demandes d'ocupació dels treballadors 
per a la seva inserció o reinserció laboral. 
 
Atès que aquesta Direcció General i, d'acord amb l'article 52 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, ha creat un servei anomenat Servei Català de Col.locació amb la finalitat 
d'interrelacionar l'oferta i la demanda en el món laboral. 
 
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació del dia 15 de novembre de 1994 en el que 
es va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar la minuta de conveni entre l'Ajuntament de 
Manresa i la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya per a la participació en el 
Servei Català de Col.locació. 
 
Atès l'ofici amb registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 20618 del dia 20 de setembre 
de 1995 amb el que ens remeten resolució dictada pel director generl d'Ocupació, relativa a 
l'autorització de col.laboració amb el Servei Català de Col.locació i a la concessió d'una 
subvenció. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
A C O R D S  
 
1.- ACCEPTAR una subvenció, de pagament periòdic, pel concepte i pels imports següents: 
 
- 3.000 PTA per oferta captada i tramitada per la Direcció General d'Ocupació 
- 3.500 PTA per currículum entrat i validat per la Direcció General d'Ocupació 
- 3.500 PTA per currículum entrat i validat per la Direcció General d'Ocupació en relació 
amb el col.lectiu esmentat a l'article 10 b de la citada Ordre de 8 de maig de 1995 dins del 
termini de 30 dies naturals a partir de la publicació de dita Ordre i fins a un màxim de 500 
- 400 PTA per comprovació de la disponibilitat dels demandants en vers l'oferta en què 
hagin sortit com a candidats 
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- 400 PTA per currículum modificat   
 
2.- FACULTAR al sr. Alcalde-President per a la signatura de l'esmentat conveni , així com 
tota la documentació necessària per a la seva realització." 
 
El Sr. Collado i Llort, diu que amb aquest dictamen intenten portar la voluntat de continuar 
amb la tasca de suport a la creació d´ocupació, ja sigui amb una administració o amb una 
altra. En aquest sentit, aporten aquest acord de col.laboració amb el Servei Català de 
Col.locació, de la Direcció General d´Ocupació de la Generalitat, per tal d´incrementar el 
suport a les persones que busquen treball. L´ajuntament, és membre del Servei Català 
d´Ocupació amb la finalitat d´entrar dins de l´oferta i la demanda del món laboral, i vincular, 
cada vegada més, l´oferta amb la demanda. És un servei més que es dóna per a la creació 
d´ocupació, que és la finalitat que es persegueix. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 3.6 APROVAR L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

6/1995, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
En aquest moment, s´incorpora a la sessió el Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l'exercici de 1996, i no existint crèdit o sent insuficient el crèdit 
consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenient 
ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, 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 
concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del Ple de la 
Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec a recursos generats per nous ingressos i 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 1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/1995 dins el Pressupost 
Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es creen o 
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Modificar l’import i detall de la despesa que figura en la partida 721.0.601.10 
“Realització plans foment economia”, que restarà redactada així: 
 
Partida 721.0.601.10                                             
- Realització plans foment economia - Altres .. 132.600.000 
 
Finançament: 
Subvencions Unió Europea .................... 66.300.000 
Crèdit Banc Crèdit Local ........................ 40.000.000 
Crèdit BCL o altres entitats 
financeres (per canvis destinació)........... 26.300.000 
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Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica, que, amb el preceptiu informe d´intervenció, el contingut 
del dictamen és el següent: 
1r.-Partides Financeres: amb un augment d´interessos de 12.900.000,-ptes., un d´increment 
d´amortització d´1.000.000,-ptes., i, en conseqüència un suplement d´11.900.000,-ptes. 
2n.-De Protocol-Presidència: canvi de partides per un import de 482.000,-ptes., disminució 
de subministrament: 300.000,-ptes., transports: 19.000,-ptes., mobiliari: 86.000,-ptes., i 
equips d´informació: 77.000,-ptes., total: 482.000. Augment de despeses diverses: 482.000,-
ptes. En aquest apartat no es produeix ni suplement ni diferencial de recursos. 
3r.- Administració General: canvi tècnic de partides: un decrement de comunicació de 
500.000,-ptes., un decrement de despeses diverses d´1.000.000,-ptes., augment de dietes de 
250.000,-ptes. i augment de locomoció de 250.000,-ptes. Un diferencial de recursos 
d´1.000.000.-. 
4t.-Urbanisme, Medi Ambient, i Via Pública: disminució de medi ambient, despeses 
diverses: 300.000,-ptes., Fira i Exposicions i Manteniment: 300.000.-ptes., Manteniment 
d´edificis de la Casa Consistorial: 600.000.-ptes., Despeses Diverses, i Via Pública: 
500.000,-ptes. i Manteniment Clavegueram: 1.000.000,-ptes., total: 2.700.000,-ptes. 
Augment de Medi Ambient-Mobiliari: 300.000,-ptes. per a l´adquisició d´un generador i 
tractament de dades del sonòmetre. Manteniment de les Instal.lacions esportives: 
1.900.000,-ptes. Arranjament dels desperfectes ocasionats pels aigüats d´agost de 1995 i una 
obra civil. Manteniment del Conservatori: 330.000,-ptes., també pels desperfectes dels 
aigüats del 1995. Maquinària i Instal.lacions i Utillatge: 700.000,-ptes. per a la substitució 
de les emissores. Pintura i reparació dels semàfors: 600.000,-ptes., Manteniment de la via 
pública: 500.000,-ptes. i Estudis tècnics del Centre de Planificació: 53.641.000,-ptes., aquí 
es necessita un suplement de 1.683.641,-ptes. 
5è.- Serveis Personals: Canvi de partides per un import de 550.000,-ptes. Una disminució 
d´altres despeses de drogodependències de 350.000,-ptes. i subvencions d´ensenyament 
bàsic de 200.000,-ptes. Total: 550.000,-ptes. que es compensa amb un augment de les 
gratificacions de cultura per al pagament d´hores fora de l´horari habitual del personal de 
Cultura i gratificacions d´esports pel mateix motiu, de 300.000,-ptes. en aquest apartat 
tampoc es produeix cap diferencial. 
6è.- Personal: Canvi de partides per un import de 500.000,-ptes., una disminució de 
despeses socials, personal laboral de 500.000,-ptes., compensat amb un augment de 
despeses socials de personal funcionari de 500.000,-ptes. les peticions són per a les ajudes 
de pròtesis dentals i altres. 
7è.- 1) Creació d´un crèdit de partida nova per atendre la diferència entre les 
indemnitzacions pagades als afectats per les obres d´accés a l´equipament comercial i les 
valorades pel Jurat Provincial d´Expropiació, per un subtotal d´1.455.781,-ptes. 2) Creació 
de consignació per a atendre les obres emergents, també amb partida nova, reparació dels 
aigüats de 18.400.000,-ptes. 3) Creació de partida nova per als projectes de l´Adequa Dona i 
un projecte global per 12.213.000,-ptes. que es financia amb un increment d´ingressos pel 
mateix motiu a través de la subvenció de la Unió Europea. 
8è.- Seguretat Social: ajust tècnic per consignació sobrant de Seguretat Social del personal 
laboral de 16.300.000,-ptes. i personal funcionari de 18.459.922,-ptes. Total d´un diferencial 
de recursos en aquest apartat de 34.759.922,-ptes. 
9è.- FÒRUM: suplement per consignació insuficient de 2.500.000,-ptes.  
10è.- Una resta de partides que, en conjunt, suposen, per consignació insuficient un augment 
de 5.820.500,-ptes., concretament són 19 partides i per consignació sobrant, un decrement 
de 6.000.000,-ptes., en tres partides. Un diferencial de recursos de 179.500,-ptes. 
A l´objecte de tenir una idea clara del conjunt de l´expedient, utilitzant una mica de tècnica 
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d´origen i aplicació de fons, es pot dir que el resum d´aquest canvi de partides es d´origen de 
fons d´Administració General: 1.000.000,-ptes., de Seguretat Social: 34.759.922,-ptes., i de 
la resta de partides: 179.500,-ptes. destinades al següent: partides financeres: 11.900,-ptes., 
urbanisme: 1.683.641,-ptes., partida de nova creació, que és la indemnització del Jurat 
d´Expropiació Forçosa: 1.455.781,-ptes., partida nova per als aigüats: 18.400.000,-ptes., i el 
FÒRUM: 2.500.000,-ptes. Evidentment, l´estat de comptes quadra: 35.939.422,-ptes. 
Aquest dictamen contempla també una modificació de la partida de Formalització de Plans 
de Foment per a l´economia, conforme a les dades facilitades pels serveis tècnics i jurídics. 
L´import de l´obra de 139.000.000,-ptes., passa a 132.600.000,-ptes., i el finançament està a 
càrrec de la Unió Europea; de 99.000.000,-ptes. a 66.300.000,-ptes. Això implica que, 
juntament amb el finançament ja pactat de 40.000.000,-ptes. d´un crèdit de BCL, es 
necessita una major aportació municipal de 26.300.000,-ptes. a canvi d´una destinació de 
crèdits. Tota la problemàtica econòmica que es podria haver creat amb les despeses 
emergents, com a conseqüència dels aigüats d´agost de 1995, s´han resolt per redistribució 
pressupostària sense la necessitat de crear crèdits extraordinaris. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, lamenta que el seu grup hagi de votar en contra del dictamen. Amb 
aquestes modificacions, el què es fa és incrementar, d´una manera important, el dèficit 
municipal fomentant la despesa no productiva. Els estranya també que es retirin partides 
pressupostàries destinades a treballar de cara al ciutadà per canviar-les per altres destinades 
al consum intern del propi ajuntament. 
 
El Sr. Oms i Pons, intervé dient que és la postura habitual del seu grup, abstenir-se en la 
votació d´un canvi de partides, perquè, havent els informes favorables dels serveis tècnics 
de l´ajuntament, no creuen que hagin de votar en contra. Malgrat això, votaran 
favorablement el dictamen, perquè hi ha una qüestió important: la incorporació dels 
programes europeus modificant la partida de realització de plans del foment econòmic. 
Creuen que la incorporació d´aquests diners a l´ajuntament és molt important. Són 66 
milions dels fons FEDER i el programa Adequa. El seu grup celebra que això es tiri 
endavant. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV, i 9 GMCIU) i 3 vots negatius del GMPP." 
 
 
3.1.1 REGIDORIA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA 
 
 3.1.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL PER A LA SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ DE MANRESA; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA 
INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS 
D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un organisme que canalitzi el 
conjunt de mobilitzacions ciutadanes per a solidaritzar-se en favor dels necessitats socials, 
qualsevol que sigui la seva causa, amb l'objectiu d'estudiar, avaluar i proposar les actuacions 
pertinents en aquest camp. 
 
Atès que diverses entitats ciutadanes han sol.licitat a aquest Ajuntament la creació d'un 
consell municipal per a la solidaritat i cooperació a la nostra Ciutat, demanant, al mateix 
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temps de formar-ne'n part. 
 
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament orgànic Municipal, i 19 i 20 del 
Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la creació de 
Consells Municipals. 
 
És pel que, com a Regidor-delegat de Presidència, proposo al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
A C O R D S: 
 
"1r.- Crear el CONSELL MUNICIPAL PER A LA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE 
MANRESA, com a òrgan de participació en la gestió municipal, amb la finalitat de 
solidaritzar-se amb el conjunt de mobilitzacions ciutadanes en favor dels necessitats socials, 
qualsevol que sigui la seva causa, amb l'objectiu d'estudiar, avaluar i proposar les actuacions 
pertinents en aquest camp, i a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament 
de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i que estarà constituït de la forma en que 
segueix: 
 
President:  L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o persona en qui 

delegui. 
 
Sots-President: Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Vocals:  Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb 

representació municipal. 
 
   Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
    - "Bages per a tothom". 
    - "Federació d'Associació de Veïns". 
    - "Càrites Manresa". 
    - "Catalunya Missió" (CAMI) 
    - "S.O.S. Racisme". 
    - "Justícia i Pau". 
    - "Creu Roja Manresa" 
    - "Grup 0'7 Bages Solidari". 
    - "Mans Unides - Manresa" 
    - "Associació d'Amics de la UNESCO-Manresa". 
 
Secretari:  Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense 

vot. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària 
per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El Sr. Collado i Llort, diu que aquest dictamen formalitza la creació d´aquest organisme, 
del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de Manresa, que creuen que ha de 
ser una eina important a l´hora d´aglutinar i fer propostes per tal de que Manresa, cada 
vegada, tingui més pes i cohesió a l´hora de plantejar projectes de cooperació i solidaritat 
envers al tercer món. Aquesta és la conseqüència d´un treball que ja fa temps que s´està 
duent a terme i el que es fa és recollir la proposta de diferents entitats que treballen al camp 
de la cooperació al desenvolupament i que demanen que aquest pla creï aquest Consell 
Municipal per a La Solidaritat; un òrgan important de participació que ha de canalitzar tots 
els esforços que realitzen, que són molts, en el camp de la solidaritat i la cooperació. 
L´acord que es vol prendre amb aquest dictamen és el de crear aquest organisme amb 



 
 
 

¡Error! Marcador no definido.

representants de diferents entitats que ho han demanat. S´han de felicitar perquè aquest 
ajuntament disposi, a partir d´ara, d´aquest Consell que debatrà, en el futur, tots aquells 
aspectes que fan referència a la cooperació d´aquesta ciutat amb altres ciutats i països. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, intervé dient que el seu grup votarà favorablement aquest 
dictamen. I volen felicitar l´esforç de totes les associacions que han demanat la creació 
d´aquesta comissió, i donar-los els ànims i el recolzament total, per part del seu grup, perquè 
tinguin força èxits i puguin treballar amb una línia d´actuació en quant a la solidaritat i la 
cooperació. Li sembla important que es tingui cura en què "els arbres no els deixin veure el 
bosc", i això és important en temes de solidaritat i cooperació. Tota solidaritat comença per 
la nostra mateixa. Cal veure els efectes socials que hi ha al nostre entorn, i que aquesta sigui 
la base d´actuació primordial i bàsica. 
 
La Sra. Riera i Monserrat, diu que el seu grup votarà favorablement aquest dictamen. Ja 
havien estat treballant, a través de la Coordinadora de Solidaritat, el Reglament que s´havia 
estat discutint, i, per tant, creuen que és important que es porti al Ple per començar a 
treballar-lo fermament. Suposa que en un proper Ple es portarà el Reglament i els noms de 
les persones que en formaran part. El seu grup ho recolzarà. Ho tenien també en el seu 
programa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 112.3.b) de la Llei 8/1987. 
 
3.2.1 REGIDORIA DELEGADA DE TURISME 
 
 3.2.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE TURISME DE 

MANRESA; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE 
L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, 
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un òrgan que canalitzi i 
potenciï els esforços de diversos sectors ciutadans que treballen en l'àmbit del turisme. 
 
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament Orgànic Municipal, i 19 i 20 del 
Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la creació de 
Consells Municipals. 
  
La regidora delegada de Turisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- CREAR el Consell Municipal de Turisme de Manresa, com a òrgan de participació en 
la gestió municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar i proposar les actuacions pertinents en 
l'àmbit competencial del turisme, a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del 
Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i que estarà constituït de la 
forma que segueix: 
 
 
President:  L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o Tinent 
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d'Alcalde en qui delegui. 
 
Sots-president: La regidora de turisme de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Vocals:  Un representant de cadascuna de les entitats següents: 
 
   Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa 
   Gremi d'hoteleria 
   Comissió interprofessional dels vins de la terra del Bages 
   Cambra de Comerç i Indústria 
 
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot. 
 
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Secretari dóna compte de l´esmena del GMPP que, transcrita en la seva part suficient, diu 
el següent: 
 
"Enten aquest Grup Popular que el Consell que es proposa tindria que ser un motor per al 
turisme de la Ciutat i denominar-se "Consell per la Promoció Turística" donat que és el que 
tindria que fer primordialment. 
 
Així mateix enten que, en la seva composició, seria convenient incorporar-hi un 
representant del Gremi de Pastissers, de la Seu i de la Cova i de la Federació d´Empresaris 
del Bages, donat que molts tipus d´empreses, i no sols les hoteleres, es veuen afectades per 
el desenvolupament del Turisme. 
 
Per tot això esmenem el dictamen 3.2.1 en el sentit de proposar que el Consell que es 
proposa crear es digui "Consell Municipal per la Promoció del Turisme" i que, en la seva 
composició s´incloguin un representant de la Seu de Manresa, de la Cova de Sant Ignasi, del 
Gremi de Pastissers i de la Federació d´Empresaris." 
 
