
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17 de 
maig de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 8, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc de Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra.Teresa Just Riba 
    Sra.Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sra.Carme Vidal Vintró 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sra.Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font 
    Sr. Josep Balet Oller 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 



ABSENTS JUSTIFICATS: 
 
    Sr. Jordi Marsal i Muntalà 
 
A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Carme Vidal i Vintró, que s'incorpora en 
el coneixement del punt 5.1.1 de l'ordre del dia. 
 
 
El president obre la sessió quan són les 20 h i 10 min, i després de comprovar el 
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer 
els assumptes compresos en l'ordre del dia següent: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El president pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna 
observació a les actes de les tres sessions anteriors, que van tenir lloc el dies 19 i 29 
d'abril i 9 de maig de 1994, 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 19 i 29 d'abril i 9 de maig de 1994, 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. 15, 16, 17 i 18, 
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 i 25 D'ABRIL i 2 DE MAIG DE 1994, 
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 11, 18 i 25 d'abril i 2 de maig de 
1994, 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 3 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 DEL SR. ALCALDE-
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ 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. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 11-4-94, PEL 

QUAL S'APROVA LA INTERPOSICIÓ I ES RATIFICA LA PREPARACIÓ DEL 
RECURS DE CASACIÓ, EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PEL SR. MANUEL PUJOL ROCA I D'ALTRES CONTRA 
L'AJUNTAMENT. 

 
 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Atès que per Acte judicial dictat el dia 11 de gener de 1994 va resoldre's 
desestimar el recurs de súplica interposat per aquest Ajuntament contra l'Acte 
judicial de suspensió de l'acte administratiu recorregut en el recurs contenciós-
administratiu núm. 1209/92 interposat pel Sr. MANUEL PUJOL ROCA i d'altres 
contra la resolució de data 18-05-92, desestimatòria dels recursos de reposició 
interposats contra l'acord comunicant la base imposable i les quotes asignades pel 
concepte de contribucions especials per a l'execució de les obres d'urbanització del 
Polígon "Els Dolors", Fase I. 
 
Atès que l'art. 94.1 b) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa preveu la possibilitat d'interposar recurs de cassació davant el 
Tribunal Suprem contra els Actes judicials que posin fi a la peça separada de 
suspensió, recurs que està regulat als articles 96 i següents de la citada Llei. 
 
Atès el que disposa l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, respecte 
que la representació i defensa dels Ens Locals correspondrà als lletrats que 
serveixin en els serveis jurídics d'aquestes Administracions.  
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus 
béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que tal i com estableixen l'art. 22.2 j) de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l'art. 50.2 l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, correspon al Ple de la Corporació l'exercici de les accions administratives 
i judicials, però l'article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya atorga a l'Alcalde l'atribució d'exercir accions judicials en cas d'urgència. 
 



Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, 
proposant la preparació i la interposició del recurs de cassació contra l'esmentat 
Acte Judicial. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ i RAFITICAR LA PREPARACIÓ DEL 
RECURS DE CASSACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Suprem, realitzada en data 15 de febrer de 1994 pel lletrat, director de la defensa 
jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 1209/92 interposat pel 
Sr. MANUEL PUJOL ROCA i d'altres contra l'Ajuntament, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, contra l'acte judicial dictat per la 
Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el dia 30-10-92, que resolia la desestimació del recurs de 
súplica contra la suspensió de l'acte administratiu objecte del recurs interposat 
contra la resolució de data 18-05-92, desestimatòria dels recursos de reposició 
interposats contra l'acord comunicant la base imposable i les quotes asignades pel 
concepte de contribucions especials per a l'execució de les obres d'urbanització del 
Polígon "Els Dolors", Fase I. 
 
2n.- NOMENAR el Sr. PERE MASSEGÚ i BRUGUERA, lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, director de la defensa jurídica  i representant d'aquest 
Ajuntament en el recurs de cassació referenciat. 
        
      
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 20-4-94, PEL 

QUAL S'APROVA LA INTERPOSICIÓ I ES RATIFICA LA PREPARACIÓ DEL 
RECURS DE CASACIÓ, EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PEL SR. JAVIER DE PUIG I MARCH CONTRA 
L'AJUNTAMENT. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
 DECRET 
 
" Atès que per Acte judicial dictat el dia 15 de març de 1994 va resoldre's 
desestimar el recurs de súplica interposat per aquest Ajuntament contra l'Acte 
judicial de suspensió de l'acte administratiu recorregut en el recurs contenciós-
administratiu núm. 2179/93 interposat pel Sr. JAVIER DE PUIG i MARCH contra la 
resolució de data 19-07-93, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra 
la quota per contribucions especials derivades de la urbanització del Polígon "Els 
Dolors", finca situada a l'avinguda Dolors. 
 
Atès que l'art. 94.1 b) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa preveu la possibilitat d'interposar recurs de cassació davant el 
Tribunal Suprem contra els Actes judicials que posin fi a la peça separada de 
suspensió, recurs que està regulat als articles 96 i següents de la citada Llei. 
 



Atès el que disposa l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, respecte 
que la representació i defensa dels Ens Locals correspondrà als lletrats que 
serveixin en els serveis jurídics d'aquestes Administracions.  
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus 
béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que tal i com estableixen l'art. 22.2 j) de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l'art. 50.2 l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, correspon al Ple de la Corporació l'exercici de les accions administratives 
i judicials, però l'article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya atorga a l'Alcalde l'atribució d'exercir accions judicials en cas d'urgència. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, 
proposant la preparació i la interposició del recurs de cassació contra l'esmentat 
Acte Judicial. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ i RAFITICAR LA PREPARACIÓ DEL 
RECURS DE CASSACIÓ davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Suprem, realitzada en data 30 de març de 1994 pel lletrat, director de la defensa 
jurídica municipal en el recurs contenciós-administratiu núm. 2179/93-D interposat 
pel Sr. JAVIER DE PUIG i MARCH contra l'Ajuntament, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, contra l'acte judicial dictat per la 
Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el dia 15-03-94, que resolia la desestimació del recurs de  
súplica contra la suspensió de l'acte administratiu objecte del recurs  
interposat contra la resolució de data 19-07-93, desestimatòria del recurs de 
reposició interposat contra la quota per contribucions especials derivades de la 
urbanització del Polígon "Els Dolors", finca situada a l'Avinguda Dolors. 
  
2n.- NOMENAR el Sr. PERE MASSEGÚ i BRUGUERA, lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, director de la defensa jurídica  i representant d'aquest 
Ajuntament en el recurs de cassació referenciat". 
 
 
2.5  DONAR COMPTE DE L'ESCRIT TRAMÈS PEL CONSELLER DE 

JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, RELATIU A LA 
SITUACIÓ DE PRESÓ EN QUÈ ES TROBEN ELS SRS. ESTEVE 
COMELLAS GRAU I DAVID MARTÍNEZ SALA. 

 
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
" Il.lustríssim senyor, 
 



Acuso recepció del vostre escrit de data 21 d'abril d'enguany, amb el qual 
m'adjunteu certificació de la moció aprovada pel Ple de la Corporació Municipal que 
presidiu, relativa a la situació de presó provisional en què es troben els Srs. Esteve 
Comellas Grau i David Martínez Sala, veïns de la capital del Bages. 
 
En relació amb el contingut de la moció, he de manifestarv-os que la modificació de 
les interlocutòries per les quals es va acordar la mesura cautelar de presó preventiva 
és una qüestió que correspon de forma exclusiva a les autoritats judicials. 
 