La Sra. Vila i Esteban, explica que amb aquest dictamen es pretén crear un Consell 
Municipal de Turisme, que tindria com a objectiu la participació en la gestió municipal d´un 
seguit de sectors de ciutadans, per canalitzar i potenciar els esforços d´aquests, que són els 
qui treballen en l´àmbit turístic. Al mateix temps, aquest Consell serviria com a complement 
i assessorament en les diverses polítiques de promoció turística que es duran a terme des 
d´aquest grup municipal. Respecte a l´esmena del GMPP, vol dir que, aquest Consell 
Municipal es crea a instàncies d´aquests grups, i, per tant, únicament formen part en aquest 
moment, els qui ho han demanat; cosa que no significa que quedi exclòs a altres sectors que 
hi vulguin ser. Fins que no s´hagi constituït el Consell, no es pot plantejar l´ampliació del 
nombre dels seus membres. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, diu que els sembla bé la creació d´aquest Consell. Han presentat 
l´esmena demanant que es digués "...de promoció...", perquè volien potenciar la idea de la 
necessitat de la promoció, més que amb el turisme en sí. I, donat que el turisme afecta a 
molts serveis i sectors empresaris, com el lloguer de cotxes, etc., han sol.licitat la inclusió en 
el Consell, de la Federació d´Empresaris i altres entitats que es podrien veure afectades per 
la posada en marxa d´aquest Consell. Amb les explicacions de la regidora sra. Vila, es veu 
que hi ha una sèrie de dificultats de tipus tècnic que ells també veuen, per acordar en aquest 
Ple la inclusió d´aquestes entitats. Interpreta, per les paraules de la regidora, que l´esmena 
del seu grup no ha caigut en el buit, sinó que, en el seu dia, serà presa en consideració, i, per 
tant, retirarien l´esmena en aquest moment. 
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El Sr. Oms i Pons, manifesta que és una llàstima que, en qüestions com aquestes, no hi hagi 
una comissió de debat. I li agradaria haver fet la seva intervenció en el sí d´una comissió, i 
no haver de portar aquest dictamen amb urgència, donat que es tracta d´una qüestió prou 
important perquè es pogués debatre, i l´oposició pogués fer aportacions donat el 
coneixement que tenien d´aquesta àrea. Hi ha una qüestió que el preocupa; que és la de no 
veure inclosa en el Consell, l´Escola d´Hoteleria i Turisme. És una entitat que dóna prou 
prestigi a la nostra ciutat, que és un dels millors estudis de Catalunya, i que, tothom sap la 
gran participació que l´escola va tenir en el segon Congrés de Cuina Catalana, la gran 
presentació que va fer de la ruta turística a Lourdes. Aquesta escola ha estat sempre al costat 
de l´ajuntament, per ajudar-lo en tot el què calgués, amb una gran dosi de generositat i no 
entén perquè, havent estat vinculada a aquestes entitats que es presenten, ara no hi és. 
 
La Sra. Vila i Esteban, contesta al Sr. Arderiu respecte al nom del Consell, que, des del 
moment que el Consell Municipal de Turisme es crea com a forma d´assessorar per una 
política de promoció turística, el matís del nom no té significat, perquè allò que es 
persegueix, no varia. En quan al Sr. Oms, que no es preocupi per l´escola d´Hoteleria i 
Turisme. Ja ha esmentat anteriorment que els representants que integrarien el Consell, són 
persones que ho han demanat i amb els qual ja s´ha treballat, i que en l´última reunió es van 
plantejar unes ampliacions determinades, entre les quals hi havia l´Escola d´Hoteleria, però 
van considerar que, fins que aquest Consell no fós constituït com a òrgan municipal, no 
tenia cap sentit fer una ampliació. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, es dirigeix a la Sra. Vila dient-li que, en virtut de les seves 
explicacions, han retirat l´esmena. Segueix pregant que, en el seu dia, reconsideri la inclusió 
dels membres que el seu grup li proposa. 
 
El Sr. Oms i Pons, diu que coneix el tema, i que, quan es tira endavant una qüestió com 
aquesta, no es pot fer per urgència. Creu que s´ha de fer una tasca d´incorporació del màxim 
de gent possible, i s´ha de procurar que hi hagi consens i "gruix de ciutat" que faci possible 
que totes les entitats hi puguin ser, i no només les qui ho demanen, sinó les que interessa que 
hi siguin, i és important lluitar per això. S´hauria d´haver fet d´una altra manera. I demanaria 
a l´ajuntament que reconsiderés portar aquest dictamen avui, perquè hi sigui tothom que hi 
ha de ser. No dubta que aquesta gent ho hagin demanat, però també s´hi han d´incorporar els 
qui els sembla que hi han de ser. Per tant demana que aquest dictamen quedi sobre la taula 
donat que el tema no té una urgència cabdal, i que es faci l´esforç d´incorporar tothom que 
hi ha de ser i començar bé i amb força aquest Consell Municipal de Turisme. 
 
L´alcalde, explica al sr. Oms que la urgència del dictamen vé donada per la no creació de la 
comissió i no perquè el tema no estigués a punt en el seu moment. La voluntat de l´Equip de 
Govern, és que tots els grups municipals creïn el Consell Municipal de Turisme, no des del 
punt de vista d´Equip de Govern sinó d´ajuntament. I, per això, no ténen inconvenient en 
deixar el tema sobre la taula. Però ténen clar que sempre es poden ampliar els Consells 
Municipals, la intenció és la d´iniciar tot el procés. Els contactes amb l´escola d´Hoteleria, 
hi són. Encara que jurídicament, s´haurà de valorar si, una escola que està vinculada a una 
empresa privada, es pot incorporar al Consell. 
 
A petició del Sr. Oms, l´alcalde manifesta que l´Equip de Govern, no té cap inconvenient en 
accedir a que l´assumpte quedi sobre la taula. 
Conseqüentment, l´esmena del GMPP també queda sobre la taula. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
 4.1.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA 
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SUBVENCIÓ DE 550.000 PESSETES, CONCEDIDA PEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER AL FOMENT DE LES ACTUACIONS DEL 
MUSEU COMARCAL DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 8 de maig de 1995, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció 
per al foment de les actuacions dels museus destinada a documentació, inventariatge i 
conservació preventiva dels fons del Museu Comarcal de Manresa. 
 
Atès que en data 1 de setembre de 1995 el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit una subvenció de 550.000,- ptes. per aquest concepte. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
A C O R D S 
 
"Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 550.000,- ptes (cinc-
centes cinquanta mil pessetes), concedides pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a documentació, inventariatge i conservació preventiva dels fons del Museu 
Comarcal de Manresa." 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana, intervé explicant que es tracta simplement d´acceptar una 
subvenció de 550.000,-ptes. que arriba per continuar fent la tasca de documentació, 
inventariatge i conservació del Museu Comarcal de Manresa. És evident que els diners són 
pocs però són els que s´han pogut aconseguir, a més a més dels que es van afegint, i que, 
garanteixen que al Museu Comarcal es pot anra treballant en aquesta tasca d´inventariatge i 
conservació preventiva durant molt anys. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
5.- ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA. 
 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D´URBANISME 
 
 5.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT 

I L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT A L´EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
L´ARQUITECTE MONTAGUT, DES DEL CARRER DE 
VILADORDIS A LA CTRA. DEL PONT DE VILOMARA 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per l'Institut Català del Sòl es porten a terme les obres d'urbanització del carrer 
Arquitecte Montagut, des del carrer Viladordis a la carretera del Pont de Vilomara, de 
conformitat amb el corresponent projecte d'urbanització definitivament aprovat. 
 
Vist que per l'Institut Català del Sòl ha estat presentat en aquest Ajuntament un conveni pel 
qual, si bé l'obra s'executarà en la seva totalitat per part de l'Institut Català del Sòl, una part 
d'aquesta obra serà finançada per l'Ajuntament mitjançant l'aplicació de contribucions 
especials. 
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Vist que no es constata l'existència de cap mena d'infracció de l'ordenament jurídic en el 
conveni proposat. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals en sentit favorable a l'aprovació del 
conveni indicat. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, 
ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Aprovar la minuta de conveni entre aquest Ajuntament i l'Institut Català del Sòl que 
s'adjunta al present Dictamen, referent a l'execució de les obres d'urbanització del carrer 
Arquitecte Montagut, des del carrer Viladordis a la carretera del Pont de Vilomara 
 
2n.- Facultar a l'Il⋅lm. Senyor Alcalde per a la signatura del conveni aprovat en l'anterior 
apartat." 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que les obres del carrer de l´Arquitecte Montagut, les està 
executant l´Institut Català del Sòl, que no és el propietari de tots els terrenys que dónen 
sortida a aquest carrer. Per això es va plantejar que no li corresponia a l´Institut Català del 
Sòl sostenir tota la despesa de l´urbanització. Per tant, quedava una resta, que és on l´Institut 
no té propietat, que habia d´estar soportada entre l´ajuntament i els propietaris que en 
treuran un benefici urbanístic d´aquests solar. El què es pretén amb aquest dictamen, és que 
l´ajuntament es comprometi a aportar uns 33.000.000,-ptes., que són els 29.000.000,-ptes. 
que figuren al dictamen, més l´IVA corresponent, a l´Institut Català del Sòl. Aquests 
33.000.000,-ptes. els aportarà durant el primer semestre de l´any 1996, a l´efecte de tenir la 
consignació en el següent pressupost de l´any 1996. És a dir, que estaran subdividits una 
part en l´aportació municipal, i l´altra, estarà aportada per part dels propietaris, que, a través 
de contribucions especials, hauran de contribuir a l´urbanització d´aquest carrer. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 5.1.2 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D´URBANITZACIÓ 

PRESENTAT PER L´ENTITAT MERCANTIL CONSTRUCCIONS 
GOZALO, S.L., ANOMENAT PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE 
PART D´UN VIAL SITUAT AL CARRER DELS CINTAIRES 
CRUÏLLA TORRES I BAGES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'urbanització presentat per l'entitat mercantil Construccions Gozalo S.L., 
anomenat PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE PART D'UN VIAL SITUAT AL 
CARRER DELS CINTAIRES CRUÏLLA CARRER TORRES I BAGES, amb un pressu-
post general de 3.796.948 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres que 
composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple 
Municipal siguin adoptats els següents 
 



 
 
 

¡Error! Marcador no definido.

A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització presentat per l'entitat mercantil 
Construccions Gozalo S.L., anomenat PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE PART D'UN 
VIAL SITUAT AL CARRER DELS CINTAIRES CRUÏLLA CARRER TORRES I 
BAGES amb un pressupost general de TRES MILIONS SET-CENTES NORANTA-SIS 
MIL NOU-CENTES QUARANTA-VUIT pessetes (3.796.948 ptes.), de conformitat amb el 
que es preveu en els articles 27 i 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou 
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el projecte d'urbanització 
aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí Oficial 
de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta, de conformitat al que es 
preveu a l'article 64 de Decret legislatiu 1/1990, redactat segons Decret legislatiu 16/1994, 
de 26 de juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que aquest projecte d´urbanització correspon a un tram molt 
petit del carrer Cintaires que queda entre la cruïlla del carrer Torres i Bages i d´allà on ha 
d´arrencar l´urbanització de Bases de Manresa. És un projecte de 3.000.000,- ptes., que està 
suportat per Construccions Gozalo i és necessari per poder donar una llicència que ha 
sol.licitat aquest promotor.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 5.1.3 APROVAR DEFINITIVAMENT L´ESTUDI DE DETALL, 

PRESENTAT PER L´ENTITAT MERCANTIL "ESPECTÁCULOS 
PADRÓ Y CABOT, S.L.", REFERENT AL SOLAR SITUAT ENTRE 
EL PASSEIG DE PERE III, I EL CARRER DE 
CIRCUMVAL.LACIÓ. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 d'abril de 1995, fou 
inicialment aprovat l'Estudi de Detall referent al solar situat entre el Passeig de Pere III i el 
carrer Circumval.lació. 
 
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall inicialment 
aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, del dia 
10 de juny de 1995, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies quinze i tretze de maig, 
respectivament, així com practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, no ha 
estat presentada cap al.legació. 
 
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal. 
 
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 
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"1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat en aquest Ajuntament 
per l'entitat mercantil "Espectáculos Padró y Cabot, S.L." referent al solar situat entre el 
Passeig de Pere III i el carrer Circumval.lació , de conformitat amb el que preveu l'article 66, 
en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una còpia 
de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en 
compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall en 
el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions a aquells 
propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit". 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que es tracta de l´estudi de detall d´una aprovació 
definitiva. Ja s´havia tractat anteriorment i es tractava de permetre una modificació dels 
volums que hi ha a l´edifici del Passeig de Pere III, amb carrer Circumval.lació, on hi ha el 
Multicinema Atlàntida, per tal de permetre una nova sala de projecccions. El volum que 
proposen no ocupa més edificabilitat, ni més alçada de la que permet el Pla General. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres present, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3 k) de la 
Llei 8/1987. 
 
 5.1.4 INICIAR L´EXPEDIENT DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA 

PARCIAL DEL SECTOR ANOMENAT "TOSSAL DELS 
CIGALONS". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 19 d'abril de 1994, fou 
adoptat acord aprovant provisionalment la modificació del Pla parcial del Tossal dels 
Cigalons, així com la seva remissió a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Vist que per la Comissió d'urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 
1994, fou adoptat l'acord de “suspendre l'adopció de la resolució definitiva de la modificació 
del Pla parcial del Tossal dels Cigalons, de Manresa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, 
sense entrar a examinar el seu contingut, fins que s'aprovi definitivament la Modificació del 
Pla general d'ordenació del municipi tramitada simultàneament, a les determinacions del 
qual s'haurà d'ajustar”. 
 
Vist que per l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data 
de 17 de maig de 1994, fou dictada la següent resolució: 
 
“PRIMER.- DECLARAR sector d'urbanització prioritària l'ambit del sector "Tossal dels 
Cigalons" de Manresa, de desenvolupament residencial, l'execució del qual es realitzarà pel 
sistema de cooperació; éssent l'administració actuant l'Ajuntament de Manresa. 
 
SEGON.- DETERMINAR d'interès immediat l'execució de les obres d'urbanització i 
edificació, conforme està regulat en l'article 200 del Text Refós vigent a Catalunya en 
matèria urbanística, aprovat per Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
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TERCER.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar i aprovar 
inicialment el pla parcial i els projecte d'urbanització necessaris per a l'execució de l'obra 
urbanitzadora dins el termini establert en l'article 201 del Text Refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística, a comptar des de la data de publicació d'aquesta resolució 
en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar de conformitat 
amb el que estableix l'article 204 . 1 del Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística el projecte de taxació conjunta dels terrenys subjecte a la declaració, 
com també el projecte de reparcel.lació, que haurà d'ésser aprovat definitivament dins dels 
terminis establerts a l'article 202 d'aquest text legal. 
 
CINQUÈ.- DETERMINAR  que l'Administració actuant haurà de formalitzar el registre de 
sòls d'urbanització prioritària de conformitat amb el que determina l'article 204 del Text 
Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
SISÈ.- SOL.LICITAR de l'Il.lm. Sr. Registrador de la Propietat de Manresa, d'acord amb el 
que disposa l'article 198 del Text Refós en matèria urbanística vigent a Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i als efectes previstos en l'article 284 del 
mateix text legal, la inscripció en el document oportú de la declaració de sector 
d'urbanització prioritària de les finques hipotecàries que formen el polígon objecte 
d'actuació. 
 
SETÈ.- PUBLICAR  aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
notificar-la personalment als interessats, advertint-los de les conseqüències de 
l'incompliment de les obligacions, derivades dels efectes previstos en l'article 121 del 
Reglament aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril”. 
 
 
Vist que per la mateixa Comissió d'urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia  26 
de juliol de 1995, han estat adoptat acords amb el següent contingut literal: 
 
“1. Informar favorablement sobre la Modificació del Pla general d'ordenació referent al 
sector el Tossal dels Cigalons, de Manresa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament. 
 
2. Donar trasllat de l'expedient de modificació del Pla general a la Secretaria de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya per tal que s'elevi al conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques als efectes de la resolució definitiva. 
 
3. Indicar a l'Ajuntament de Manresa, amb relació al Pla parcial del sector, que d'acord amb 
l'article 201 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, és municipal la competència 
d'aprovació definitiva ja que es tracta d'un sector declarat d'urbanització prioritària. 
 
4. Indicar també a l'Ajuntament que si el Pla parcial és aprovat definitivament sense 
modificacions només caldrà trametre a aquesta Comissió una certificació de l'acord 
d'aprovació definitiva i diligenciar convenientment la documentació a l'efecte del 
compliment de l'apartat 3 de l'article 201 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol”. 
 
Atès que per l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data 
de 4 d’agost de 1995, fou definitivament aprovada la modificació del Pla general 
d’ordenació urbana en el sector Tossal dels Cigalons i per l’Ajuntament de Manresa, en 
sessió plenària celebrada el dia 18 de setembre de 1995, fou definitivament aprovat el Pla 
parcial del sector indicat. 
 
Atès que l’article 202 del Text Refós vigent a Catalunya en matèria urbanística, aprovat per 
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Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa: 
 
“1- El sistema d'actuació en els sectors d'urbanització prioritària ha d'ésser el de cooperació. 
 
2- Les actuacions en sectors d'urbanització prioritària requereixen la reparcel⋅lació de les 
finques, excepte en els casos de renúncia expressa dels particulars o de propietari únic. 
 
3- El projecte de reparcel⋅lació, redactat d'ofici per l'administració actuant, haurà d'ésser 
aprovat definitivament abans de dotze mesos de l'aprovació definitiva del pla parcial o bé de 
la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la declaració de 
sector d'urbanització prioritària, si el pla és ja aprovat abans de la data de la declaració”. 
 
Atès que l'article 75 .1 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposa que “1a competencia para tramitar y resolver los 
expedientes de reparcelación corresponde a los Ayuntamientos y, en su caso, a los órganos o 
entidades administrativas que tengan expresamente atribuida competencia para la ejecución 
de Planes, con arreglo a sus disposiciones especificas o en el ejercicio de sus facultades de 
subrogación que procedan según la Ley”. 
 
Atès que l'article 102 .1 del repetit Reglament de gestió urbanística preveu que “una vez 
iniciado el expediente de reparcelación, la Administración actuante deberá recabar de oficio, 
del Registro de la Propiedad correspondiente, certificación de titularidad y cargas de todas 
las fincas incluidas en la unidad de reparcelación”. 
 
Atès que l'article 103 .1 i .2 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, disposen que “los propietarios y titulares de derechos afectados 
por la reparcelación están obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las 
situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas” i que “la omisión, error o falsedad 
en estas declaraciones no podrá afectar al resultado objetivo de la reparcelación. Si se 
apreciase dolo o negligencia grave, podrá exigirse la responsabilidad civil o penal que 
corresponda”. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals 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, Media Ambient i Via Pública, 
ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Iniciar l'expedient de reparcel⋅lació del Pla parcial del sector anomenat “Tossal dels 
Cigalons” d'aquest municipi, de conformitat al que disposen els articles 75 .1 i 186 .3 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 
 
2n.- Publicar l'anterior acord en el Butlletí oficial de la província i en un dels diaris de major 
circulació en aquesta, així com notificar individualment els present dictamen a tots els 
propietaris inclosos en la unitat d'actuació, segons el que preveu l'article 101 .3 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 
 
3r.- Demanar del Registre de la Propietat certificació de titularitat i càrregues de totes les 
finques incloses en la reparcel⋅lació, segons el que preveu l'article 102 .1 del repetit 
Reglament de gestió urbanística. 
 
4t.- Requerir als propietaris i titulars de drets reals afectats per l'expedient de reparcel⋅lació 
incoat per tal de que, dins del termini de QUINZE DIES comptats a partir de l’endemà del 
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dia de recepció de la notificació d’aquest dictamen, presentin en aquest Ajuntament 
fotocòpia dels títols de propietat i prestin declaració de les situacions jurídiques que afectin 
a les seves finques, de conformitat amb el que preveu l'article 103 .1 del Reglament de 
gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, amb advertiment 
d'adopció de les mesures que es contemplen en l'apartat 2 del mateix article 103 i que ha 
quedat transcrit." 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que amb aquest dictamen s´inicia el procés de reparcel.lació 
del Tossal dels Cigalons, i es demana que tots els propietaris afectats aportin les escriptures 
per conéixer quins són els seus drets que formaran a part del tot el paquet que s´ha d´avaluar 
per reparcel.lar el polígon del Tossal dels Cigalons. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, intervé dient que, en el seu moment ja es va aprovar el Pla 
Parcial, amb vot en contra del seu grup. Pel què fa al tema de la reparcel.lació, saben que no 
afectarà al Pla Parcial, perquè és una qüestió tècnica. Però volen que consti el fet que creuen 
que com a Pla Parcial, el Tossal dels Cigalons, com ja van dir en el seu dia, no tindrà 
viabilitat ni sortida. Li sembla retòric haver d´insistir, però vol que quedi palès el seu punt 
de vista en aquest tema, perquè els sembla fora de lloc aprovar plans parcials pel fet de tenir-
ne a dojo per poder edificar, quan se sap que, per qüestions d´edificabilitat, i topografia del 
terreny, i altres elements tècnics, aquests plans parcials no poden tirar endavant. Insistiran 
en aquest tema perquè és un Pla Parcial que està aturat des de l´any 69, i, de la manera que 
està plantejat, continuarà estant bloquejat sense tirar endavant, i això els sembla un sense 
sentit. 
 
El Sr. Iglesias i Sala, diu que el seu grup donarà suport a aquest punt de l´ordre del dia 
perquè aquest és un pas més dins del llarg procés d´un Pla Parcial, històric a la ciutat, que ha 
tingut vàries evolucions. Aquest pas jurídic i administratiu que la Llei del Sòl preveu és 
necessari per iniciar la reparcel.lació, però preguen a l´Equip de Govern que faci un 
seguiment acurat, perquè el diàleg amb els propietaris afectats, i, sobretot els més petits, no 
falti. Poden sorgir dificultats per l´orografia complicada que té aquest Pla i cal evitar que no 
s´atengui jurídicament o administrativament qüestions que es podrien resoldre a través del 
diàleg.  
 
El Sr. Garcia i Comas, intervé dient que, segurament que sorgiran complicacions en la 
reparcel.lació, però que amb els preestudis que hi ha, s´aniran sol.lucionant. Hi ha una gran 
quantitat de propietaris, molt petits, als quals no es pot atorgar un solar amb unes certes 
dimensions i cobrar unes despeses d´urbanització com es pot fer amb els grans propietaris. 
Als propietaris petits se´ls haurà de pagar el seu troç d´hort per anar-ho compensant i 
conseguir amb aquestes cantitats de terreny el suficient aprofitament. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, diu que veu que les posicions es van acostant a allò que ells 
deien, intuien, i generalitzaven. No defensen les grans propietats. Allà hi ha uns 25 o 30 
propietaris i poden haver complicacions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV, 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP, i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Iniciar l'expedient de reparcel⋅lació del Pla parcial del sector anomenat “Tossal dels 
Cigalons” d'aquest municipi, de conformitat al que disposen els articles 75 .1 i 186 .3 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 
 
2n.- Publicar l'anterior acord en el Butlletí oficial de la província i en un dels diaris de major 
circulació en aquesta, així com notificar individualment els present dictamen a tots els 
propietaris inclosos en la unitat d'actuació, segons el que preveu l'article 101 .3 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 
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3r.- Demanar del Registre de la Propietat certificació de titularitat i càrregues de totes les 
finques incloses en la reparcel⋅lació, segons el que preveu l'article 102 .1 del repetit 
Reglament de gestió urbanística. 
 
4t.- Requerir als propietaris i titulars de drets reals afectats per l'expedient de reparcel⋅lació 
incoat per tal de que, dins del termini de QUINZE DIES comptats a partir de l’endemà del 
dia de recepció de la notificació d’aquest dictamen, presentin en aquest Ajuntament 
fotocòpia dels títols de propietat i prestin declaració de les situacions jurídiques que afectin 
a les seves finques, de conformitat amb el que preveu l'article 103 .1 del Reglament de 
gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, amb advertiment 
d'adopció de les mesures que es contemplen en l'apartat 2 del mateix article 103 i que ha 
quedat transcrit." 
 
 5.1.5 DONAR LA CONFORMITAT I APROVAR EL TEXT REFÓS DEL 

PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE SÒL 
URBANITZABLE DE LES BASES DE MANRESA, PRESENTAT A 
AQUEST AJUNTAMENT PER LA SOCIETAT PROMOTORA 
ESCASA,S.A. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 1995, fou aprovat 
dictamen amb els següents acords: 
 
1r.- Aprovar la modificació del Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl urba-
nitzable programat de les Bases de Manresa, provisionalment aprovat per aquest 
Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 22 de febrer de 1995, segons els criteris 
continguts en la documentació aportada per la societat promotora “ESCASA, S.A.” en la 
compareixença subscrita el dia 15 de setembre de 1995 i que s'adjunta ala present dictamen. 
 
2n.- Solicitar de la Comissió d'urbanisme de Barcelona l'aprovació definitiva del Pla parcial 
d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de 
Manresa, tramitat a instància de la societat “ESCASA, S.A.”, amb les modificacions 
aprovades en l'apartat anterior, suspenent-se l'executivitat d'aquesta aprovació definitiva fins 
a la presentació d'un text refós del Pla parcial. 
 
3r.- Requerir a la societat promotora del Pla parcial per tal que, en compliment de la  
compareixença subscrita el dia 15 de setembre de 1995, sigui presentat davant d'aquest 
Ajuntament abans del proper dia 28 de setembre de 1995, triplicat exemplar del text refós de 
l'esmentat Pla parcial d'ordenació del subsector I del sector de sòl urbanitzable programat de 
les Bases de Manresa”. 
 
Vist que per la promotora del Pla parcial ha estat presentat el text refós en compliment del 
requeriment efectuat per aquest Ple municipal. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que l’esmentat text refós 
s’ajusta als criteris aprovats pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 
1995. 
 
Atès que els articles 81 a 83 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou 
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposen: 
 
“Article 81 
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1- A fi d'assegurar l'obligació d'urbanitzar, s'ha de constituir una garantia equivalent al 12% 
del pressupost del projecte d'urbanització. Sense aquest requisit no es pot iniciar cap treball 
en el sector objecte d'actuació. 
 
2- La garantia per assegurar l'obligació d'urbanitzar pot constituir-se: 
 
a) en metàl⋅lic; 
 
b) mitjançant hipoteca dels terrenys susceptibles d'edificació privada i compresos en el 
sector objecte d'urbanització, a excepció del sòl objecte de cessió del 10% de l'aprofitament 
mitjà. Aquesta hipoteca s'ha de posposar automàticament a qualsevol altra que es 
constitueixi a fi de garantir crèdits destinats a finançar les obres d'urbanització. 
 
c) en títols de deute públic de l'Estat o la Generalitat, o de qualsevol ens local, en el territori 
dels quals es porti a terme l'actuació urbanística particular; 
 
d) mitjançant aval, que ha d'ésser atorgat per un banc oficial o privat, inscrit en el registre 
general de bancs i banquers, o per una caixa d'estalvis pertanyent a les caixes confederades o 
per una entitat d'assegurances, o 
 
e) mitjançant hipoteca de terrenys dins del mateix terme munici- pal susceptibles 
d'edificació privada situats fora del sector objecte d'urbanització, d'un valor suficient per 
cobrir l'import de la garantia. 
 
3- La constitució de la garantia ha de fer-se en el termini d'un  mes, comptat des de l'endemà 
de la notificació del requeriment que amb aquesta finalitat formuli l'Administració actuant 
un cop adoptat l'acord d'aprovació definitiva del pla, i sempre serà requisit previ a l'execució 
de qualsevol obra d'urbanització i a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva. 
 
4- En cas de subrogació d'una entitat pública en el lloc de la inicialment actuant, la 
subrogada tindrà, respecte a la garantia constituïda, la facultat de disposició que hagués 
correspost a la primera. 
 
5- Quan per variació de preus o modificació del projecte d'urbanització s'augmenti el 
pressupost de les obres d'urbanització, caldrà complementar la garantia inicialment 
constituïda. L'actuació per variació de preus es podrà demanar cada any com a màxim, previ 
informe dels serveis tècnics municipals o de la Generalitat. 
 
Article 82 
La garantia s'ha de constituir a la dipositaria de fons de l'entitat pública corresponent a 
disposició de l'alcalde o de l'òrgan competent. 
 
Article 83 
Les fiances prestades per persones o entitats diferents del promotor de la urbanització són 
subjectes en tots els casos a les mateixes responsabilitats que si fossin constituïdes pel 
mateix promotor. En aquest supòsit, fins i tot quan la fiança es farà mitjançant aval, no es 
podrà utilitzar el benefici d'excussió a que es refereix l'article 1830 i els concordants del 
Codi Civil”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l’aprovació del text refós del 
Pla parcial, així com requerir el dipòsit d’una garantia. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d’Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, 
ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
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A C O R D S 
 
1r.- Donar la conformitat i aprovar el text refós del Pla parcial del subsector I del sector de 
sòl urbanitzable de les Bases de Manresa presentat en aquest Ajuntament per la societat 
promotora “Escasa, S.A.”, trametent un exemplar de l’indicat text refós a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, publicació i executivitat. 
 
2n.- Requerir a la societat “Escasa, S.A.”, en la seva condició de promotora del Pla parcial, 
per tal que, de conformitat i amb els requisits regulats en els articles 81 a 83 del del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística, dipositi en aquest Ajuntament una garantía destinada a 
assegurar l’obligació d’urbanitzar per un import de TRENTA-SIS MILIONS SIS-CENTES 
SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-NOU PESSETES 
(36.664.469'-pts), equivalent al 12 per 100 dels costos d’urbanització i implantació de 
serveis en el Subsector I del sector de sòl urbanitzable de les Bases de Manresa, garantia que 
podrà ser modificada en el seu import en funció de cost de les obres d’urbanització que, en 
el seu dia, es pugui preveure en el corresponent projecte d’urbanització." 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que aquest dictamen és un refós dels textes de l´aprovació 
provisional del Pla de Les Bases de Manresa que es va fer el 22 de febrer, i les 
modificacions que es van fer a l´anterior Ple i no hi ha cap modificació respecte al que ja 
s´havia aprovat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k) de la 
Llei 8/1987. 
 
 5.1.6 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL SECTOR 

BARRERAS. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistos els treballs constitutius del Pla especial de reforma interior del sector Barreres, 
nomenat “Pla especial Barreres”, redactat per aquest Ajuntament. 
 
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 18 d'octubre de 1994, 
fou aprovat dictamen amb els acords següents: 
 
1r.- Anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació en 
aquesta l'exposició al públic dels treballs constitutius de l'avanç de Pla especial de reforma 
interior del sector Barreres, nomenat “Pla especial Barreres”, i en el qual es contenen els 
criteris, objectius i solucions generals de l'indicat planejament especial, a l'objecte que 
durant el termini de trenta dies es puguin formular suggeriments i, si s'escau, altres 
alternatives de planejament per Corporacions, associacions i particulars, de conformitat al 
que preveu l'article 44 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i 
d'enderrocament, per un termini màxim d'un any comptat a partir de la publicació del perti-
nent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar la formació del Pla 
especial de reforma interior del sector Barreres, en els termes regulats a l'article 40 .1 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i en l'àmbit assignat al Pla especial en l'avans de 
planejament exposat al públic i que es grafia en el plànol de suspensió de llicències que  
consta en el projecte i que és el següent: 
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ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
àmbit definit pel carrer d'Urgell al nord, tram superior del carrer Cirera i del carrer Vilanova 
a l'est, carrer Talamanca i carrer Sant Francesc i plaça Gispert al sud, tram inferior del carrer 
Barreres i carrer Magraner a l'oest. 
 
3r.- Publicar l'anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un del diaris de major 
circulació en aquesta i en la premsa local, en compliment del que disposa l'article 40 .2 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol" 
 
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública, no fou presentada cap al⋅legació. 
 
Atès l'article 49 .1 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, el qual disposa que “els plans Especials podran 
ser formulats per les Entitats Locals, entitats Urbanístiques especials i òrgans competents en 
l'ordre urbanístic segons aquesta Llei”. 
 
Atès que els articles 60 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposen: 
Article 60 
 
1- Els plans parcials d'iniciativa particular i tots els especials que es redactaran per desplegar 
el planejament general i els seus programes d'actuació s'han de tramitar seguint el 
procediment següent: 
La corporació municipal o bé l'òrgan competent ha d'acordar inicialment la resolució que 
correspongui dins els seixanta dies següents a l'entrada de l'expedient en el seu registre 
general. 
L'informe dels serveis tècnics i jurídics s'ha de referir exclusivament a l'anàlisi del 
compliment de les disposicions legals i reglamentàries, al desenvolupament del pla general, 
als criteris d'ordenació física proposats, amb atenció especial a l'ordenació aprovada dels 
sectors adjacents, a les previsions de sòl de cessió obligatòria i gratuïta i a les previsions per 
agilitar la gestió. 
 