Rebeu una cordial salutació," 
 
 
3.- PRESIDÈNCIA 
 
3.1 DESIGNAR LA COMISSIÓ QUE HA D'ASSISTIR A LA FITACIÓ DERIVADA 

DE L'ALTERACIÓ PARCIAL DELS TERMES MUNICIPALS DE MURA I DEL 
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'escrit de l'Il.lm. Sr. Director General d'Administració Local, del Departament 
de Governació, de la Generalitat de Catalunya, núm 20091, de data 19-4-94, que ha 
tingut entrada en aquest ajuntament en data 25-4-94 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 8 d'abril d'enguany s'ha publicat, al DOGC núm. 1881, el decret 66/1994, 
de 22 de març, pel qual s'aprova l'alteració parcial dels termes municipals de Mura i 
del Pont de Vilomara i Rocafort. Com a conseqüència d'aquesta alteració de termes, 
s'ha de procedir a la fitació d'acord amb la delimitació que preveu el Decret 
esmentat, tant respecte als dos municipis directament implicats en la segregació 
com als municipis confrontants. D'acord amb això, cal reconèixer línies de terme que 
afecten el vostre municipi, a les quals es col.locaran noves fites. 
 
Us comunico que aquest acte s'ha assenyalat per al proper dia 26 de maig, a les 12 
hores, essent el lloc de reunió la seu de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort. Caldrà, per tant, que designeu una comissió constituïda, a més de vós, per 
dos regidors, el secretari de la corporació i un tècnic de l'ajuntament i que ens ho 
comuniqueu abans de la data de la convocatòria. 
 
D'altra banda, us comunico que en representació de la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, hi assistiran els funcionaris senyors Joan Tort i Donada, cap de la secció 
de Delimitació Territorial i Marc Salvador i Segarra, titulat superior, geògraf." 
 
Vist el Decret 66/1994, de 22 de març, publicat al DOGC núm. 1881, de data 8-4-94, 
pel qual s'aprova l'alteració parcial dels termes municipals de Mura i el Pont de 
Vilomara i Rocafort. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 



 
 
 A C O R D 
 
 
PRIMER.- En compliment i als efectes d'allò interessat per la Direcció General 
d'Administració Local, de la Generalitat de Catalunya, en l'escrit abans esmentat, 
designar la comissió següent: 
 
 
- Per delegació de l'Alcalde-President de la Corporació, el Tinent d'Alcalde - 

Regidor Delegat d'Urbanisme, Sr. Francesc De Puig i Viladrich. 
 
- Regidors: Sr. Pere Oms i Pons i Sr. Pere Sobrerroca i Camps. 
 
- El Secretari de la Corporació, Sr. Miquel Corbella i Pijuan. 
 
- Tècnic:  Sr. Lluís Basiana i Obradors. 
 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya". 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que en el terme de El Pont de Vilomara i el de 
Mura, hi ha hagut unes alteracions, mitjançant unes gestions que s'han portat a 
terme en el si del Consell Coamrcal i s'ha arribat a un acord d'alteració del fitament 
que hi havia entre ambdós municipis, per tal de poder aconseguir que a la 
urbanització que hi havia en el terme de Mura, colindant amb el Pont de Vilomara, 
no hi haguessin les contradiccions de tipus urbanístic, sanitari i d'ordre públic que hi 
havia. Com que també és atermenament mitjançant el riu Llobregat amb Manresa, 
aquest ajuntament s'ha de personar en la comissió.  
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia. 
 
4.1.1 CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE L'ORGANITZACIÓ 

DE LA FESTA MAJOR DE MANRESA 1994. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els actes 
preparatoris per a la celebració de la Festa Major d'enguany. 



 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 1994 
buscant el més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col.laboració i la 
participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació 
d'Organs de participació ciutadana. 
 
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i Participació Ciutadana 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
   
                         A C O R D S 
 
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització de la Festa Major de 
Manresa 1994, i que quedarà integrada per les següents persones: 
 
President: Lluís Armengol i Massanés - Jove Cambra de Manresa- 
 
Vocals: 
 
Representants de les entitats: 
 
* Joaquim Canela Figuls -Agrupació Cultural del Bages- 
* Antoni Fornells Canal - Casal Cultural Dansaires Manresans- 
* Josep Bru Sala -Joventuts Musicals- 
* Pere Alier Vallès -Ateneu Cultural Llamborda)- 
* Josep Planell Palomas -Casal Cultural Dansaires Manresans- 
* Sandra Esteban García -A títol personal- 
* Lluís Piqué Sancho -A títol personal- 
* Salvador Portabella Ballester -A títol personal- 
* Judit Bosch Malagarriga -Xàldiga- 
* Montserrat Morera Pedreño -A títol personal- 
* Jaume Prat Canellas -Grup Dintre el Bosc- 
* Lluís Feixó Muncunill -Grup Dintre el Bosc- 
* Isidre Sala Pascual -Grup Dintre el Bosc- 
* Ramon Mascaró Jubero - Xàldiga- 
* Leandre Fusté Bosch -Nova Crida- 
* Conrad Planas Bages -Federació d'AV- 
* José Priego Toro -Casa de Andalucía de Manresa- 
* Ramon Circuns Presagué -Casa de Andalucía de Manresa- 
* Josep Miquel Solé Rosal -Agrupació Cultural del Bages- 
* Josep Call Dafis -Grup de castellers Tirallongues- 
 
Representants de l'Ajuntament: 
 
* Marcel.lí Llobet Corominas 
 
 



Tècnics municipals: 
 
* Francesc Reverter Farré 
* Assumpta Bermúdez Sanz 
 
 
Secretari: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos." 
 
 
4.1.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ "MANRESA DE 
FESTA", PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 1994. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la necessitat de bastir una programació de lleure i festiva dins de l'àmbit 
territorial de Manresa, l'Ajuntament creu convenient procedir a la realització de les 
actuacions corresponents destinades a l'organització d'espectacles de tot tipus 
durant la Festa Major 1994. 
 
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació anomenada "Manresa de 
Festa", que té com a finalitat l'organització de festes d'aquest tipus. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta 
Associació, per a l'organització de la programació festiva comprensiva de la Festa 
Major 1994. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulació de les Bases de 
Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
així com al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l'Associació "Manresa de Festa" de la nostra ciutat, per a l'organització 
de la programació festiva comprensiva de la Festa Major 1994, i de conformitat amb 
el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que aquests dictàmens són per 
nomenar la Comissió de la Festa Major i fixar el seu pressupost. És bastant una 
continuïtat del que ha vingut essent aquests darrenys anys, és una comissió 
ciutadana. Com a novetats destaca que la comissió ha quedat ampliada respecte 



anys anteriors fins a un total de 24 persones, molt representatives de diferents 
entitats i també que el seu pressupost ha quedat disminuït en un milió respecte l'any 
anterior, la qual cosa fa encara més important aquesta col.laboració dels ciutadans a 
desenvolupar la Festa Major. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia, són 
aprovats per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT 
 
4.2.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ASSEMBLEA 
LOCAL DE LA CREU ROJA DE MANRESA, PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN "CASAL OBERT" ADREÇAT ALS INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC, 
I NOMENAR DOS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT QUE S'ESTABLEIXI. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist que la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 
desenvolupa diverses accions per lluitar contra la indigència, i, en concret, la de la 
població infantil. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa realitza accions encaminades a la millora de la 
qualitat de vida de la població. 
 
Atès que l'Assemblea Local de la Creu Roja de Manresa està interessada en 
col.laborar en la millora de la situació sòcio-sanitària de la població infantil en risc de 
Manresa. 
 
Vista la proposta de conveni de col.laboració presentada per la Generalitat de 
Catalunya, per a la col.laboració de les tres institucions en la realització d'un Casal 
Obert dirigit a infants en situació de risc de la població de Manresa. 
 
Atès el que s'estableix als articles 25 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 63 i 68 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i articles 3 i 11 de la Llei 26/85, de 27 de desembre, de Serveis Socials. 
 
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
  A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el Conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa, la 
Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu Roja de Manresa, per a la 
realització d'un "Casal Obert" dirigit a infants en situació de risc de la població de 
Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta al dictamen. 



 
2n.- Nomenar els dos representants de l'Ajuntament de Manresa a la comissió de 
seguiment que s'estableix al pacte cinquè, i que seran els que segueixen: 
 
  - Jordi Rodó i Rodà, Regidor de Joventut. 
 
  - Francesc Reverter i Farré, Tècnic Mig de Gestió                Especialitzada. 
 
 
3er.- Facultar a l'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Manresa per a la 
signatura de la documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots 
els seus punts." 
 
 
Intervé el Sr. Rodó i Rodà i manifesta que es tracta de repetir la signatura del 
conveni que venen realitzant cada any respecte el Casal-Ot, que és el Centre Obert 
d'Atenció a la Infància amb la Creu Roja de la Joventut. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 
 
5.- ÀREA D'URBANISME 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
5.1.1 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR. 

ALBERT MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DESTINAT A L'ORDENACIÓ DE 
VOLUMS DE LA PARCEL.LA NÚM. 2 DEL POLÍGON RESIDENCIAL DE 
CAL GRAVAT. 

 
En el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió la Sra. Carme Vidal i Vintró. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'Estudi de Detall presentat pel senyor Albert Martínez Sanchez en repre-
sentació de Construccions Martalbe S.L., destinat a l'ordenació de volums de la par-
cel.la número 2 del Polígon residencial de Cal Gravat, amb front al carrer Alvar 
Aalto. 
 
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupament de les 
previsions de l'article 26 .2, lletra b), 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 tècnics municipals informant favorablement l'Estudi 
de Detall. 
 



Atès que l'Estudi de Detall redactat no altera les condicions d'ordenació dels predis 
termeners segons el que exigeix l'article 26.3 del Decret Legislatiu 1/1990. 
 
Atès que, segons disposa l'article 26.5 del Decret Legislatiu 1/1990, la documentació 
pròpia dels Estudis de Detall serà necessària per justificar la seva finalitat. 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Jurídics municipals proposant l'aprovació inicial de 
l'Estudi de Detall als únics efectes d'ordenació de volums. 
 
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 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor Albert Mar-
tínez Sanchez en representació de Construccions Martalbe S.L., destinat a l'orde-
nació de volums de la parcel.la número 2 del Polígon residencial de Cal Gravat, amb 
front al carrer Alvar Aalto, de conformitat al que disposa l'article 64 .1, lletra a), del 
Decret Legislatiu 1/1990. 
 
2n.- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel.lació, d'edificació i 
d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detall inicialment aprovat, en compliment 
del que disposa l'article 41 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r.- ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicialment aprovat en 
l'acord anterior mitjançant la inserció del corresponenet anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un dels diaris de major circul.lació en aquesta i a la premsa local, 
durant el termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la seva publicació 
en el Butlletí, en compliment del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 
1/1990." 
 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest Estudi de Detall que porten a 
aprovació compleix les condicions que havien definit en què s'havien d'aprovar 
aquestes parcel.les, que no supera en cap moment la seva rasant dels 7 metres 
d'alçada.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.- ÀREA D'INTERIOR 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 



6.1.1 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'IMPORT 156.466.712 PTA. 
AMB BANCA CATALANA, S.A., AMB DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT 
DE DETERMINADES INVERSIONS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" En el Pressupost Municipal per l'exercici de 1994, aprovat en sessió plenària de 21 
de desembre de 1993, hi figura consignat com a dotació per al finançament de 
determinades inversions, un préstec a concertar amb el "Banco de Crédito Local", o 
altres entitats financeres. 
 
Als efectes de no demorar la realització d'un cert nombre de dites inversions, el 
Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d'import 156.466.712 pessetes, amb 
Banca Catalana, S.A. amb destinació a les finalitats que es detallen a continuació i 
amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
PARTIDA               PART QUE ES 
PRESSU-            IMPORT DEL  FINANÇA AMB 
POSTÀRIA     PROJECTE    PROJECTE  EL PRÉSTEC 
QUE 
                  ES SOL.LICITA 
 
432.1.600 Estructura General 45.000.000 45.000.000 
 d'Urbanisme. 
 Inversions en terrenys 
 
511.0.601.00 Urbanització c/Carrasco 
 i Formiguera. Tram I 74.000.000 3.400.000 
 
511.0.601.03 Remodelació cruïlla Pss. 
 Pere III-c/Guimerà 7.000.000 7.000.000 
 
513.4.620 Edificis i altres 
 construccions. Central 
 de Mercaderies 3.159.504 3.159.504 
 
452.1.622.00 Instal.lacions esporti- 
 ves.Pavelló Congost 52.840.204 52.840.204 
  
121.0.623 Maquinària, instal.la- 
 ció i utillatges.  
 Cablegat edifici 
 Pl. Major, 5 3.000.000 3.000.000 
 
222.4.623 Maquinària, instal.la- 
 ció i utillatge. 
 Control de trànsit 4.500.000 4.500.000 
 
432.2.623 Maquinària, instal.la- 
 ció i utillatge. 
 Enllumenat públic 6.500.000 6.000.000 



 
432.1.626 Equips per a processos 
 d'informació. Estructura 
 General d'Urbanisme 4.000.000 1.500.000 
 
222.1.632 Inversions de reposició. 
 Rehabilitació de la  
 Florinda 15.767.004 15.767.004 
 
422.8.632 Inversions de reposició. 
 Adequació teatre 
 Conservatori 11.000.000 11.000.000 
 
452.1.632 Inversions de reposició 
 Vestidors Congost 3.300.000 3.300.000 
 
 
 T O T A L S  230.066.712 156.466.712 
 
 ================================================= 
 
 
 CARACTERÍSTIQUES 
 
  
Import del préstec 156.466.712 pessetes 
Període de carència 1 any a partir de la  
Termini d'amortització  9 anys 
Periodicitat d'amortització trimestral, el primer als 12 
Número de terminis 36 
Interès nominal actual Mibor, 90 dies + 0,5 
Comissió d'obertura 0,4 % sobre l'import total 
Amortitzacio anticipada Sense penalització a  
  import mínim de 25 milions 
 
SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou com 
a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec citat als acords anteriors." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'un dictamen on després d'una 
acurada anàlisi de les propostes d'inversió més urgents, hi ha una relació, que 
s'adjunta al mateix dictamen, i que fa referència a aquells temes que tenen una 
prioritat més elevada. Per altra banda, les condicions del préstec, creu que estan 
absolutament en línia amb d'altres préstecs que tenen en aquests moments per 
inversions, a llarg termini. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que el seu grup s'abstindrà de conformitat amb 
l'aprovació del pressupost. Fa referència a què aquest préstec és resultat de la no 
aprovació per una majoria de 13 vots del Ple de l'Ajuntament, de l'anterior préstec de 
280 milions, donat un canvi de posicionament del GMP. Malgrat l'abstenció del 
GMS, tenen molt clar que avui no és necessària una majoria de 13 Regidors per a 
l'aprovació d'aquest préstec, però sí que tenen els seus dubtes quan en el seu 



moment passi l'altre part del préstec de 125 milions de pessetes i, en tot cas, sí que 
el que demanen i també ho reclamaran a la Comissió d'Hisenda, és que s'incorpori 
un informe de legalitat sobre la possibilitat o la legalitat i la necessitat d'una majoria 
de 13 i no de 12 en el segon crèdit que passi.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 
abstencions (8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
6.1.2 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANC DE 

SABADELL, S.A, PER IMPORT DE 300.000.000 PTA. I APROVAR LA 
MINUTA DE PÒLISSA DE CRÈDIT CORRESPONENT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers 
mesos, aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de 
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents acords: 
 
1r.- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 52 i 180  de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i sense afectar recursos específics per a la seva 
devolució, una operació de Tresoreria amb Banc de Sabadell, S.A. per un import de 
TRES-CENTS MILIONS (300.000.000) de pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies més el marge del 0,35% anual, més 
corretatges i arrodonit per excés al múltiple més pròxim d'1/8 (0,125 de punt); el que 
donaria un interès trimestral estimat en data 7/5/94 del 8,25 %. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o 
contracte. 
 
Interès de demora: 27% anual. 
 
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat 
per l'article 52 de la Llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació 
dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització de l'operació." 
 



Intervé el Sr. Sala i Rovira  i diu que aquest dictamen tracta de concertar una 
operació de Tresoreria de 300 milions, a fi i efecte d'aconseguir millorar la liquidesa 
de l'ajuntament per poder front a l'endarreriment que hi ha en el pagament dels 
deutes a proveïdors i a creditors. Entenen que és una operació que queda 
emmarcada dintre dels coeficients que els permet la Llei, en tant en quant encara 
estant bastant per sota del límit que per operacions de Tresoreria hi ha previst i, per 
altra banda, entenen que és necessari el fet de guanyar durant un període de temps, 
aquesta millora de liquidesa, a fi i efecte de poder ser més ecuànims amb els 
pagamentes a proveïdors i a creditors.  
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que els crèdits ja li dolen, però que aquest ja no 
és ben bé un crèdit, i per això s'abstindrà. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que el deixa sorprès la manca de posicionament d'alguns 
grups de l'oposició respecte a aquest tema. Entén que no és una qüestió 
d'endeutament, sinó que és de Tresoreria puntual i creu que és important el fet que 
la votació fos majoritària i que el màxim de grups manifestés aquesta voluntat de 
voler desencallar una situació per tots coneguda. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta gue ja que el Sr. Sala vol que el GMS es  
posicioni, malgrat que ja ho ha fet a la comissió d'Hisenda, dirà que aquest 
ajuntament ha tingut pòlisses de crèdit durant els últims anys d'aproximadament uns 
500 milions de pessetes.  En el dia d'avui, el que fan és un increment, passant de 
500 a 800 milions pessetes. Certament que quan es demana una pòlissa de crèdit 
és per liquidar els proveïdors que tenen un retard important en aquesta casa, amb la 
qual cosa, al GMS li és molt difícil votar que no, perquè amb l'aprovació d'aquesta 
pòlissa de crèdit, que a més no sobrepassa el 35 %, esperen que millori la relació 
amb els proveïdors i que cobrin, sinó d'una forma més puntual, sí més aviat del que 
ara estan acostumats. Més enllà del tema de la pòlissa de crèdit, el posicionament 
del GMS és l'abstenció, perquè no poden votar en contra d'una decisió que afecta 
directament a uns proveïdors i, a més, troben a faltar un nou procediment de 
refinançament de part del deute municipal. 
Operacions d'aquestes han d'anar una mica emmarcades dins un pla de 
finançament de l'ajuntament de Manresa durant els propers dos anys, i aquest era 
un debat que creu que era interessant fer-lo dintre de la Comissió d'Hisenda. 
Tindran una carència de crèdits d'aproximadament 2.000 milions de pessetes, si 
finalment es fa la segona operació de refinançamet, que vol dir que l'ajuntament de 
Manresa durant els propers 2 anys, no farà amortització de 2.000 milions de 
pessetes de préstecs, sí amortitzarà part dels 1.000 milions de pessetes. Fan una 
nova operació de 300 milions de pessetes aproximadament, amb Tresoreria, que 
afectarà bàsicament als proveïdors, però troben a faltar que aquí guanyaran dos 
anys d'una forma important pels pressupostos municipals, que afectaran al 
pressupost del 95 i 96 i potser del 97, i durant aquests dos exercicis li dóna la 
impressió que l'ajuntament, l'equip de govern i l'oposició, assumirien aquest 
compromís, però el que han d'intentar fer és un pla de refinançament no tan sols del 
deute municipal, sinó de l'actual situació, que no és de crac finacer, perquè no seria 
un concepte adequat, però sí que poden considerar que la situació econòmica que 
té l'ajuntament de Manresa és bastant perillosa. És a dir, el posicionament del GMS 



no vé tant determinat única i exclusivament per aquesta pòlissa de crèdit sinó que vé 
determinat una miqueta per la situació general. Tenen molt interès en veure quin és 
aquest nou refinançament que l'equip de govern pretén fer i què comporta 
paral.lelament aquest refinançament. Avui, aquesta operació de Tresoreria de 300 
milions, que afavorirà als provedïdors, no la poden votar en contra, però votar-la 
favorablement també els és difícil i els és difícil perquè no hi ha un pla de 
sanejament de les finances municipals, com a mínim en el dia d'avui i aquest debat 
que el Sr. Sala vol que el faci única, exclusivament i individualitzadament d'aquesta 
pòlissa de crèdit, diu el Sr. Valls que ell el volia tenir d'una forma seriosa dins de la 
comissió d'Hisenda, peró que afectés no a aquesta pòlissa de crèdits sinó als 2.800 
milions de pessetes que tenen d'endeutament. 
  