... 
 
3- Una vegada aprovats inicialment, els plans parcials i els especials han d'ésser sotmesos a 
informació pública durant un mes, i l'edicte ha d'ésser tramès per a la seva publicació 
reglamentària en el termini màxim dels deu dies següents a l'adopció de l'acord. 
 
4- La corporació o l'organisme que ha aprovat inicialment el pla, una vegada emès l'informe 
de les al⋅legacions presentades en el termini d'informació pública, l'aprovarà 
provisionalment amb les modificacions procedents dins els tres mesos següents a la data de 
la publicació de l'acord d'aprovació inicial o de la publicació de l'acord de pròrroga del 
termini d'informació pública, si s'adopta”. 
 
Atès que l'article 41 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa: 
 
1- Aprovat inicialment el Pla General Municipal o el Programa d'Actuació Urbanística o el 
planejament especial de l'article 29.2 d'aquesta Llei i els seus programes d'actuació per la 
corporació o organisme que l'hagués redactat, aquest ho sotmetrà a informació pública 
durant un mes; transcorregut aquest termini, si el Pla no hagués estat redactat per 
l'ajuntament respectiu, s'obrirà un altre període d'igual duració per donar audiència a les 
corporacions Locals al territori del qual afectessin. 
 
2- La comissió o organisme que hagi aprovat inicialment el Pla, en vista del resultat de la 
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informació pública, l'aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el 
sotmetrà a l'Autoritat o òrgan competent que hagi d'atorgar l'aprovació definitiva, a fi que ho 
examini en tots els seus aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l'ingrés de 
l'expedient en el Registre. Transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, 
s'entendrà aprovat per silenci administratiu.” 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació inicial del Pla 
especial. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, 
ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Aprovar inicialment Pla especial de reforma interior del sector Barreres, nomenat “Pla 
especial Barreres”, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legistatiu 1/1990, de 
12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, . 
 
2n.- Exposar al públic el Pla especial aprovat inicialment en l'apartat anterior durant el 
termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí oficial de la província, en compliment del que disposa l'article 60 del Decret 
legistatiu 1/1990. 
 
3è.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel⋅lació, d’edificació i enderrocament en 
els àmbits per als quals les noves determinacions comporten modificació del règim 
urbanístic, així com en tots aquells àmbits  pels quals es pretenen assolir objectius 
urbanístics concrets, i que queden explícitament delimitats i grafiats en el plànol de 
suspensió de llicència que acompanya al Pla especial inicialment aprovat. 
 
4t.- Notificar els anteriors acords a tots els propietaris i titulars de drets reals inclosos en 
l'àmbit del planejament incialment aprovat." 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que aquest és un Pla especial que està ubicat al sector més 
antic de la ciutat, al voltant dels quatre cantons, al carrer de La Mel, Campdurgell, i que està 
delimitat aproximadament pel carrer Barreres, Talamanca, Urgell, i Muralla de St. Francesc, 
i és un Pla important per les seves intencions en quan a la rehabilitació de la ciutat i també 
pel volum que pretén revitalitzar. Sempre s´ha dit que el creixement de Manresa s´ha de fer, 
principalment, per l´interior de la ciutat i que no es pot tenir un casc antic, amb una situació, 
tant social com de les edificacions, com en aquests moments s´està patint. La rehabilitació 
de Manresa, passa per la revitalització del seu casc antic. A l´anàlisi que consta a la memòria 
d´aquest Pla Especial, es veu clar que aquest sector Barreres té una important mancança en 
l´habitabilitat dels seus habitatges. Els 60 % dels mateixos ténen problemes lleus 
d´habitabilitat, i el 40 % restant, no té les mínimes condicions d´habitabilitat. El 10 % 
d´aquest 40 % ténen problemes greus d´habitabilitat, i el 30 % restant, ténen importants 
problemes en aquest sentit. Es tracta, doncs, d´un sector amb condicions generals difícils, 
perquè de cada 2 habitatges, 1 té problemes d´habitabilitat. També hi ha dades respecte a 
que hi ha una gran quantitat d´habitatges desocupats; De cada 3 d´ells, 1 ho està. Cosa que 
significa un 32 % de desocupació. És, per tant, un sector buit, on domina la població de gent 
gran i on hi ha pocs nens. El que es pretén en aquest Pla, és obtenir un carrer de La Mel amb 
unes dimensions considerables, respecte a les actuals, amb una amplada aproximada de 18 
metres. Amb això s´obté un gran espai a l´interior de barri que estaria destinat a la circulació 
dels vianants que actuaria com un espai públic, anomenat tècnicament " espai saló ", que té 
dues portes, una a través del final del carrer Barreres i l´altra a l´entorn de la Pça. Fius i Palà, 
carrer de St. Tomàs i la Pça. Clavé. Dins d´aquest mateix sector Barreres es situen diferents 
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operacions d´obtenció d´espais lliures, com ara la del carrer Tahones i altres petites placetes, 
que, uneix el carrer de La Mel amb el carrer Cirera i aquest amb el carrer Vilanova. Amb 
aquest Pla s´ha de fer una inversió considerable per tal d´obtenir espais per tornar-los a 
reconstruir. Al casc antic hi ha d´haver, necessàriament, una aportació municipal per tal de 
anar adquirint edificis, desnonant als habitants dels mateixos, instal.lant aquests veïns en 
noves edificacions que ja s´estan construïnt,( i recorda l´operació de l´INCASOL), i anar 
adquirint sòl públic per construir posteriorment. La finalitat és la de revitalitzar el barri, tant 
residencialment, com en activitats, ja siguin comercials, o de tallers a les plantes baixes. 
Sotmeten a l´aprovació del Ple, l´estudi tal i com està en aquests moments per provocar un 
debat ciutadà sobre si aquest és el Pla que realment interessa per tal de revitalitzar la ciutat. 
La intenció és la d´incorporar en les posteriors aprovacions, l´opinió dels habitants dels 
edificis. Els serveis socials d´aquest ajuntament estan realitzant un estudi sobre l´impacte 
social que tindrà aquesta rehabilitació, sobre la realitat dels qui hi resideixen. 
Així mateix, el proper mes de novembre, es celebraran unes jornades per debatre amb 
tècnics d´altres ajuntaments que ja han tingut la mateixa experiència, en el tema de la 
rehabilitació. Aquest és un Pla obert i ha de ser un Pla de ciutat. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, intervé dient que votaran favorablement aquest dictamen. El 
sector Barreres està socialment i econòmicament força degradat i el seu entorn necessita 
aquesta revitalització. Aquest és un Pla massa ambiciós. No consta en el mateix el pla de 
viabilitat econòmica, i, per això, voten no massa convençuts, perquè això pot fer que el Pla 
quedi encallat, que es deixi amb sentit de la frustració a la gent que hi viu, i que s´aturi el 
que és la societa FÒRUM.  
 
El Sr. Iglesias i Sala, diu que el seu grup atorga una gran importància a aquest punt de 
l´ordre del dia, perquè aquest tema, que ha estat estudiat durant molts mesos per la societat 
FÒRUM, vé a donar un caràcter d´esponjament a aquesta part de la ciutat vella, que ha estat 
una gran assignatura pendent durant molt de temps a Manresa. Però aquests tipus d´obres, 
poden donar lloc a situacions socialment traumàtiques. Li ha agradat, en aquest sentit, 
l´explicació del Regidor. Veuen dubtosa la viabilitat programàtica dels quatre quadriennis, 
perquè podrien surgir problemes en els aspectes legals en quan a la vigència d´un Pla 
General. Estant d´acord en que és molt necessari un debat de ciutat, i la realització de 
jornades amb altres poblacions per tal d´estudiar l´efecte dels "esponjaments" en els cascos 
antics. Però no sap si serà suficient el període d´exposició pública per debatre l´assumpte. El 
seu grup votarà favorablement el dictamen perquè els sembla que és necessari per la ciutat i 
és un magnífic treball tècnic, encara que s´haurà de veure quines són les realitats socials del 
barri, i demana que s´allargui el màxim el període d´exposició a través de pròrrogues, o 
altres mitjans perquè quan s´hagi d´aprovar definitivament, ja estigui acceptat per tothom. 
 
El Sr. Garcia i Comas, agraeix a l´oposició el debat que hi ha hagut tant a les comissions 
com al Ple perquè hi ha hagut posicions realment sensates per tirar endavant aquest Pla que 
pot ser traumàtic i difícil per a la ciutat. Si es continua amb aquesta postura, es podrà obtenir 
un bon Pla. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 8/1987 i l´art. 112.3.k) de la 
Llei 8/1987, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar inicialment Pla especial de reforma interior del sector Barreres, nomenat “Pla 
especial Barreres”, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legistatiu 1/1990, de 
12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, . 
 
2n.- Exposar al públic el Pla especial aprovat inicialment en l'apartat anterior durant el 
termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí oficial de la província, en compliment del que disposa l'article 60 del Decret 
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legistatiu 1/1990. 
 
3è.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel⋅lació, d’edificació i enderrocament en 
els àmbits per als quals les noves determinacions comporten modificació del règim 
urbanístic, així com en tots aquells àmbits  pels quals es pretenen assolir objectius 
urbanístics concrets, i que queden explícitament delimitats i grafiats en el plànol de 
suspensió de llicència que acompanya al Pla especial inicialment aprovat. 
 
4t.- Notificar els anteriors acords a tots els propietaris i titulars de drets reals inclosos en 
l'àmbit del planejament incialment aprovat." 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
 5.2.1 SOL.LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, UNA SUBVENCIÓ PER 
IMPORT DE 14.521.808,- PTA. PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA 
DEIXALLERIA DE RESIDUS MUNICIPALS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista l'Ordre de 12 de maig de 1995 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant la qual es convoquen ajuts per a la implantació de deixalleries de 
residus municipals. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa té la voluntat de construir una deixalleria en el municipi, 
en els terrenys que s'indiquen en el plànol adjunt, prèvies les modificacions urbanístiques 
que siguin necessàries, i la gestió per la disponibilitat dels terrenys, part dels quals són 
propietat de l'administració autonòmica. 
 
Atès que la convocatòria estableix com a quantia ordinària de la cooperació el 50% del 
pressupost de contractació i del cost de projecte i direcció d'obra, a més del subministrament 
dels contenidors necessaris. 
 
Atès que l'execució de les obres objecte de la sol.licitud de subvenció es poden realitzar 
durant els anys 1995-1996 i 1997. 
 
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. 
 
Magí Mas i Font, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
1r. Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, una subvenció 
per import de 14.521.808,-PTA. per a la construcció d'una deixalleria de residus municipals, 
inclosos el projecte i la direcció d'obra, acceptant expressament els requisits i condicions del 
punt 2.2 de la convocatòria esmentada. 
 
2n. Manifestar el compromís exprés de l'Ajuntament de Manresa de promoure les 
modificacions urbanístiques necessàries per a l'admissió de l'ús en els terrenys de referència, 
així com de dur a terme totes les gestions necessàries per a la disponibilitat dels terrenys." 
 
El Sr. Mas i Font, explica que, amb aquesta sol.licitud de subvenció, es fa un pas important 
en el desenvolupament de la Llei de Residus en la que Manresa s´incorpora, encara que tard, 
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a la resta de poblacions de la comarca que pretenen instal.lar deixalleries. Aquest és un 
primer pas per fer realitat a Manresa un espai d´intercanvi o aprofitament de materials 
reciclables, voluminosos, runes, fustes, vidres, olis, pa sec, etc., tot això per millorar la 
recollida selectiva a Manresa. A partir d´aquest acord s´inicia el procés de projecte d´obra, 
qualificació dels terrenys, disponibilitat dels mateixos, i de disseny del model de gestió a 
desenvolupar en aquesta deixalleria, que es fa coordinadament amb el Consell Comarcal del 
Bages. Tot plegat ha de contribuir a què tothom sigui més conscient de la quantitat de 
residus que es generant, i que, en gran part, són reutilitzables. Es tendeix a la reducció 
d´aquests residus, i la recuperació o reciclatge dels mateixos. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, manifesta que el seu grup votarà favorablement aquest dictamen, 
però demana en quan temps es calcula que es podrà construir la deixalleria, perquè hi ha el 
perill de que quedi petit per encabir les deixalles. També demana si serà només d´ús 
municipal o també comarcal. 
 
El Sr. Oms i Pons, intervé dient que el seu grup està d´acord amb la deixalleria, però no els 
sembla massa idònia la seva ubicació donat que estarà a peu de carretera i la visió que 
donarà no serà la més adequada d´una deixalleria. Només són propietat del municipi 1.000 
metres quadrats, i els 12.000 restants, són de l´Institut Català del Sòl, i suposa que s´hauran 
de pagar. Aquests terrenys ara estan destinats a equipaments de carreteres que són molt més 
agradables que una deixalleria. Seria bo reconsiderar la ubicació, i que l´entrada de la 
mateixa fos la immediatament després del revolt, perquè serà pitjor si es fa des de la 
carretera. 
 
El Sr. Mas i Font, explica que no es tracta de construir cap abocador sinó que és un espai 
on s´ubiquen contenidors per dipositar-hi materials per reciclar. Precisament el 
desenvolupament d´aquestes deixalleries, serveix per aliviar la càrrega de materials que van 
a parar als abocadors. No s´accepten productes que es puguin descomposar i generar males 
olors. Són productes inerts, excepte el pa sec. Estan seguint les recomanacions de la Junta de 
Residus perquè aquest espai sigui, a més a més, pedagògic de fàcil accés per la ciutadania i 
de fàcil visibilitat i bona vistositat. Es pot envoltar d´elements de jardineria adequats, i 
construir-ho a diferents nivells, perquè no es vegin els materials des de la carretera. Els 
serveis tècnics triaran l´accés a la deixalleria, en el moment de desenvolupar i redactar el 
projecte, però estan oberts a altres propostes d´emplaçament més adequat. En el moment de 
la revisió del Pla General, no es va trobar un lloc millor d´ubicació, ni tampoc hi havia, en 
aquell moment, aquesta inquietud per part del GMCIU. S´ha emplaçat en aquest lloc tot i 
que el volum que es va remetre a la Generalitat de Catalunya, no correspon exactament a les 
necessitats de la deixalleria. I, en quan a la disponibilitat dels terrenys, es dirigeix al Sr. 
Oms, dient-li que aconseguiran algun tracte o pacte favorable per part de l´Institut Català del 
Sòl, i que esperen que hi hagi bona predisposició. 
 
El Sr. Oms i Pons, es dirigeix al Sr. Mas, dient-li que no dubta de la seva bona intenció, 
però que la Generalitat no li donarà la subvenció si l´ajuntament no aporta els terrenys. I els 
terrenys, en aquests moments, no es ténen, i, per tant, la subvenció queda a l´aire. Una altra 
qüestió és que es necessiten 2.000 metres per a la deixalleria i se´n volen comprar 12.000. 
L´Institut Català del Sòl no regalarà aquests terrenys, per tant, poden costar 10 vegades més 
els terrenys que la deixalleria. Hi ha un lloc d´ubicació, on s´haurien de recalificar els 
terrenys, que és a dalt de tot del Polígon de Bufalvent, on ara hi ha una pila de contenidors, 
no sap si encara hi són, ell hi va lluitar perquè els treguessin però no hi va haver manera. 
Allà podria anar la deixalleria fàcilment. Encara que s´hagin de requalificar terrenys, en 
aquest lloc, no quedaria tant a la vista. En el lloc on s´ha previst instal.lar-la hi hauria d´anar 
un altre tipus de serveis més apropiats per l´entrada a Manresa. 
 
El Sr. Mas i Font, explica que amb la incorporació del segon punt del dictamen, on 
l´ajuntament adopta el compromís de promoure les modificacions urbanístiques necessàries 
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per a l´admissió de l´ús en els terrenys de referència, així com de dur a terme totes les 
gestions necessàries per a la disponibilitat dels terrenys, es demostra que l´equip de Govern 
és conscient de que la pròpia subvenció perilla si no hi ha disponibilitat dels terrenys. Estan 
oberts a suggeriments com els que planteja el Sr. Oms. Els contenidors als que fa referència 
el Sr. Oms ja no hi són, i, per tant, tot pot ser més fàcil. 
 