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que l'ENM habitualment ha votat 
favorablement quan es tractava de crèdits a un període molt curt, bàsicament per 
obtenció de liquidesa per tal de millorar temes d'ingressos a Tresoreria o per millorar 
pagaments a proveïdors. La posició de l'ENM en aquest cas, tenint en compte la 
situació de dèficit important que hi ha i la situació de pagament ajornat a 
proveïdores, i referint-se a aquest crèdit estrictament d'un període d'un any, serà la 
de votar favorablement aquest crèdit. No obstant això, evidentment hi ha tot el tema 
de refinançament que inicialment semblava que anava pel primer trimestre, no sap si 
en aquests moments es plantejarà el segon o tercer trimestre, sobre el qual caldrà 
discutir els períodes de carència, perquè els sembla que ja es va fer un primer crèdit 
amb un període de 2 anys de carència, i anar a un segon crèdit amb aquest període 
tant llarg, és un tema bastant delicat. No obstant, amb aquesta operació que 
entenen de funcionament normal de l'ajuntament, el vot serà favorable. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que en el moment en què tingui la segona part del 
refinançament, que és el que estan acabant de tancar, malgrat les coses s'allarguen 
més del previst, serà el moment per plantejar la proposta que comentaven els 
representants de l'equip socialista i també de l'esquerra, que és el plantejar el 
refinançament a mig termini de l'ajuntament de Manresa. I matisa que aquell serà el 
moment perquè en aquell moment tindran totes les hipòtesis sobre la taula. Ara 
encara en tenen una, que pot tancar-se d'una forma o una altra i que pot donar lloc a 
diferents sortides. En aquell moment, tindran totes les propostes tancades i en funció 
d'això analitzaran quina és la situació de futur, no dels propers 2 ó 3 anys, sinó fins i 
tot d'un període més llarg, perquè els números estan fets, el que passa és que hi ha 
una variable pendent de tancar-se i és una variable important perquè pot afectar a 
800 i escaig milions de pessetes d'endeutament. I depén de com es tanqui aquesta 
proposta, la solució pot ser una o pot ser una altra, o si més no poden haver-hi 
diferents alternatives, i això és el que estan acabant d'estudiar. En el seu moment en 
parlaran, en discutiran i intentaran arribar a una entesa en el si de la comissió 
d'Hisenda per portar-ho en el Ple .  
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que la seva primera intenció és la d'abstenció. 
Ha sentit els raonaments i, fins i tot, li complau veure que els companys d'oposició 
es posicionin en aquesta qüestió, que en el fons a ningú no li agrada la qüestió de 
préstecs o crèdits, però ben mirat el que aquí van a fer és cosa de Tresoreria per 
poder pagar els proveïdors, creditors i, fins i tot, al personal. Comprèn que si tots 



diuen que no, hauran de tancar les portes, i també han de ser conseqüents. Davant 
d'això, reconeix que no ha d'abstenir-se només per abstenir-se sinó que en aquest 
cas també es vol posicionar per ser conseqüent en què realment els proveïdors, el 
personal de la casa i tothom a qui se li deu ha de cobrar. 
Aprofitant aquesta situació de falta de liquidesa, reflexiona i es demana perquè s'ha 
arribat així. Es fan moltes enquestes de valoracions, què falta, però ningú es 
pregunta el perquè i ell creu que els polítics, uns i altres, han de tenir cura de no 
engalipar situacions de cara a una imatge quan després aquesta imatge s'ha de 
pagar. Costa molt poc de dir s'ha de fer això i s'ha de fer allò, i a l'hora de pagar, 
doncs que no cobrin els proveïdors. Tot i que ell és refractari, davant d'una situació 
com aquesta, que ell considera de justícia el poder pagar, el seu vot serà favorable 
perquè tothom pugui cobrar. Ara bé, demana que siguin limitatius d'ara endavant, de 
no demanar més del compte, tenint present que el que avui demanen s'ha de pagar 
i, a l'hora de pagar és la qüestió dolorosa. Avui el seu vot serà favorable per no 
cantar més la dolorosa.  
 
Sotmès el dictàmen a votació, és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 
GMP) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.g) 
de la Llei 7/1985 i l'art. 112.3.i) de la LLei 8/1987, es declara acordat: 
 
1r.- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 52 i 180  de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i sense afectar recursos específics per a la seva 
devolució, una operació de Tresoreria amb Banc de Sabadell, S.A. per un import de 
TRES-CENTS MILIONS (300.000.000) de pessetes, amb les següents condicions: 
 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies més el marge del 0,35% anual, més 
corretatges i arrodonit per excés al múltiple més pròxim d'1/8 (0,125 de punt); el que 
donaria un interès trimestral estimat en data 7/5/94 del 8,25 %. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o 
contracte. 
 
Interès de demora: 27% anual. 
 
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat 
per l'article 52 de la Llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació 
dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització de l'operació. 
 



6.1.3 ALIENAR A MARCEL SOLER, S.A. BÉNS NO UTILITZABLES PER 
IMPORT DE 164.500 PTA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès l'article 11 del Decret 336/88 de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, que estableix que es consideren béns patrimonials les 
parcel.les sobreres i els béns no utilitzables. 
 
Vist l'article 13.1 del Decret 336/88, que indica que es consideren béns no 
utilitzables els que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són 
inaplicables als serveis municipals o a l'aprofitament normal, ateses la seva 
naturalesa i destinació. 
 
Atès l'article 13.2 que regula que la declaració d'un bé no utilitzable requereix un 
expedient en què s'acrediti aquesta circumstància per mitjà d'un informe tècnic, 
expedient que haurà de resoldre el president de l'ens local, amb informe previ del 
secretari i de l'interventor o dels serveis jurídics o dels lletrats dels ens locals. 
 
Atès que per Decrets de l'Alcalde-President de dates 11 i 21 d'abril de 1994, estesos 
en els fulls de paper segellat de la Generalitat núm. 505819-A i 505855-A 
respectivament, es resol declarar com a bé no utilitzable un total de 47 vehicles, els 
quals consten en el full annex a aquest dictamen, prèviament donats de baixa per 
desballestament davant la Prefectura provincial de trànsit de Barcelona, i valorats en 
3.500 (tres mil cinc-centes) ptes cada un d'ells. 
 
Atès l'article 41 que estableix que l'alienació, el gravamen o la cessió de béns han 
de ser acordats pel Ple de la Corporació. 
 
Atès l'article 45 que preveu que els béns no utilitzables, un cop valorats tècnicament 
poden ser alienats per venda directa. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Negociat del servei de seguretat ciutadana. 
 
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Alienar a MARCEL SOLER, S.A amb CIF  A-08679979 i domicili social a la cra. 
de Cardona, núm. 118, d'aquesta ciutat, la totalitat dels béns no utilitzables 
relacionats en l'informe que s'acompanya com annex a aquest dictamen, per un 
import total de 164.500 (cent seixanta-quatre mil cinc-centes) pessetes, de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 11, 13, 41 i 45 del Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, i vistos 
els fonaments relacionats a la part expositiva d'aquest dictamen. 
 



2n.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta alienació al fet que l'adjudicatari es faci 
responsable dels efectes no utilitzables en un termini no superior a 10 dies a 
comptar des de la data de recepció de la notificació del present acord. 
 
3r.- Informar al Sr. Marcel Soler que el pagament de les 164.500 ptes. es realitzarà 
en règim d'auto-liquidació, que es presentarà a les oficines del servei d'hisenda 
d'aquest Ajuntament (plaça Major, núm. 6, planta baixa), dins dels 10 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació d'aquests acords. Transcorregut aquest 
període sense haver-se fet efectiu l'ingrés del preu públic, s'exigirà amb un recàrrec 
del 10% dins els tres mesos següents al termini del període voluntari i amb recàrrec 
del 50% transcorregut el termini de tres mesos abans esmentat, en el benentès que 
l'omissió del pagament constituirà una infracció greu, sancionable, de conformitat 
amb el què preveuen els articles 87.1 de la Llei general tributària i 13.1.a) del RD 
2631/1985, de 18 de desembre." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'un seguit de vehicles que 
estan donats de baixa i que són per desguàs. A fi i efecte de guanyar espai per 
poder donar una certa maniobrabilitat a la presa de recollida de vehicles que no 
estan en condicions i estan abandonats pels carrers, fan aquesta adjudicació. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 6.1.4 i 6.1.5 de l'ordre del dia. 
 
 
6.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE  DIVERSOS 

CREDITORS, PER IMPORT DE 612.928 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que durant els exercicis econòmics de 1992 i 1993 s'han devengat 
obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per causes diverses no han estat 
reconegudes ni liquidades. 
 
Atès l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
 
Atès l'article 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
 
Atès l'article 60.2 del Reial Decret Legislatiu 500/1990 de 20 d'abril.  
 
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D 
 
Reconeixer un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que seguidament 
s'especifiquen pel deute acreditat: 



 
-------------------------------------------------------------- 
ORGANISME O              CONCEPTE                       IMPORT 
ENTITAT                  (Data i lloc de la reparació) 
-------------------------------------------------------------- 
 
FERROCARRILS GENERALITAT Circulació especial llançado- 
DE CATALUNYA             ra per la fira de l'Ascensió 
CIF A-08614398           de 1992                        143.100 
 
PROMEXA                  Participació en Expo-Bages 
CIF A-59143255           1992.                           95.400 
 
HOTEL PEDRO III, SA      Subministrament àpats dipò- 
CIF A-08449886           sit detinguts mes agost 1993    31.749 
 
SOCIETAT CATALANA DE     Subministrament combustible 
PETROLIS, S.A.           Policia Local mes de desembre 
CIF A-58415779           de 1993                        262.930 
 
LLUIS PUIG PLANELL       Comptador fotocopiadora Po- 
NIF. 39.274.024-Y        licia Local mesos novembre i 
                         desembre de 1993.              79.749 
                                                 
           612.928". 
 
 
6.1.5 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE HEWLETT 

PACKARD ESPAÑOLA, S.A., PER IMPORT DE 68.897 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Durant l'exercici de 1993, s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament 
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès l'informe que consta a l'expedient. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del 
següent, 
 
 A C O R D 
 
RECONEIXER, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del RDL 
781/1986, de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 60.2 RD 
500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que seguidament 
s'especifiquen pel deute acreditat. 
 



PROVEÏDOR             CONCEPTE                         PESSETES 
--------------------------------------------------------------- 
HEWLETT PACKARD       Contracte manteniment impressora 
ESPAÑOLA, S.A.        Laserjet III Si, factura núm.  
NIF A28260933         34.50144-7, de data 16 d'octubre 
                      de 1993.                        68.897 "   
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta de reconèixer una sèrie de 
factures, algunes de les quals corresponen a exercicis anteriors al 93 i d'altres que 
fan referència a factures del mes de desembre o de finals de l'exercici del 93 i de 
totes les quals consta habilitació de partida en el pressupost. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que encara li va sorprenent que vinguin 
aquestes factures, com la participació en Expo-Bages del 92, subministrament 
d'àpats detinguts el mes d'agost del 93 i altres. Suposa que això va lligat amb 
l'operació de Tresoreria que han aprovat, i que ara es pagarà tot.  
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que vuen com van venint reconeixements de 
crèdits de dates bastant endarrerides, per això demana al Sr. Sala si en aquests 
moments queden encara factures anteriors al 92 i més o menys de quin import. 
 
El Sr. Sala i Rovira li respon que segons la informació que té, anterior al 92 queda 
una factura i el seu import és del voltant d'unes 600.000 pessetes. El proveïdor ja 
n'està assabentat i s'inclourà en un reconeixement de crèdit.  
 
El Sr. Valls i Riera diu que els reconeixements de crèdit els voten afirmativament o 
negativament. En aquest cas, hi ha factures del 92, però algunes de les factures que 
són d'agost del 93, són factures presentades amb posterioritat, i sí que certament 
n'hi ha de desembre del 93. Són factures que tècnicament han de passar per 
reconeixement de crèdit. Avui, estan davant d'un reconeixement de crèdit que, dins 
de tot, és una quantitat bastant reduïda. El que sí reclamen és que passin totes. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que si encara queden factures antigues, que es buidin 
d'una vegada tots els calaixos i amb els 300 milions que han aprovat, que ningú 
quedi per cobrar. 
 
El Sr. Sala i Rovira puntualitza que el fet que hagin demanat 300 milions és un tema 
de Tresoreria, que no te res a veure amb que tinguin partida. Aquests 300 milions 
són per cobrir coses que tenen partida peró que no tenien finançament, i el 
problema que ha esmentat ell abans d'un factura d'abans del 92 que ha quedat 
pendent, el problema pel que no passa per reconeixement, és que no té partida per 
poder-se carregar. Quan tingui partida ja passarà per reconeixement i passarà a la 
pila de factures pendents de pagar. 
 
El Sr. Balet i Oller insisteix en què encara que no hi hagi consignació per aquesta 
factura, que es tregui del calaix, però que no es tingui amagada. 
   



Sotmesos a votació conjunta el dictàmens 6.1.4 i 6.1.5, són aprovats per 13 vots 
afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3 ENM). 
  
6.1.6 AUTORITZAR LA SOTS-CONTRACTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE 

L'APARCAMENT PÚBLIC DEL MERCAT DE PUIGMERCADAL A 
FAVOR DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 1985 va 
adoptar, entre altres, l'acord d'adjudicar la concessió de la construcció i gestió del 
servei de mercat municipal d'abastament i aparcament públic del sector de 
Puigmercadal del municipi a l'entitat mercantil "PUIGMERCADAL, S.A." ( NIF A-
58016049 ). 
 
 
Atès que la clàusula 55 del Plec de Condicions jurídiques i econòmico-
administratives que regula l'esmentada concessió preveu que l'administració de 
l'aparcament pot contractar-se a favor de tercers. 
 
Atès que mitjançant Decret de l'Alcalde-President accidental de data 29 d'agost de 
1992 es van aprovar les condicions de la sots-contractació de l'administració de 
l'aparcament municipal de Puigmercadal, atorgada per la concessionària, 
Puigmercadal SA, a favor de la Caixa d'Estalvis de Manresa. 
 
Atesa la instància de referència registre d'entrada número 8610/22.04.94, 
presentada pel Sr. Francesc Domènec i Bartra, en representació de CAIXA 
D'ESTALVIS DE MANRESA ( NIF G-08169831 - Passeig de Pere III, 24), en la qual 
sol.licita que s'autoritzi i formalitzi la sots-contractació de l'administració de 
l'aparcament de Puigmercadal a favor de la Caixa d'Estalvis de Manresa. 
 
Atès l'establert a l'article 128.5 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en concordança amb l'article 52.2 
del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 9 
de gener de 1953. 
 
De conformitat amb l'article 264.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde Regidor-delegat d'Hisenda, proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Autoritzar la sots-contractació de l'administració de l'aparcament públic del 
Mercat de Puigmercadal a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA (NIF G-
08169831 - Passeig de Pere III, 24 ), de conformitat amb l'article 128.5 del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955, en relació amb l'article 
52.2 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals de 1953." 
 



2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que, d'acord amb el Plec de clàusules de 
l'aparcament públic del Mercat de Puigmercadal, i a instàncies del concessionari, 
se'ls demana autoritzar aquesta sots-contractació. Un cop analitzada pels serveis de 
Contractació l'han trobada d'acord a llei i per això es proposa l'adopció de l'acord. 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.1.7 MODIFICAR L'ÒRGAN DESTINATARI DE LA CESSIÓ D'ÚS DE LA 

SUPERFÍCIE DE TERRENY SITUADA A L'IMMOBLE MUNICIPAL 
ANOMENAT "CASERNA DEL CARME", DESTINADA AL 
FUNCIONAMENT D'UN ALBERG A LA JOVENTUT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de 7 de novembre de 
1988 va cedir en ús una porció de terreny de l'immoble anomenat "Caserna del 
Carme", a la Generalitat de Catalunya (Institut Català de Serveis a la Joventut), per 
a la construcció i funcionament d'un Alberg per a la Joventut, pel termini de 30 anys. 
 