El Sr. Oms i Pons, diu que en aquest Ple voten la subvenció i no l´emplaçament, i que, com 
a la documentació adjunta hi havia l´emplaçament, és per això que plantejava els dubtes. 
Diu que el seu grup votarà favorablement la subvenció. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, 
es declara acordat: 
 
1r. Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, una subvenció 
per import de 14.521.808,-PTA. per a la construcció d'una deixalleria de residus municipals, 
inclosos el projecte i la direcció d'obra, acceptant expressament els requisits i condicions del 
punt 2.2 de la convocatòria esmentada. 
 
2n. Manifestar el compromís exprés de l'Ajuntament de Manresa de promoure les 
modificacions urbanístiques necessàries per a l'admissió de l'ús en els terrenys de referència, 
així com de dur a terme totes les gestions necessàries per a la disponibilitat dels terrenys." 
 
 5.2.2 SOL.LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, UNA SUBVENCIÓ PER 
IMPORT DE 1.073.556,-PTA. PER A LA NETEJA I 
REGENERACIÓ DELS DOS ABOCADORS INCONTROLATS DE 
RESIDUS INDUSTRIALS DEL TERME MUNICIPAL DE 
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista l'Ordre de 3 de març de 1995 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la qual es convoquen subvencions per a la realització de neteges 
d'espais públics afectats per abocaments incontrolats. 
 
Atès que en el terme municipal de Manresa hi ha dos abocadors incontrolats de residus 
industrials, que es descriuen en el projecte adjunt. 
 
Atès que la convocatòria de subvencions esmentada preveu que la quantia de la cooperació 
serà del 100% mitjançant l'execució de les obres per part de la Junta de Residus(clausura i 
repoblació vegetal), amb càrrec a les partides pressupostàries municipals de l'estudi-
inventari, campanya de sensibilització i vigilància i control posterior. 
 
Atès el que disposa de 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. 
 
Magí Mas i Font, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, una subvenció per 
import de 1.073.556 PTA, per a la neteja i regeneració del espais indicats en la part 
expositiva d'aquesta resolució, acceptant expressament els requisits i condicions de la  
convocatòria i amb els compromisos d'aportar la certificació de l'acord plenari que 
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s'adoptarà en la propera sessió, en els termes del punt 3.2 de la convocatòria, i el d'incloure 
en el pressupost la partida pressupostària per a realitzar la campanya de sensibilització i la 
vigilància dels espais netejats, actuacions que es valoren segons projecte adjunt en 856.080 
PTA." 
 
El Sr. Mas i Font, explica que aquesta és una subvenció reiterativa de campanyes anteriors, 
en la que s´acullen a una línia de subvencions dels Departament de Medi Ambient, per 
netejar abocadors incontrolats que es trobin en el terme municipal de Manresa. Cal dir que 
aquestes subvencions obliguen a invertir una part de diners de recursos propis per 
sensibilitzar a la població perquè aquests fets no es repeteixin. Cada vegada costa més trobar 
abocadors d´una entitat suficient per acollir-se a aquestes subvencions. Per tant, és un motiu 
de satisfacció per a tots, perquè vol dir que s´està duent a terme una bona tasca per reduir 
aquests abocadors. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
 5.3.1 ESTIMAR EN LA SEVA TOTALITAT L´AL.LEGACIÓ 

FORMULADA PEL SR. RAMON MARIMON MARIMON, EN 
NOM I REPRESENTACIÓ D´APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A., I APROVAR DEFINITIVAMENT EL 
REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI 
D´ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR 
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA 
DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI 
LIMITAT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de juliol d'enguany va acordar-se 
l'aprovació inicial del Reglament Municipal regulador del servei d'estacionament controlat 
de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat, així com sotmetre a informació pública del text del 
Reglament i de l'acord d'aprovació. 
 
Atès que durant el període d'exposició pública del Reglament s'ha presentat una al.legació 
per part del sr. RAMON MARIMON MARIMON, en nom i representació de 
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., (registre d'entrada 20.669, de 20/9/95) en la 
que demana que l'article 6.3 es modifiqui en el sentit de canviar el material previst per als 
senyals, el color de les lletres dels senyals i la seva característica reflectant, que només 
hauria d'abastar als normalitzats pel Reglament de Circulació. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Circulació amb el vist-i-plau del Cap de Secció, en 
el que es proposa l'estimació total de l'al.legació esmentada. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, en el sentit 
que les modificacions proposades no vulneren ni contradiuen la legislació vigent. 
 
Atès que l'article 162.2 c) de la LLei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableix que en cas que es presentin reclamacions o suggeriments en el tràmit d'informació 
pública, caldrà resoldre-les expressament de forma raonada i aprovar definitivament pel Ple 
de la Corporació el reglament, i en el mateix sentit, l'article 65.1 del Decret 179/1995, que 
aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
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El regidor-delegat de via pública, amb el parer favorable de la Comissió Informativa 
Municipal d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de la Corporació 
s'adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- ESTIMAR en la seva totalitat l'al.legació formulada pel sr.RAMON MARIMON 
MARIMON, en nom i representació de APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., i 
modificar l'article 6.3, en base a les raons següents: 
 
1) Respecte al material dels senyals: es considera que hi ha materials que presenten millors 
característiques que l'acer galvanitzat, especialment a l'oxidació; per tant, s'addiciona a l'inici 
de cadascun dels paràgrafs: "...o qualsevol altre material d'iguals o superiors prestacions..." 
 
2) Pel que fa al color de les lletres dels senyals: es considera correcte que el color exigit 
pugui ser diferent al blau sempre que compleixi el principi de claredat i visibilitat; per tant, 
s'addiciona en cadascun dels paràgrafs, després de la referència al color blau de les lletres, la 
frase "...o altre d'igual o semblant visibilitat...". 
 
3) Sobre la característica reflectant dels senyals: només és obligatòria en els senyals 
normalitzats, i per tant no és precís fer-la extensiva a la resta d'informació sobre el règim de 
funcionament del servei; es modifica l'article en el sentit d'eliminar totes les referències 
actuals a la característica reflectant de les plaques, i addicionar la paraula "reflectant" entre 
parèntesi després de la referència als senyals normalitzats R-309 i R-504. 
 
2n.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament municipal regulador del servei 
d'estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via 
pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, amb la modificació de l'article 
6.3 resultant de la inclusió de l'al.legació estimada en l'acord anterior, segons el text que 
s'adjunta al present dictamen. 
 
3r.- PUBLICAR el text íntegre del Reglament aprovat en l'acord anterior en el Butlletí 
Oficial de la Província, així com realitzar la resta d'anuncis que disposa l'article 66.1 del 
Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
4t.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Canongia i Gerona, explica que es tracta d´estimar una al.legació sobre el 
Reglament municipal regulador del servei d´estacionament controlat de vehicles a motor. 
L´al.legació es formulava en tres termes: un d´ells era respecte als senyals, que havien de ser 
d´acer galvanitzat, i en l´al.legació es proposa que sigui galvanitzat o de qualsevol altre 
material d´iguals o superiors prestacions, cosa que els sembla òbvia. Un altre, feia referència 
al color de les lletres, que, per una qüestió de visibilitat, es deia que havien de ser de color 
blau, i s´al.lega que siguin d´igual o semblant visibilitat. I, per últim, es proposava que els 
senyals fossin de material reflectant, i, en les al.legacions es demana que ho siguin només 
aquelles que són normalitzades. Entenen que són qüestions de sentit comú i de pur tràmit. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, manifesta que el seu grup votarà en contra d´aquest dictamen per 
vàries raons. En primer lloc, ja van votar en contra quan, en el seu dia es va proposar 
inicialment l´aprovació d´aquest Reglament, perquè no el consideren necessari, oportú ni 
conseqüent. I que l´únic que es fa amb això, és crear una màquina recaptatòria per 
l´ajuntament. En segon lloc, voten en contra perquè, malgrat haver estat redactat el 
Reglament pels competents Serveis Jurídics d´aquest ajuntament, hi ha qüestions que no 
s´ajusten a la legalitat. Seria molt llarg i esdevindria una discusió molt divertida portar-les al 
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Ple i tampoc es guanyaria res. I, en tercer lloc, els estranya que malgrat que en aquest Ple es 
proposa l´estimació de les al.legacions del Reglament, aquest servei ja estigui funcionant. 
Molt segur hauria d´estar l´Equip de Govern de que s´aprovaria aquest dictamen per 
consentir que el servei ja funcioni. Fins i tot ja estan canviant els senyals que envolten la 
Pça. de St. Domènec. Sempre s´ha conegut això com a zona blava, si ara deixen que ho 
pintin com vulguin, serà la zona verda o taronja. Hauria de continuar sent la zona blava. 
 
El Sr. Canongia i Gerona, diu que no és el moment de reobrir un debat que ja es va donar 
en el seu dia, i si el Sr. Arderiu creu que hi ha alguna il.legalitat, li demana que hagués 
presentat una al.legació. Excepte la què s´ha debatut avui, no hi ha hagut cap altra al.legació. 
No hi ha cap mena d´il.legalitat ja que altres ajuntament estan aplicant aquest tipus de 
Reglament, i, per tant, no hi ha d´haver discusió. En quan a la qüestió dels senyals, ja s´estan 
començant a col.locar els que el concesionari pensa que pot col.locar. En un altre punt de 
l´ordre del dia, s´explica quan començarà a funcionar el nou sistema d´estacionament. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, es dirigeix al Sr. Canongia per dir-li que no posi en boca seva 
paraules que ell no ha dit. No ha dit mai que fos il.legal, ha dit que no s´ajusta a allò resolt 
en diverses normes i resolucions judicials, que és diferent del concepte d´il.legalitat. És una 
discusió prou tècnica per tenir-la en el seu dia. 
 
El Sr. Canongia i Gerona, es dirigeix al Sr. Arderiu dient-li que precisament es va redactar 
aquest Reglament per no haver de passar pels tribunals. Els ajuntaments que han hagut de 
passar pels tribunals, són aquells que no ténen ordenança que reguli aquest tipus 
d´estacionament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV, 9 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP), i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- ESTIMAR en la seva totalitat l'al.legació formulada pel sr.RAMON MARIMON 
MARIMON, en nom i representació de APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., i 
modificar l'article 6.3, en base a les raons següents: 
 
1) Respecte al material dels senyals: es considera que hi ha materials que presenten millors 
característiques que l'acer galvanitzat, especialment a l'oxidació; per tant, s'addiciona a l'inici 
de cadascun dels paràgrafs: "...o qualsevol altre material d'iguals o superiors prestacions..." 
 
2) Pel que fa al color de les lletres dels senyals: es considera correcte que el color exigit 
pugui ser diferent al blau sempre que compleixi el principi de claredat i visibilitat; per tant, 
s'addiciona en cadascun dels paràgrafs, després de la referència al color blau de les lletres, la 
frase "...o altre d'igual o semblant visibilitat...". 
 
3) Sobre la característica reflectant dels senyals: només és obligatòria en els senyals 
normalitzats, i per tant no és precís fer-la extensiva a la resta d'informació sobre el règim de 
funcionament del servei; es modifica l'article en el sentit d'eliminar totes les referències 
actuals a la característica reflectant de les plaques, i addicionar la paraula "reflectant" entre 
parèntesi després de la referència als senyals normalitzats R-309 i R-504. 
 
2n.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament municipal regulador del servei 
d'estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via 
pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, amb la modificació de l'article 
6.3 resultant de la inclusió de l'al.legació estimada en l'acord anterior, segons el text que 
s'adjunta al present dictamen. 
 
3r.- PUBLICAR el text íntegre del Reglament aprovat en l'acord anterior en el Butlletí 
Oficial de la Província, així com realitzar la resta d'anuncis que disposa l'article 66.1 del 
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Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
4t.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
 
 
6.- ÀREA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
 6.1 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 

SR. FRANCISCO LEDESMA FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓ 
DE LA SOCIETAT EMPRESA CASTELLÀ, CONTRA L´ACORD 
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 17-7-95, QUE APROVÀ 
LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL SERVEI 
PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.  

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. FRANCISCO LEDESMA FERNÁNDEZ en 
representació de la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A. concessionària del servei públic 
de transport urbà de viatgers, contra l'acord plenari del dia 17 de juliol de 1995, que aprovà 
la liquidació definitiva de la subvenció al servei esmentat corresponent a l'exercici 1994. 
 
Vist l'informe emés pel Cap del Servei d'Administració d'Hisenda. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració té l'honor de proposar al Ple de la 
Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
A C O R D : 
 
"Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. FRANCISCO LEDESMA 
FERNÁNDEZ, en representació de la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A., contra l'acord 
del Ple de la Corporació Municipal de data 17 de juliol de 1995, que aprovà la liquidació 
definitiva de la subvenció al servei públic de transport urbà de viatgers, atès que el recurs ha 
estat presentat un cop transcorregut el termini legal preceptiu d'un mes que estableix l'article 
52 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, circumstància que 
produeix automàticament la fermesa i inimpugnabilitat de l'acord." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que a la sessió del Ple del dia 17 de juliol de 1995, es va 
aprovar el preu unitari per quilòmetre del servei públic de transport urbà i la corresponent 
liquidació definitiva de la subvenció de l´exercici de 1994. Aquesta liquidació comprenia la 
deducció dels serveis no realitzats per un total 703.611,-ptes., com a conseqüència de la 
vaga general de 27 de gener de 1994. La notificació per part de la Secretaria General, va ser 
el 24 de juliol de 1995. La societat presenta el recurs de reposició el 29 d´agost de 1995, és a 
dir, fora del termini legal d´un mes. I, com a conseqüència, l´acord és ferm i no és necessari 
entrar a analitzar les al.legacions presentades. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.1.1 REGIDORIA DELEGADA D´HISENDA 
 
 6.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT A FAVOR DE L´ENTITAT 

MERCANTIL POST EXPRÉS, S.A., PER IMPORT DE 1.214.082 
PTA., PEL SERVEI DE CORRESPONDÈNCIA DEL MES DE 
DESEMBRE DE 1994. 
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El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
A C O R D : 
 
" 1r.- Reconèixer a l'empara d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit a favor de 
l'entitat mercantil "POST EXPRES, SA" ( A-08731648 c. Martí i Julià núm. 1  Manresa ) 
pel següent deute acreditat i informat pel responsable del servei: 
 
CONCEPTE:                                      IMPORT PESSETES: 
 
Servei de Correspondència mes de desembre  
factura  CR-2084/31.12.94                       1.214.082'-." 
 
"2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que, potser, en llegir els temes inclosos a l´ordre del dia, 
es pugui pensar que aquest és un tema de pur tràmit, en canvi, personalment, creu que és tot 
el contrari. La pràctica de la figura del reconeixement de crèdit, implica, llevat de la puntual 
excepció, entengui´s, per exemple, una despesa emergent, una manca de professionalitat del 
gestor funcionari i/o del gestor públic, que demostra, freqüentment, un dels defectes 
fonamentals que té aquest ajuntament, que és la manca de planificació. En sintonia amb la 
línia del govern, aquesta regidoria, no afavorirà la pràctica d´aquest acte. Per raons de fets 
consumats, la factura de Post Exprès, que correspon al mes de desembre de 1994, d´evitar 
l´enriquiment il.lícit de l´ajuntament, proposa al Ple que aprovi aquest dictamen de 
reconeixement de crèdit a favor de Post Exprés.  
 
El Sr. Arderiu i Freixa, diu que el seu grup votarà a favor del dictamen perquè Post 
Exprès, S.A. no en té la culpa de no estar cobrant el servei des del mes de desembre. Però 
els estranya que una entitat pública com l´ajutament, acudeixi a un servei privat per trametre 
la seva correspondència. Entenen que s´hauria de fer a través del servei públic de correus, 
que, per això està. 
 
El Sr. Oms i Pons, es dirigeix al Sr. Teixeiro, dient-li que el felicitarà molt efusivament si, a 
l´any 1996, no porta cap reconeixement de crèdit. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, li diu al Sr. Oms que no sap el què portarà a l´any 1996, ni el 
temps que estaran junts a l´ajuntament, però sí que garanteix, que, per rigor professional i 
personal, està totalment en contra de qualsevol cosa que no s´ajusti al procediment 
administratiu i, igualment, va coneixent a poc a poc els procediments legals i, llevat d´una 
despesa emergent, ell és totalment contrari a la pràctica d´aquesta figura. 
 