Atès que mitjançant acord plenari de 15 de març de 1994, l'Ajuntament de Manresa 
va ampliar fins a 50 anys el termini de vigència de la cessió d'ús a què fa referència 
l'apartat anterior. 
 
Atès que la Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l'Institut Català de 
Serveis a la Joventut, va establir que aquest Institut era un Organisme Autònom 
adscrit al Departament de la Presidència a través de la Direcció General de la 
Joventut. 
 
Atès que mitjançant Decret 179/1992, d'1 de setembre, es crea la Secretaria 
General de la Joventut, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya i s'estableix la seva organització interna i funcions com a òrgan de 
direcció, planificació i coordinació i execució de la política juvenil de la Generalitat. 
 
Atès que la Secretaria General de la Joventut assumeix, en virtut del Decret 
esmentat al paràgraf anterior, totes les funcions atribuïdes fins a la seva creació a la 
Direcció General de la Joventut, la qual se suprimeix. 
 
Atès que entre aquestes funcions de la desapareguda Direcció General de la 
Joventut, exercides per l'Institut Català de Serveis a la Joventut, s'hi troba la relativa 
a instal.lacions, prevista al Decret 197/1980, de 21 d'octubre i al Reial Decret 
1667/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de joventut, el qual preveu la transferència a la Generalitat de 
la gestió i explotació d'instal.lacions com ara Albergs Juvenils, Residències Juvenils, 
Campaments i Camps de Treball. 
 



Atès que l'article 75.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, disposa que els destinataris de la cessió d'ús han 
de ser altres administracions o entitats públiques o bé entitats privades sense ànim 
de lucre. 
 
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i l'article 73 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
1r.- Modificar l'òrgan destinatari de la cessió d'ús de la superfície de terreny situada 
a l'immoble municipal anomenat "Caserna del Carme", destinada al funcionament 
d'un Alberg per a la Joventut, el qual passarà a ser la Secretaria General de la 
Joventut, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'una qüestió de  tràmit en què 
hi ha hagut un canvi de responsabilitats entre diferents departaments de la 
Generalitat, i el que ho tenia abans, per nivells de gestió interna, passa la 
responsabilitat de gestió a un altre departament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.1.8 TORNAR A L'ENTITAT MERCANTIL "TRACCIÓN Y TRANSPORTE, 

S.A", LA GARANTIA DEFINITIVA DE 792.143 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l'obra de 
reforç Paviments Vies Urbanes-90, adjudicat a l'entitat mercantil "TRACCION Y 
TRANSPORTE, S.A.". 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent: 
 
                           A C O R D 
 
 
Tornar a l'entitat mercantil "TRACCION Y TRANSPORTE, S.A." (C.I.F. A-08229858 
av. Diagonal, 357 - Barcelona), la garantia definitiva 792.143'- ptes., dipositada a la 
Caixa de la Corporació per assegurar el compliment del contracte de l'obra de 
Reforç de Paviments Vies Urbanes-90, adjudicat per acord del Ple de la Corporació 
de 18 de juny de 1990, amb fonament al compliment contractual acreditat en 
l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de Contractació 
de les Corporacions locals." 
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 



 
6.1.9 DECLARAR DESERT EL CONCURS PÚBLIC CONVOCAT PER A 

L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
CARBURANT PER ALS VEHICLES MUNICIPALS, APROVAR EL PLEC 
DE BASES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT  DE CARBURANT PER ALS VEHICLES 
MUNICIPALS, I APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
CORRESPONENT 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que al concurs públic convocat per a l'adjudicació del contracte de 
subministrament de carburant per als vehicles municipals es van presentar dues 
proposicions subscrites per les entitats mercantils "GERMANS CODINA, SA" i 
"SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA (PETROCAT)". 
 
Atès que per informes emesos pels serveis financers i jurídics de l'Ajuntament, s'ha 
dictaminat la no admissibilitat de les proposicions, amb fonament al fet que no 
s'ajusten al Plec de Bases del concurs. 
 
De conformitat amb l'article 268 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde, Regidor-delegat d'Hisenda, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 A C O R D 
 
1r. Declarar desert el concurs públic convocat per a l'adjudicació del contracte de 
subministrament de carburant per als vehicles municipals, amb fonament a la 
inadmissibilitat de les dues proposicions presentades, subscrites per les entitats 
mercantils "GERMANS CODINA, SA" i "SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA 
(PETROCAT)" i tornar la garantia provisional als licitadors. 
 
2n. Aprovar el Plec de Bases particulars que d'acord amb el Plec de Clàusules 
generals aprovades per a la contractació directa de subministraments, regirà el 
contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals. 
 
3r. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de carburant per als 
vehicles municipals, d'un pressupost estimatiu fins a 31 de desembre de 1994 de 
5.000.000 PTA (inclòs l'IVA), que conté el certificat d'intervenció sobre l'existència de 
consignació pressupostària i els Plecs de Bases general i particular aprovats, i obrir 
el procediment d'adjudicació del contracte mitjançant contractació directa, amb la 
consulta, si és possible com a mínim, de tres empreses capacitades per a l'execució 
del contracte. 
 
4t. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 



Tot seguit, el Secretari llegeix l'esmena presentada pel GMS que, transcrita, diu el 
següent: 
 
 
" 2n.- Contractar el subministrament de carburant pels vehicles municipals, d'un 
pressupost estimatiu fins a desembre de 1994 de 5.000.000 de ptes. (IVA inclòs), 
mitjançant la forma d'adjudicació del CONCURS PÚBLIC, de conformitat amb l'art, 
247 del Reglament de Contractes de l'Estat, segons redacció del RD 2528/86, de 28 
de novembre. 
 
3r.- El Plec de Bases que regirà el contracte de subministrament de carburant per 
als vehicles municipals serà l'aprovat el dia 30 de març de 1993 pel Ple d'aquesta 
Corporació amb la següent modificació. 
 
A la clàusula dinovena "criteris de valoració de les proposicions": 
 
Ordre d'importància decreixent dels criteris d'adjudicació: 
 
1r.- Tipus de rappel sobre el preu de mercat. 
 
2n.- Grau de proximitat i accessibilitat de les estacions de servei de la xarxa del 
proponent en relació a les instal.lacions municipals, o llocs habituals d'operacions del 
parc mòbil de l'Ajuntament. 
 
3r.- Sistema de control i informació de les comandes mitjançant targeta magnètica. 
 