El Sr. Oms i Pons, intervé dient que estan d´acord amb això, i que continua dient que el 
felicitarà si no li porta cap reconeixement de crèdit a l´any 1996. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, agraeix al Sr. Oms que coincideixin en alguna qüestió alguna 
vegada, i aprofita aquest bon clima per saldar un deute pendent que té amb ell, i que si no ho 
fa no es quedarà tranquil perquè, possiblement, li cobrarà interessos. Al primer Ple que es va 
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celebrar, quan va presentar el tema de les tarifes de la revisió del transport públic, ho va fer 
amb un fonament econòmic, i el Sr. Oms el va utilitzar per dir que perquè l´ajuntament no 
pensava en subvencionar a les targetes dels jubilats. En aquell moment, per la pràctica del 
principi de prudència valorativa, no li va contestar, i ho vol fer ara: perquè no ho va fer el 
govern de Convergència ? 
 
El Sr. Oms i Pons, es dirigeix al president dient-li que, al proper Ple, presentarà una 
pregunta per contestar al Sr. Teixeiro. 
 
L´alcalde, contesta al Sr. Oms que pot presentar les preguntes que cregui oportú. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
Per l´Alcalde, es disposa el debat i votació conjunta dels dictamens 6.1.2. i 6.1.3. 
 
 6.1.2 REQUERIR A LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A., ENTITAT 

ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA 
SITUAT A LA MURALLA SANT DOMÈNEC, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.880 
PTA., EN CONCEPTE D´INCREMENT DE L´IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s'adjudicà el contracte de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla Sant Domènec 
per un període de 5 anys, a favor del sr. Emilio Planas Sardans i per acord plenari de 16 de 
maig de 1995, s'autoritzà la cessió de la concessió a favor de "Llibreria Sobrerroca, SA". 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió administrativa, 
queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, un cop vençuda la 
primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat l'Índex General de Preus al 
Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre juliol de 
1994 i juliol de 1995 hi ha hagut un increment de l'IPC del 4'7%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 
1r.- Requerir l'entitat adjudicatària "Llibreria Sobrerroca, SA" (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir 
del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 1.880 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu 
a la Secretaria General, Unitat de Contractació i Patrimoni." 
 
 
 
 
 6.1.3 REQUERIR A LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A., ENTITAT 

ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA 
SITUAT A LA PLAÇA VALLDAURA, PERQUÈ CONSTITUEIXI 
LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.880 PTA., EN 
CONCEPTE D´INCREMENT DE L´IPC. 
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s'adjudicà el contracte de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Valldaura per un 
període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "Llibreria Sobrerroca, SA". 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió administrativa, 
queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, un cop vençuda la 
primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat l'Índex General de Preus al 
Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre juliol de 
1994 i juliol de 1995 hi ha hagut un increment de l'IPC del 4'7%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 
1r.- Requerir l'entitat adjudicatària "Llibreria Sobrerroca, SA" (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir 
del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 1.880 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu 
a la Secretaria General, Unitat de Contractació i Patrimoni." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que es tracta de requerir a Llibreria Sobrerroca, S.A., 
adjudicatària dels dos quioscos de venda de premsa, la garantia complementària per 
aplicació de l´IPC interanyal del 4,7 %. Un a la Muralla de St. Domènec, per un import de 
1.880,-ptes., i l´altre a la Pça. Valladaura, per import de 1.880,-ptes., d´acord amb el plec de 
clàusules. 
 
Sotmesos a votació conjunta, els dos dictàmens esmentats, s´aproven per unanimitat dels 25 
membres presents. 
 
 6.1.4 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA 

D´HISENDA I DE LA REGIDORIA DELEGADA D´ESPORTS, 
REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA AL 
CENTRE D´ESPORTS MANRESA, PER IMPORT DE 12.000 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la concessió del 
servei d'explotació de les instal.lacions del Camp de Futbol Municipal de "El Congost" de 
Manresa, d'una duració de 5 anys, adjudicat a l'entitat "CENTRE D'ESPORTS 
MANRESA". 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat 
d'Esports, proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
A C O R D 
 
"Tornar a l'entitat "CENTRE D'ESPORTS MANRESA" (C.I.F. G-58/062662 - Nou Estadi 
"El Congost" - Manresa), la  quantitat de 12.000'- PTA, corresponent a la garantia definitiva 
constituida per respondre del compliment del contracte de la concessió del servei 
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d'explotació de les instal.lacions del Camp de Futbol Municipal de "El Congost" de 
Manresa, d'una duració de 5 anys, adjudicat per acord Plenari del dia 17 de juliol de 1989, 
amb fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que es tracta d´un dictamen de tràmit al finalitzar el 
contracte de la concessió del servei d´explotació de les instal.lacions del camps de futbol del 
Congost, que està adjudicat a l´entitat Centre d´Esports Manresa, i transcorregut el període 
de garantia des de la seva adjudicació, i no havent hagut deficiències, i el servei s´ha 
desenvolupat correctament, es proposa per a la seva aprovació, retornar al Centre d´Esports 
Manresa l´import de 12.000,-ptes., corresponent a la garantia definitiva constituïda. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 6.1.5 RECONÈIXER AL CONCESSIONARI DEL SERVEI 

D´ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR 
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA, APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., EL DRET A 
UNA INDEMNITZACIÓ PER UNA QUANTIA D´1.735.891,-PTA. I 
CONCEDIR UNA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 26-5-2000 I EL 7-10-2000. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 1995, va 
adjudicar la concessió administrativa de l’explotació de l’estacionament controlat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de 
Manresa, sota control horari limitat, a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, SA. 
 
Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada núm. 20.881/22.09.95, el 
concessionari exposa que encara no s’ha produït l’inici real del servei per causes alienes a 
ell, per la qual cosa demana que l’Ajuntament li reconegui com a dany emergent la 
diferència entre el cànon establert en la nova concessió i el que es venia abonant a l’antiga, 
pel període de temps comprès entre l’inici de la concessió fins al dia 17 d’octubre de 1995 
(data real de posada en marxa del servei segons el concessionari). 
 
Atès que al mateix temps, el concessionari estima que s’ha produït un lucre cessant, al 
reduir-se en 4 ,5 mesos aproximadament el termini de la concessió, per la qual cosa demana 
que es prorrogui aquest termini fins a 17 d’octubre de l’any 2000. 
 
Vistos els informes emesos pel Cap del Servei d’Hisenda, el Cap de Secció de Política 
Ambiental i pel TMG de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
De conformitat amb la clàusula 4a. del  plec regulador de la concessió,  com a Regidor-
delegat d’Hisenda, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 
“1r.- Reconèixer al concessionari del servei d’estacionament controlat de vehicles de motor 
en zones especials i determinades de la via pública, APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A., el dret a una indemnització per una quantia d‘1.735.891 PTA, pels 
perjudicis econòmics derivats de la demora en l’inici de l’explotació amb tots els requisits i 
condicions previstos al Plec de Clàusules regulador de la concessió. 
 
2n.- Aprovar la compensació de deutes de l’import de la indemnització reconeguda amb els 
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cànons de la concessió acreditats i no satisfets. 
 
3r.- Acordar una pròrroga de la concessió pel període comprès entre els dies 26 de maig de 
l’any 2000 (data del termini de la concessió) i el 17 d’octubre del mateix any, com a 
compensació pel lucre cessant derivat de la demora en l’explotació del servei. Aquesta 
pròrroga serà computable als efectes de la pròrroga voluntària prevista a la clàusula 4 del 
Plec de Clàusules i, en conseqüència, en el supòsit que l’Ajuntament faci ús d’aquesta 
potestat, el termini de la pròrroga única serà el 26 de maig de l’any 2005.  
 
4t.-  Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per  
complimentar l’expedient”. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que al Ple de la Corporació celebrat el 16 de maig de 
1995, es va adjudicar la concessió administrativa de l´explotació del servei d´estacionament 
controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública, sota 
control horari limitat, a l´entitat mercantil Aparcamientos Concertados, S.A. L´acord 
d´adjudicació es va notificar al contractista el dia 25 de maig de 1995. El dia 3 de juliol de 
1995, es va procedir a la formalització del contracte d´atorgament de document 
administratiu. L´inici real del servei, en la forma i condicions que preveu el seu plec de 
clàusules regulador, encara no s´ha produït, per causes alienes al concessionari, motivades 
per la no adscripció d´un policia local al servei i per la tramitació de l´expedient d´aprovació 
del Reglament regulador del Servei. L´inici real del servei es produirà, segons informes 
tècnics, el dia 17 d´octubre de 1995. Es recorda que, aquesta nova concessió, és continuació 
d´una anterior amb les dades següents: l´antiga; cànon de 6.099.996,-ptes./any, i la nova; 
cànon 10.500.000,-ptes./any. És a dir, a partir del 26 de maig, se li imputa el nou cànon. El 
concessionari al.lega, i té raó per aplicació del principi general d´obligatorietat, del 
manteniment de l´equilibri econòmic i financer de la concessió. Es renegocia i es pacta: 1r.- 
Com a dany emergent la diferència entre el cànon establert en la nova concessió, i el que es 
venia abonant a l´antiga, pel període de temps comprès entre ambdues concessions, 
equilavent a 144 dies, i que correspon a 1.735.891,-ptes. que procedeix del càlcul elemental 
de la diferència dels dos cànons, dividit per 365 dies i multiplicat per la prorrata dels 144 
dies. 2n.- Aquesta indemnització, no se li abonarà, sinó que es compensarà amb els cànons 
mensuals devengats i no satisfets. 3r.- Com a lucre cessant, la reducció en 144 del termini de 
la concessió, per la qual es prorroga la concessió, per tant fins al 17 d´octubre de l´any 
2.000. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, diu que el seu grup votarà favorablement al dictamen perquè aqui 
hi intervé una tercera persona que no té la culpa de les diferències polítiques que hi hagi a 
l´ajuntament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d´urgència dels cinc assumptes 
sobrevinguts presentats, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat 
amb allò que disposa l´art. 51 del RDLEG 781/1986, i l´art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
 7.1 APROVAR L´EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE LA 

PLAÇA IMMACULADA I SUSPENDRE L´ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE TERRENYS, 
D´EDIFICACIÓ I D´ENDERROCAMENT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
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" Vist el document constitutiu del Pla especial de la Plaça Immaculada, redactat pels serveis 
tècnics municipals, pel qual es fixa la definició de dos volums de nova edificació que 
configuren dos dels tres fronts que conformen la plaça Immaculada, s'instrumenta els 
mecanismes per a possibilitar una intervenció en l'espai públic resultant d'aquesta definició 
de volums i es coordina ambdues actuacions amb la reurbanització del carrer Santa Llúcia, 
part del traçat del qual configura una superficie important de la plaça Immaculada 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant: 
 
a) Que les determinacions del Pla especial es centren en la definició de la relació entre els 
volums que conformen la plaça Immaculada i la seva urbanització, així com la coordinació 
d'ambdues operacions amb la reurbanització del carrer Santa Llúcia, el qual conforma part 
de la superficie de la plaça. 
 
b) Que les determinacions del Pla especial s'inclouen dintre de les finalitats dels plans 
especials que es relacionen al punt 2 de l'article 76 del Reglament de planejament en suposar 
una millora del medi urbà en el marc del sistema d'espais lliures,  tot desenvolupant les 
previsions del Pla general 
 
c) Que el Pla especial per a l'ordenació de la plaça Immaculada s'ajusta a la legislació 
urbanística vigent tot desenvolupant les determinacions del Pla general. 
 
Atès l'article 29 .1 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, segons el que “en el desenvolupament de les 
previsions contingudes en els plans Territorials Sectorials, plans Directors de Coordinació, 
plans Generals d'Ordenació Urbana, i en les Normes Complementàries i Subsidiàries del 
Planejament es podran redactar, si fos necessari, plans Especials per a l'ordenació de recintes 
i conjunts artístics, protecció del paisatge i de les vies de comunicació, conservació de 
determinats àmbits del medi rural, reforma interior, equipaments comercials, sanejament de 
poblacions i qualsevol altres finalitats anàlogues, sense que en cap cas puguin substituir als 
plans Generals Municipals com a instruments d'ordenació integral del territori”. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant: 
 
a) Que, pel seu contingut, el Pla especial podria conceptuar-se com a Pla especial de reforma 
interior segons la definició continguda a l'article 35 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de 
juliol. 
 
b) Que l'article 49 .1 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que “els plans Especials podran ser 
formulats per les Entitats Locals, entitats Urbanístiques especials i òrgans competents en 
l'ordre urbanístic segons aquesta Llei”. 
 
c) Que l'article 147 del Reglament de planejament urbanístic disposa que “el procedimiento 
para la aprobación de los Planes Especiales se ajustará a las reglas de tramitación previstas 
para los Planes Parciales. No obstante, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 125 del 
presente Reglamento para aquellos Planes Especiales de reforma interior, que afecten a 
barrios consolidados y que incidan sobre la población afectada”, disposant-se en l'esmentat 
article 125 .1 que “ en el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General 
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, 
objetivos y soluciones generales del planeamiento, la Corporación y Organismos que 
tuviesen a su cargo su formulación deberán anunciar en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, la exposición al público de los 
trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo de treinta días puedan formularse 
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sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, 
asociaciones y particulares”. 
 
d) Que l'article 40 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, preveu: 
 
“Article 40 
 
1- Els òrgans competents per a l'aprovació inicial dels instruments de planejament general, 
especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la 
formació o bé la reforma, la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de 
terrenys, d'edificació i d'enderrocament, en àmbits determinats. 
 
2- Els efectes d'aquesta suspensió no poden durar més d'un any. 
 
3- Aquest acord es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
Butlletí Oficial de la província, si escau” 
 
e) Que l'article 42 .1 de l'esmentat Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol,  disposa que “en 
els casos previstos en els dos articles precedents, a més a més d'adoptar-se els acords de 
suspensió amb les formalitats previstes pel reglament, cal delimitar explícitament els àmbits 
afectats, confegint un Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències, 
en el qual s'han de grafiar a escala adequada i amb detall i claredat suficient tots aquests 
àmbits”. 
 
Vist el plànol de suspensió de llicències elaborat pels serveis tècnics municipals, en 
compliment de l'article indicat en l'anterior paràgraf. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient i Via Pública, 
ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents 
 
A C O R D S 
 
1r.- Aprovar, amb la consideració d'avanç de planejament, l'exposició pública del Pla 
especial de la Plaça Immaculada, redactat pels serveis tècnics municipals a l'objecte que 
durant el termini de trenta dies es puguin formular suggeriments i, si s'escau, altres 
alternatives de planejament per Corporacions, associacions i particulars, segons el que 
disposa l'article 125 del Reglament de planejament urbanístic. 
 
2n.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i 
d'enderrocament, per un termini màxim d'un any comptat a partir de la publicació del 
pertinent anunci en el Butlletí oficial de la província, per tal de formular el Pla especial de la 
plaça Immaculada, en els termes regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, en l'àmbit que es grafía en el plànol de suspensió de llicències que s'adjunta al 
present Dictamen. 
 
3r.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí oficial de la província, en un del diaris de 
major circulació en aquesta i en la premsa local, en compliment del que disposa l'article 40 
.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, notificant-se igualment a totes les persones 
que puguin resultar afectades." 
 
El Sr. Garcia i Comas, explica que aquest és un Pla Especial que afecta a l´entorn del que 
s´anomena la Pça. de la Immaculada, al costat del carrer de Sta. Llúcia-Codinella. És un pla 
que afecta als solars que hi ha per construïr, i el que es fa és ordenar les condicions de 
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l´edificació i la urbanització, vincular una part de la urbanització de la plaça amb les noves 
edificacions. El Pla Especial ocupa una part important de terrenys que són municipals i, un 
cop aprovada l´operació, podrà ser desenvolupada per la societat Fòrum de rehabilitació. El 
que es sotmet a la consideració del Ple, és l´exposició pública dels objectius d´aquest Pla, 
donat que, al tractar-se d´un pla especial de reforma interior, la llei obliga a exposar-ho 
públicament abans d´aprovar-ho inicialment, per tant, s´obra un període de 30 dies per 
recollir suggeriments i aportacions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k) de la 
Llei 8/1987. 
 
 7.2 PROPOSICIÓ DEL GMCIU REFERENT A L´ADHESIÓ DE 

L´AJUNTAMENT DE MANRESA A L´ACM. 
 
El Secretari dóna compte de la proposta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Considerant les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, referents a la 
conveniència d´avançar en la fusió de l´ACM i FMC en reforç de l´associacionisme 
municipal. 
 
Tenint en compte que l´alcalde de Manresa actualment és un dels vice-presidents de la 
FMC, i donat que abans aquest ajuntament era membre de l´ACM. 
 
El grup municipal de CIU proposa: 
 
Que l´ajuntament de Manresa s´adhereixi a l´ACM per tal d´estar representat en ambdues 
associacions i com a mostra de la voluntat d´aquest municipi d´avançar en la defensa dels 
interessos municipals." 
 
El Sr. Oms i Pons, explica que és important per al seu grup que les dues associacions 
s´uneixin, i que l´ajuntament de Manresa hauria d´estar present a l´Associació Catalana de 
Municipis per tal de donar exemple, per presionar en que esdevingui la fusió de les dues 
associacions, que seria molt positiu pel municipalisme català en general. No és una qüestió 
gratuïta ni oportunista, creuen sincerament en la fusió de les dues associacions. Creu que, si 
es pot assumir l´esforç econòmic que representaria, el seu grup demanaria que s´acceptés la 
proposició. 
 
L´alcalde, intervé dient que valora la proposta i coincideix políticament, tant ell com 
l´Equip de Govern, amb la necessitat de que el municipalisme a Catalunya s´unifiqui 
definitivament, i més tenint en compte que en el marc de tot l´Estat, Catalunya és l´únic lloc 
on hi ha dues associacions. El problema és que l´adhesió comporta l´aplicació d´una partida 
pressupostària que implicaria multiplicar per dos la consignació pressupostària que hi havia 
per als anys 1994 i 1995. Creu que el municipalisme pot començar a unificarse a partir del 
proper congrés de l´any 1996. Tampoc té massa clar, l´Equip de Govern, que el camí per a 
la unificació, hagi de ser la doble afiliació. Per tot això, votaran en contra d´aquesta 
proposta. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, diu que el seu grup votarà en contra de la proposta perquè és 
duplicar una despesa innecessària, i, malgrat estar d´acord amb la unificació, no creuen 
convenient ser membres de les dues associacions. Aprofita la ocasió per felicitar l´Alcalde 
per haver estat escollit vice-president de la Federació de Municipis, perquè aquest fet 
l´honora a ell i a la ciutat. 
 
El Sr. Oms i Pons, explica que han presentat la proposta pensant que, donat que Manresa té 
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un vice-president a l´associació, tindria més força. 
 
L´alcalde, es dirigeix al Sr. Oms dient-li que en el fons de la qüestió tots els grups polítics 
de l´ajuntament de Manresa estan d´acord, encara que no coincideixin amb la proposta del 
grup municipal de CIU, en concret. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per 9 vots afirmatius (GMCIU), i 16 vots 
negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 3 GMPP). 
 
 7.3 PROPOSICIÓ DE L´EQUIP DE GOVERN DE L´AJUNTAMENT 

DE MANRESA REFERENT A LA SOL.LICITUD AL 
DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DEL FINANÇAMENT DELS ENSENYAMENTS 
MUSICALS DE GRAU MITJÀ. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" D'acord amb el calendari d'aplicació de la LOGSE en el punt que es refereix als 
ensenyaments musicals de grau mitjà, el Conservatori Professional Municipal de Música de 
Manresa havia decidit iniciar el present curs escolar 1995-96 aquests ensenyaments, però 
això no ha estat possible degut a la manca de desenvolupament administratiu i del 
finançament necessari per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per això que els grups municipals Iniciativa -L'Assemblea- Els Verds, Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Municipal Socialista proposen l'adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
1r. Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que financiï els 
ensenyaments musicals de grau mitjà equiparant-los a la situació dels conservatoris públics 
d'altres zones de l'Estat. 
 
2n. Demanar una resposta immediata perquè els alumnes afectats puguin iniciar el més aviat 
possible les classes i resoldre el greuge comparatiu que els suposa respecte a la resta 
d'alumnes. 
 
3r. Fer causa comuna amb la resta d'ajuntaments de Catalunya titulars de conservatoris de 
grau mitjà que es troben en la mateixa situació. 
 
4t. Trametre aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
la Federació Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, als ajuntaments 
titulars de conservatoris de grau mitjà, a la direcció del Conservatori de Música i a 
l'Associació de Pares." 
 
El Secretari dóna compte de l´esmena del GMCIU, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Esmena que presenta el grup municipal CIU del primer punt sobre la proposició al 
Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya feta pels grups municipals PSC, 
ERC i IC-AUP.EV. 
 
Primer punt: 
 
Ha de quedar redactat: 
 
Recolzar al Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perque pugui 



 
 
 

¡Error! Marcador no definido.

consolidar els acords verbals que té amb el Ministeri d´Educació i Ciència pel finançament 
dels ensenyaments musicals de grau mitjà i equiparar-los a la situació dels conservatoris 
públics d´altres zones de l´Estat." 
 
L´alcalde disposa que es debati en primer lloc la proposició i posteriorment l´esmena del 
GMCIU. 
 
El Sr. Casserras i Gasol, explica que, de vegades, per defensar els drets legítims dels 
ciutadans i ciutadanes, es veuen en la necessitat de recordar a alguna institució quines són 
les seves obligacions i d´exhortar-la a complir-les. Aquest és el cas de la proposta que fa 
aquest Equip de Govern respecte al Conservatori. En aquest moments al Conservatori es 
dóna una situació greument anòmala, que és el fet de que els estudiants de primer curs de 
grau mitjà de reforma no hagin pogut iniciar el curs perquè el Departament d´Ensenyament 
no ha proveït ni les decisions administratives ni les disposicions financeres perquè això sigui 
possible. Per tant, aquesta situació és gravíssima perquè hipoteca, no tant sols el futur 
acadèmic durant aquest curs d´aquests alumnes, sinó el dels ensenyaments musicals de grau 
mitjà de Catalunya. Per tant, després d´una infinita paciència per part dels titulars dels 
Conservatoris, que en aquest país són, majoritàriament, els Ens locals, ajuntaments i alguna 
Diputació, que des de la primavera està esperant resposta i alternativa per engegar aquest 
curs, es veuen obligats a fer aquesta petició pública al Departament d´Ensenyament després 
d´intentar, infructuosament, que se´ls donés alguna resposta o alternativa. No és un 
problema que afecta només a Manresa, sinó a totes les localitats de Catalunya que ténen 
Conservatoris de grau mitjà, que són 9 i a 4 poblacions més que no han pogut iniciar els 
estudis de grau mitjà, vista la situació. Per tant, proposen demanar al Departament 
d´Ensenyament que compleixi amb les seves obligacions i que ho faci d´una forma 
immediata ja que fa dues setmanes que s´ha iniciat el curs, per la resta d´ensenyaments 
musicals del Conservatori i de l´Escola de Música i ells encara no han pogut començar. 
També proposen seguir coordinats amb la resta d´ajuntaments i Conservatoris afectats, i 
trametre aquest acord als qui considerin afectats per aquest tema. 
 
El Sr. Sotoca i Cornet, diu que el GMPP s´adhereix totalment a la proposició de l´Equip de 
Govern. Fa mesos que el seu grup va pronosticar que es donaria aquesta situació, per tant, el 
seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Oms i Pons, explica que la Generalitat està acabant de gestionar el traspàs d´aquest 
tema dels Conservatoris. El seu grup proposava recolzar a la Generalitat per la gestió que 
està duent a terme, i això no vol dir que no estiguin d´acord amb el fet de que s´han de 
subvencionar, però si no hi ha els traspassos de competències, no hi pot haver consignació 
pressupostària. Donat que no s´ha acceptat l´esmena que el seu grup ha presentat, ells 
s´abstindran a la votació de la proposició. 
 
El Sr. Casserras i Gasol, explica que, quan la Generalitat va negociar els traspassos en 
matèria d´ensenyament, és a dir 10 anys enrera, els Conservatoris van demanar a la 
Generalitat quin era el finançament que es pensava donar als ensenyaments musicals. No es 
podia negociar un traspàs d´una qüestió que no era de l´Estat; l´Estat només pot traspassar a 
la Generalitat temes dels quals és titular. A l´any 1987, es va aplicar el nou sistema de 
finançament, que no va tant per partides finalistes, sinó per uns coeficients que s´apliquen en 
funció d´un estudi de població infantil, piràmide d´edats etc. A partir d´aquella data, la 
Generalitat rep uns diners que equivaldrien al cost de finançar els ensenyaments musicals. 
El Departament d´Ensenyament pot decidir lliurement si vol destinar els diners a finançar 
els ensenyaments musicals o subscriure concerts amb entitats privades a nivells 
d´ensenyament no obligatoris, però el problema és a Barcelona i no a Madrid. També els 
sembla poc seriós que, després d´un llarg procés de negociació durant aquests 15 anys 
d´Autonomia, es troben que, al cinquè any d´aplicació de la reforma, és a dir quan fa 4 anys 
que s´ha aplicat la reforma al nivell de les escoles de música i dansa, s´estigui en aquest 
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punt, i que, a principis de setembre, el Departament d´Ensenyament intenti buscar diners per 
finançar els ensenyaments musicals de grau mitjà. Aquesta no és la manera de funcionar i 
les administració públiques, pel bé dels ciutadans, han de funcionar en base a la previsió i la 
planificació.  
 
El Sr. Sotoca i Cornet, diu que els sorprèn molt l´actitud del GMCIU que és bastant 
habitual en ells. Quan s´han aconseguit coses durant tots aquests anys d´autogovern, es fan 
exposicions megalòmanes de que "som una maravella, som fantàstics, som sis milions". En 
canvi, quan hi ha problemes, se li atribueixen a Madrid. No sap si hi havia acords verbals de 
que no es tocaria el Conservatori de Manresa, però els estranya que ara el GMCIU vulgui 
invocar a uns contactes verbals amb el govern de Madrid, quan també hi ha hagut problemes 
a Manresa amb contactes verbals. Per tot això, el seu grup, no pot recolzar aquesta moció. El 
seu grup demana a l´Equip de Govern que vagi més lluny en aquest tema i que faci tot el 
possible perquè no es perdin aquests estudis de música a Manresa. 
 
L´alcalde disposa que es procedeixi, en primer lloc, a la votació de l´esmena, i, 
posteriorment, a la de la proposta. 
 
Sotmesa a votació, l´esmena del GMCIU, aquesta és rebutjada per 9 vots afirmatius 
(GMCIU), i 16 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 3 GMPP). 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV, 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU), i, per tant, es declara acordat: 
 
1r. Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que financiï els 
ensenyaments musicals de grau mitjà equiparant-los a la situació dels conservatoris públics 
d'altres zones de l'Estat. 
 
2n. Demanar una resposta immediata perquè els alumnes afectats puguin iniciar el més aviat 
possible les classes i resoldre el greuge comparatiu que els suposa respecte a la resta 
d'alumnes. 
 
3r. Fer causa comuna amb la resta d'ajuntaments de Catalunya titulars de conservatoris de 
grau mitjà que es troben en la mateixa situació. 
 
4t. Trametre aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
la Federació Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, als ajuntaments 
titulars de conservatoris de grau mitjà, a la direcció del Conservatori de Música i a 
l'Associació de Pares." 
 
 7.4 DONACIÓ DE COMPTE DE L´ESCRIT DEL GMCIU SOBRE 

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL SEU GRUP, EN EL 
SENTIT D´INTEGRAR AL SR. LLUÍS SERRACANTA I CORTÉS 
EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. FRANCESC DE PUIG I VILADRICH, 
I MODIFICACIÓ DELS CÀRRECS DEL GRUP. 

 
El Secretari dóna compte de l´escrit del GMCIU, que, transcrit, diu el següent: 
 
 
 
" Els sotasignants, Regidors de l'Ajuntament de Manresa, del grup municipal de 
Convergència i Unió,  en compliment i als efectes d'allò establert als art. 40 i 42 del 
Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb els art. 24, 25 i 26 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, manifesten la seva voluntat de modificar la composició del 
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seu grup municipal, aprovada pel Ple en sessió del dia 7 de juliol de 1995, en el sentit 
d'integrar en el grup municipal de CiU al Sr. Lluís Serracanta i Cortés, en substitució del Sr. 
Francesc De Puig i Viladrich i, al mateix temps, modificar el càrrecs del grup, que quedaran 
de la forma que s'especifica a continuació:: 
 
Grup Municipal de Convergència i Unió: 
 
President i portaveu: Sr. Pere Oms i Pons 
Portaveu suplent: Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat 
Secretari: Sr. Jordi López Costa. 
 
 7.5 DONACIÓ DE COMPTE DE L´ESCRIT DEL GMCIU SOBRE 

MODIFICACIÓ DE L´ADSCRIPCIÓ DE MEMBRES DEL SEU 
GRUP A DETERMINADES COMISSIONS INFORMATIVES. 

 
El Secretari dóna compte de l´escrit del GMCIU, que, transcrit, diu el següent: 
 
" Pere Oms i Pons, amb DNI núm. 39.270.616, portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió, manifesta la voluntat de modificar l'adscripció de membres del seu 
grup a determinades Comissions Informatives, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
del dia 7 de juliol de 1995. 
 
Les modificacions que es proposen són les següents: 
 
3.b. Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat 
 
Vocals: -  Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu  
(en substitució del Sr. Carles Anguela i Sant) 
 
3. c. Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública 
 
Vocals: - Sr. Francesc Iglesias i Sala 
(en substitució del Sr. Francesc De Puig i Viladrich) 
 
Suplència transitòria 
 
4.a. Comissió de Serveis Personals 
 
Sr. Pere Oms i Pons ( en substitució del Sr. Francesc De Puig i Viladrich) 
 
4.b. Comissió de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat 
 
Sr. Carles Anguela i Sant (en substitució del Sr. Josep Mª Clotet i Feliu) 
 
4.c. Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública 
 
Sr. Lluís Serracanta i Cortés (en substitució del Sr. Josep Rueda i Cruz) 
 
4.d. Comissió d'Hisenda i Administració i Especial de Comptes 
 
Sra. Mª Rosa Riera i Monserrat (en substitució del Sr. Francesc De Puig ) 
 
 
8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS. 
 



 
 
 

¡Error! Marcador no definido.

L´alcalde disposa que es tractin conjuntament les preguntes, núm. 1; 2; 3 i 4, donat que 
pertanyen al mateix grup i totes fan referència a temes de Serveis Socials. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa, manifesta que el seu grup retira la pregunta núm. 7 que fa 
referència al tema del Conservatori, donat que el tema ha estat debatut anteriorment. 
 
 8.1 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Xavier Javaloyes Vilalta i Joaquim Sotoca Cornet, Regidors del Grup Municipal Popular 
de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´article 102.1 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya de 15 d´abril de 1987 i l´article 97 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 
1986 formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Perquè no comença la construcció de les Vivendes Tutelades de la Barriada Mion si, segons 
els informes de l´anterior Equip de Govern, això ja estava acordat amb la Conselleria de 
Benestar Social de la Generalitat ? " 
 
 8.2 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Xavier Javaloyes Vilalta i Joaquim Sotoca Cornet, Regidors del Grup Municipal Popular 
de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´article 102.1 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya de 15 d´abril de 1987 i l´article 97 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 
1986 formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Perquè no comença la remodelació de la Residència Sant Josep per a convertir-la en 
Residència Assistida, si tal i com es va afirmar per l´anterior Equip de Govern, aquest 
projecte ja estava concedit ? " 
 
 8.3 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Xavier Javaloyes Vilalta i Joaquim Sotoca Cornet, Regidors del Grup Municipal Popular 
de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´article 102.1 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya de 15 d´abril de 1987 i l´article 97 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 
1986 formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Una de les necessitats socials més apremiants de la nostra ciutat és la creació d´una 
Residència per a Minusvàlids. 
 
 
La Regidora de Sanitat i Benestar Social de l´anterior Equip de Govern afirmava 
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públicament en un debat electoral celebrat el dia 17 de maig d´enguany al Col.legi 
d´Assistents Socials, que aquest projecte estava concedit i que es podria començar 
immediatament. 
 
Perquè no es comença aquesta Residència ? " 
 
 8.4 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Xavier Javaloyes Vilalta i Joaquim Sotoca Cornet, Regidors del Grup Municipal Popular 
de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´article 102.1 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya de 15 d´abril de 1987 i l´article 97 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 
1986 formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Quina aportació econòmica del pressupost municipal d´enguany (dada econòmica i 
percentual), s´ha destinat a cobrir les necessitats de persones necessitades i/o d´indigents, ja 
sia via directa a la persona física o bé a associacions que la seva tasca està vinculada a cobrir 
aquestes necessitats ? 
 
De quines persones físiques o associacions es tracten, i quines són les quantitats fins el 
moment destinades ? " 
 
El Sr. Mora i Villamate, manifesta que, en primer lloc, contestarà les tres preguntes que 
fan referència als projectes de pisos tutelats a la Barriada Mion, Remodelació de Residència 
Sant Josep i Residència de disminuïts. El Grup Popular, igual que la resta del Consistori, ha 
tingut informació puntual i completa sobre aquests temes a través d'informes de Presidència 
a la Comissió Informativa de Serveis Socials corresponent. No obstant això, i, malgrat que 
la informació ja va ser donada en el seu dia, cal dir que no és la mateixa situació la dels 
pisos tutelats i la Residència Sant Josep que la de la Residència de disminuïts. Són dues 
qüestions diferents. Cal dir, com a elements objectius d´aquesta informació, respecte als 
pisos tutelats i la Residència de St. Josep, que la Generalitat, en reunió mantinguda amb 
aquest ajuntament, ha manifestat, que no pot afrontar ni a curt ni a mig termini aquests 
projectes, manifestacions que van en contradicció amb afirmacions fetes anteriorment. 
L'altra element objectiu és que per part de l'equip de govern es considera que, malgrat 
aquesta dificultat, són projectes la necessitat dels quals ha estat prou contrastada per la ciutat 
i, per tant, per part de l'equip de govern, continuaran insistint i treballant per fer-los possible. 
Respecte al tema de la Residència de disminuïts, a diferència dels altres dos projectes, no hi 
ha hagut una manifestació taxativa ni positiva ni negativa, simplement s'han posat de 
manifest les dificultats que comporta la ubicació que en principi s'havia pensat per aquest 
equipament, i, en tot cas, estan pendents d'una reunió que tindrà lloc, si no hi ha cap canvi, 
el dia 26 per tal de veure possibles ubicacions. En qualsevol cas, com que aquest és un 
equipament d'àmbit comarcal, entén que no ha d´estar ubicat necessàriament a Manresa, 
sinó que pot ser a qualsevol altre lloc de la comarca. En aquest sentit, han encetat converses 
amb el Consell Comarcal, que està interessat també en treballar aquest tema de mutu acord 
amb l'Ajuntament de Manresa. Aquests són els elements objectius del tema i més enllà 
d'això cadascú pot fer les valoracions polítiques que li sembli oportú. En tot cas, vol deixar 
molt clar que no és voluntat de l´Equip de Govern ni seva com a regidor, polemitzar més en 
aquesta qüestió, al contrari, els seus esforços es centraran, com han fet fins ara, en buscar 
canals de diàleg amb el Departament de Benestar Social, basats en la transparència, i amb el 
respecte institucional i esperen, amb aquest esforç, trobar dues coses, reciprocitat per part 
del Departament i suport per part de la resta dels membres del Consistori. 
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Pel que fa a l'altra pregunta, sobre l´aportació econòmica del pressupost municipal 
d'enguany que s'ha destinat a cobrir les mancances de persones necessitades i/o indigents, 
donat que la pregunta ha estat presentada molt a última hora, no pot aportar la resposta, però 
els tècnics estan treballant en aquest tema. De totes maneres, caldria que el GMPP es posés 
en contacte amb ell per precisar més bé el sentit de la seva pregunta, ja que és una mica 
confosa i que, en qualsevol cas, la informació els serà passada a la Comissió Informativa 
propera, per no dilatar-la més, i perquè, segurament, pot implicar informació de tipus 
confidencial que, tampoc seria oportú fer pública. 
 
Per l´Alcalde es disposa que les preguntes 5 i 6 es formulin de manera conjunta, atès que 
fan referència al mateix tema. I recorda també que existeix un torn de rèplica d'un minut en 
les preguntes, que els seria concedit tant pel GMPP com pel GMCiU. 
 
 8.5 PREGUNTA DEL GMCIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent: 
 
" Després de la decisió presa per aquest consistori referent al canvi de dates de celebració de 
la Festa Major en la que es va fer constar que es buscaria el consens amb tots els sectors 
econòmics i socials de la ciutat que hi estan implicats i ateses les notícies aparegudes en els 
mitjans de comunicació, el grup municipal de CIU pregunta: 
 
PREGUNTA 
 
Quines actuacions ha fet l´equip de govern per aconseguir aquest consens ? 
 
Perquè es va notificar al Departament de Treball sense comunicar-ho a tots els grups polítics 
representats al Consistori considerant que el recolzament que s´havia de donar a aquesta 
proposta estava condicionat a aconseguir el consens amb tots els agents econòmics i socials 
de Manresa ? " 
 
 8.6 PREGUNTA DEL GMPP 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" Xavier Javaloyes Vilalta i Joaquim Sotoca Cornet, Regidors del Grup Municipal Popular 
de l´Ajuntament de Manresa, d´acord amb el que disposa l´article 102.1 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya de 15 d´abril de 1987 i l´article 97 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 
1986 formulen la següent 
 
PREGUNTA 
 
Atès que l´Il.lm. Sr. Alcalde va manifestar en la sessió de 25 de setembre de 1995 (i així 
consta en acta) que l´Equip de Govern es replantejaria el canvi de data de la Festa Major si 
la reacció dels agents socials consultats fos contrària al dit canvi, i atès que tant la Cambra 
de Comerç, la Unió de Botiguers i la Federació d´Empresaris han manifestat a diferents 
mitjans de comunicació la seva postura en contra del canvi, es pregunta a quins agents 
socials es va consultar per proposar el canvi i si, a la vista de les reaccions dels agents 
esmentats, l´Equip de Govern, fent honor al manifestat per el seu cap, tornarà enrera en el 
canvi de data." 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que recorda un professor de Filosofia que li deia 
"triar és dolorós", i ara estan en unes circumstàncies en les què han de triar i, per tant, s'han 
d'anar clarificant les postures. El tema de la Festa Major, que semblava un tema aparellat al 
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plaer i a la joia, continua portant lletra menuda, però no tanta com sembla, perquè, moltes 
vegades s´intenta no triar, i ara "destriaran el gra de la palla". Aquest procés comença el dia 
2 de setembre quan el diari diu "l'ajuntament té intenció de canviar el dia de la Festa Major 
per afavorir-hi la participació". Quan van dir això i en van fer un titular al diari, encara no 
sabien l'abast d'aquestes paraules, encara no sabien que si volien modificar-ho, el 30 de 
setembre havien d'haver-ho presentat al Departament de Treball, aquesta és una màxima que 
no poden oblidar, i que ell ja va advertir en l'anterior Ple. La segona idea que tenien és que, 
si es plantejaven modificar la data de la Festa Major, era per aconseguir que l'any vinent, no 
d'aquí a sis anys, tinguessin l'oportunitat de fer un dissabte 31 d'agost, un diumenge 1 de 
setembre i un dilluns 2 de setembre. En tercer lloc, havien fet unes trucades prèvies, que 
molts cops van ser converses, amb aquests agents econòmics que hi ha a la ciutat i semblava 
que no seria problemàtic. No vol dir tampoc que hi estiguessin obertament d'acord; dit 
textualment i de la manera més fina que recorda és que "no si posarien d'esquena". Amb 
aquestes armes i bagatges van arribar al Ple del 25 de setembre en què ell va demanar que 
aquesta no fos només voluntat de l'Equip de Govern sinó que, almenys, hi hagués un vot 
més de la resta de grups municipals, i en van aconseguir força, i recorda que el Sr. Oms li 
demanava si hi hauria el vist-i-plau dels agents socials i, amb molta habilitat, en comptes de 
dos en va anomenar tres: la Cambra de Comerç i Indústria, la Unió de Botiguers i la 
Federació Empresarial de la Catalunya Central. La Cambra de Comerç va dir que no veia 
clar el canvi de Festa i, finalment, aquí s'hi van afegir dos elements més, la Unió de 
Botiguers i la Federació Empresarial. S'ha d'analitzar amb atenció aquest debat fet 
mitjançant la ràdio i el diari, fins allà on acaba. L´únic que té clar, a hores d'ara, és que, la 
Cambra de Comerç no veu clar el canvi, però immediatament parla d'un altre tema nou, que 
és el de la Llum. El Sr. Conrad Viladrosa, president de la Unió de Botiguers, diu que, pel 
que fa estrictament al tema de "vendre", els botiguers no hi entren ni hi surten, només que 
ell, per un sentir ciutadà, no ho canviaria de lloc. I el president de la Federació Empresarial 
sí que recalca la premura amb la que aquest tema s'ha portat, però tampoc no "si posa 
d'esquena", i suggereix, com a canvi important, la modificació del pont de la Puríssima, el 
de la Constitució del 6 i 8 de desembre, i la Festa de la Llum. La reacció de l'equip de 
govern ha estat la de redactar una carta i fer-la arribar a tots els representants d'aquests 
agents socials on se'ls diu, que l´any vinent es farà la prova del canvi de data de la Festa 
Major. Respecte a la Festa de la Llum, el Sr. Fontdevila diu que li sap greu no haver pogut 
recollir una proposta que, sembla ser, que van fer els agents socials fa quatre mesos, però 
que ja hi ha temps d'entrar en aquest tema, que els interessa realment, i ténen tres anys per 
parlar-ne. Manifesta que, a títol personal, ell no és una persona amant de modificar les 
tradicions, perquè, tot i la seva aparença, és molt tradicional i conservador, i d'això en poden 
donar fe moltes persones, però si els agents socials i econòmics d'aquesta ciutat volguessin 
canviar el 21 de febrer, que no li facin dir a ell, que ell no hi té inconvenient en parlar-ne. 
Ténen 3 anys per parlar-ne. A l´any 97, com que és el 29 de febrer, 8 dies després de la 
Llum, com una premonició, es fa any de traspàs, passen dos dies, i l´any 97 serà la Llum en 
divendres, per tant, divendres, dissabte i diumenge. L´altre any, serà dissabte, per tant, 
dissabte, diumenge, i, si es vol, dilluns. I l´any següent serà diumenge, que, si es vol, es pot 
tornar a fer dilluns. I, després de les experiències, i sabent que és un tema delicat, es planteja 
si es canvia el tema de la Llum. Aquest és un tema de futur. No va mentir, ni molt menys, 
sinó que va haver de triar i va convidar a triar amb valentia als regidors de la Sala. Recorda 
una altra vegada al professor de Filosofia que li deia "triar és dolorós", i ara hi pot haver 
gent que digui que potser no va triar bé, però insisteix, en què ho provaran l'any que ve. 28 
dies abans de notificar les dates al Departament de Treball, es trobaran Sindicats, Patronal, 
Botiguers, Cambra de Comerç, Regidors, i convidaran també, als representants del Consell 
Escolar Municipal de Manresa. Cal fer un calendari de festes amb tranquil.litat i, sobretot, 
un tema delicadíssim com és la Festa de la Llum, tenen tres anys per pensar-hi, però 
sobretot, demana que es llegeixin els diaris amb atenció, perquè la realitat és que la Cambra 
de Comerç havia fet saber oficiosament que no ho veia bé, però que tampoc no si posaria 
d'esquena. La Unió de Botiguers parla pel sentir ciutadà, la Federació Empresarial diu que 
no s'ha d'anar amb tanta premura i els Sindicats accepten que l'any que ve es pugui provar 
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així. El Sr. Fontdevila acaba dient que l'any que ve ho provaran, tenen tres anys per parlar 
de la Llum i s'ha de mirar que els calendaris de festes els puguin viure festivament, malgrat 
el dolor de triar. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu al Sr. Fontdevila que la Filosofia és un art noble que domina 
perfectament, però entre disquisicions filosòfiques i el que li diu a l'un i l'altre no els ha 
contestat la pregunta. La pregunta era molt clara i molt simple i és que en el Ple que es va 
plantejar el tema de la Festa Major és va dir que si els agents socials es manifestaven en 
contra, es replantejaria el tema i simplement li pregunten això, res més. Han tingut 
coneixement que, efectivament, els agents socials s'han manifestat en contra, no sols pel què 
ha sortit a la premsa. No és qüestió d'interpretacions, és qüestió de respectar el què es va dir 
en el seu dia. Replica al Sr. Fontdevila que amb la seva resposta ha anat cap a la Festa de la 
Llum i no sap quines altres festes, però no ha aclarit el tema que tractaven i amb això l'únic 
que fa, i remarca que ho diu amb tota cordialitat i amb tot respecte, és posar-los davant d'una 
política de fets consumats, i se l'han d'empassar perquè no els queda més remei, però no ho 
troba massa correcte ni massa democràtic. 
 
El Sr. Oms i Pons intervé dient que suposa que el professor de Filosofia li va ensenyar 
alguna cosa més al Sr. Fontdevila que això de que triar era difícil. Suposa que també li va 
dir que quan s'ha près una decisió s'ha de mantenir, i potser no és l'art habitual en els polítics 
mantenir la paraula, però creu que tots, per netejar el clima polític, han de mantenir la 
paraula encara que el què han promès tingui poca rellevància, perquè és una qüestió de 
principis, i creu que els principis s'han d'aplicar en les coses petites i en les grans. Aquí és 
tracta d'això i de rés més. Es va arribar a un acord, el GMCiU va donar un vot condicionat a 
una qüestió, amb el benentès de col.laborar amb l'equip de govern i no posar pals a les rodes 
en cap moment. Es troben que l´Equip de Govern, no ha mantingut, per diferents 
circumstàncies, allò que es va aprovar. El Sr. Oms diu que entén l'explicació del Sr. 
Fontdevila, però també vol que el Sr. Fontdevila l'entengui a ell. Hi va haver un acord i no 
s'ha mantingut. Potser el Sr. Fontdevila pot dir que aquest és un tema frívol, però pel 
GMCiU no ho és, perquè van donar un vot condicionat amb la paraula de l´Alcalde i 
després això no s'ha fet. Això comporta que, en un futur, el GMCiU és vegi obligat a 
pronunciar-se en contra o a favor de qüestions que, potser matisant, podria donar lloc a una 
actitud realment col.laboradora amb l'equip de govern. El Sr. Oms afegeix que això, una 
vegada li fan perquè prefereix que le donin una bofetada una vegada que no pas anar sempre 
amb el recel que no les hi donin. Ara ja sap que el que li toca fer, és no fiar-se del que aquí 
s'acorda. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana replica al Sr. Arderiu que no fa interpretacions sinó que quan 
llegeix, llegeix allò que diu; el Sr. Conrad Viladrosa des de la UBIC opina que no parla per 
si vendrà més o menys, que no és un problema de botiguers, diu que parla pel sentir ciutadà, 
i a ell això el va preocupar perquè donava la sensació que aquest era un problema que no 
era. La Cambra de Comerç sí que es manifesta en contra, tot i que no en fa un problema, 
perquè malgrat els titulars dels diaris, en un debat ciutadà a Flash Ciutat, els oients es devien 
avorrir moltissim, perquè el Sr. Santasusana i ell van acabar parlant de la Llum, de la 
premura de temps ... però no hi va haver cap mena de debat. I, no ha vist encara que la 
Federació Empresarial s'hi manifesti en contra. Sí que ha vist el "boom boom" de que això 
s'ha fet amb pressa, i sí que entén al Sr. Oms, perquè s'ha aconseguit crear una situació que 
no és certa, que és la de que els agents socials estan en contra d'això, quan a la pràctica ja no 
parlen de la Festa Major, sinó de la Llum. Finalment, el Sr. Fontdevila diu que la Festa 
Major no ha estat condemnada per tots els agents socials, quan vegi això no ho interpretarà, 
ho entendrà, com fins ara, no ha interpretat, ha llegit i ho ha entès. Si aquest malestar, 
provocat a vegades per la pressió dels mitjans de comunicació perquè cal ressaltar algunes 
frases, ha estat una mala experiència pel Sr. Oms, li demanaria que un altre dia tornin a 
provar d'entendre's, perquè sino hi ha quatre dies de marge entremig, veurà que no se sent 
defraudat, si més no perquè pensa que encara no li hauran retret res. Sí però que hi ha qui 
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s'ha curat el futur, perquè si la Festa Major de l'any que ve va bé, diran "nosaltres ja vam dir 
que no hi vèiem tant problema" i sinó va bé potser algú podrà dir "jo ja ho havia dit". Per 
això citava que a vegades cal triar.    
 
Intervé l´Alcalde dient-li al Sr. Oms que la presidència ha estat benevolent reiterades 
vegades amb el procediment de les preguntes, i no ha volgut utilitzar el Reglament. Però que 
han estat simplement preguntes i que no hi ha dret a rèplica. 
 
Havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el President aixeca la sessió, quan 
són les 22 h. i 55 min., de tot el qual, com a Secretari certifico, i queda estès en els fulls del 
paper segellat de la Generalitat núm.                    i correlativament fins el           . 
 
 
EL SECRETARI L´ALCALDE      