4t.- Altres millores ofertades pel proponent". 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que  aquest és un tema que ve de fa dies, que 
per diferents circumstàncies, fins el moment present no s'ha portat al Ple, malgrat 
sigui amb un retard considerable, cosa que suposa que després li faran notar, i que 
malgrat aquest retard, s'ha declarat desert perquè cap de les dues propostes 
complia els requisits que es manaven en el concurs. Per altra banda, i en ordre a 
aconseguir una major agilitat, i no trobar-se altra vegada trabats per aquesta qüestió 
i aconseguir una major celeritat, es proposa aquesta contractació directa i fer-ho 
amb un mínim de tres empreses que siguin capaces de portar a terme aquest 
subministrament i pels imports que aquí es presenten. Entenen que la contractació 
directa, en aquest cas, i un cop ha quedat deserta la contractació pública, és 
correcta i està ajustada a dret i creuen que és la millor manera per deixar coberta 
aquesta situació que, per altra banda, se'ls està allargant excessivament en el 
decurs del temps.  
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que vol deixar molt clar que el GMS està 
totalment d'acord amb el primer punt del dictamen que és el que diu deixar desert el 
concurs. Els sembla que és ajustat a llei i, per tant, no hi ha res a dir . Sí que han de 
ser rigurosos i veure que hi havia una oferta de les dues presentades que era molt 
bona per les arques municipals. El problema és que la manca de liquidesa de 



l'ajuntament no permet acceptar-la i,  com que les claùsules així ho deien, no hi ha 
res a dir. El GMS ha presentat una esmena no per caprici, sinó perquè, fent una 
mica d'història, el problema de subministrament de carburant a l'ajuntament, arranca 
de l'últim trimestre de l'any 92, quan l'ajuntament fa un canvi del seu proveïdor 
habitual amb un altre i es genera un cert debat de favoritisme envers una estació 
expedidora de gasolina del terme de Manresa; el GMS com que no vol que hi hagi 
cap mena de dubte sobre l'honorabilitat d'aquest Ajuntament, va entrar una 
proposició per la qual es demanava que és fés un concurs públic pel 
subministrament de la gasolina. Aquesta proposició va ser aprovada per unanimitat 
d'aquest Ple i el març del 93 va ser presentat un concurs públic, en el qual el GMS 
no va poder votar favorablement, ja que varen presentar una esmena perquè no 
estaven d'acord amb aquell Plec de Clàusules, però el que feia era complir un acord 
plenari que havien aprovat tots per unanimitat. Entenen que aquell acord plenari, 
avui continua en vigència i que no poden permetre que hi hagi la més mínima ombra 
de dubte sobre aquest Ple de la Corporació.  Estan convençuts que no hi és, que 
ningú dubte de l'honorabilitat dels Regidors, el que no volen és que pugui haver-hi la 
més mínima ombra de dubte a l'exterior. Tots saben que en aquests moments la 
ciutadania és molt sensible a aquests temes i no els agradaria sentir-se involucrats 
en un assumpte d'aquestes característiques. Simplement per això tornen a demanar 
que es faci el concurs públic i que no es faci la fórmula d'adjudicació directa. Tots 
saben que una de les empreses que té possibilitat que li sigui adjudicat directament 
és la mateixa que en aquests moments està fent el subministrament, i no els 
agradaria que continués aquesta ombra de dubte. Per això han presentant aquesta 
esmena i agraïrien el vot favorable de tots els membres de la Corporació. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que és deporable que torni a passar el mateix de 
sempre, que com que no poden pagar, han de pagar car. Respecte l'esmena que 
presenta el GMS, demana que s'aclareixi, perquè posa clàusula "dinovena", i a ell no 
li lliga, creu que ha de ser clàusula "divuitena". Aclarit això, diu que els criteris de 
l'esmena els troba molt adequats i per això la votarà favorablement. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que en el moment 
en què es va acordar tirar endavant el concurs que avui es declara desert, van 
plantejar justament aquest canvi d'ordenació, posant el tema de distància en un lloc 
més endavant que no pas el que seria pròpiament el control, perquè hi ha moltes 
maneres de controlar i totes poden ser suficientment efectives. En aquell moment no 
va ser acceptat i, per tant, no van votar favorablement el concurs. De totes maneres, 
pensa que hi ha algunes situacions noves referent al moment que van tirar endavant 
el concurs. Pensen també, que l'emplaçament de determinats vehicles ha canviat i 
que tot el tema de manteniment està situat al sector de Bufalvent que té un punt 
d'aprovisionament de gasolina situat just al costat d'aquest magatzem de 
manteniment, i que possiblement per temes de racionalitat i per veure quins costos  
són millors, seria interessant desglosar el conjunt dels vehicles municipals en dos 
grups, perquè el que és pròpiament la brigada i tot el conjunt de vehicles de 
manteniment situats justament a costat d'un punt d'aprovisionament, semblaria més 
racional donat que pensen que els costos més alts, justament són els de 
desplaçament, plantejar dos grups d'adjudicació, dos concursos, un dedicat als 
temes de manteniment, on l'element de proximitat pensa que seria determinant, i un 



altre a tota la resta de vehcicles, particularment tot el tema de Policia Local, que per 
raó dels seus desplaçaments pel territori, aquesta qüestió no és tant important. 
Situat aquest tema, pensen que seria preferible plantejar-ho així, perquè sinó corren 
el risc, tal com planteja els criteris l'equip de govern que s'adjudiqués aquest concurs 
a un punt de subministrament molt allunyat i que això amb costos de desplaçament 
és un element determinant. Tal com es planteja el tema, preferirien el concurs i 
serien favorables a posar per davant el tema dels costos de desplaçament i no el 
tema de control, que els sembla un vestit bastant fet a mida per alguna de les 
empreses que poden facilitar aquest tipus de control. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que l'ànim de l'equip de govern en el moment 
de proposar el tema de la contractació directa no era altre que aconseguir, dintre del 
possible, una màxima celeritat a l'hora de fer l'adjudicació, per això deien de fer-ho 
de forma directa en comptes de tornar a fer una contractació de caràcter pùblic. Des 
del punt de vista de l'equip de govern, no tenen cap inconvenient en fer un concurs 
públic i és perfectament acceptable l'esmena del GMS, per això la votaran 
favorablement. Sí que és cert que això ralentirà el tema perquè, d'entrada, el que sí 
que haurà de fer l'equip de govern i els tècnics de l'ajuntament, és redactar un nou 
plec de clàusules, que l'hauran de portar al Ple, hi haurà d'haver una exposició 
pública i hauran de seguir el procediment començant de 0, ja que tal com està 
redactat el Plec de Clàusules que presentaven, sembla ser, segons consultes fetes 
amb el Sr. Secretari, que no és possible donar-lo per tancat. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que ha de suposar que la via del concurs públic, no és 
normal que tardi 1 any o 1 any i escaig com ha passat aquesta vegada. Ha de 
suposar que el termini raonable és d'uns pocs mesos. Demana que en aquest Plec 
de Clàusules pel concurs, s'estudiï la possibilitat de sectoritzar això. Tal com ha dit 
abans, li sembla que el tema dels desplaçaments és determinant i, per tant, podrien 
sortir dos temes diferents, el conjunt de vehicles municipals i l'àrea de manteniment, 
perquè pensa que les hores de temps de les persones i el que significa poder 
repostar just al costat del punt de sortida o haver-se de desplaçar 10 minuts, 1 quart 
o mitja hora, amb la corresponent pèrdua d'aquella persona i d'altres que podrien 
estar treballant, li sembla que és prou significatiu. 
 
El Sr. Canongia i Gerona manifesta que això és una qüestió d'interpretació, i el GMS 
interpreta que per anar més depressa i estalviar-se l'haver de fer un nou plec de 
clàusules, amb aquesta esmena, el plec de clàusules que valdria és l'aprovat el 30 
de març de 1993, amb aquesta modificació incorporada. Ho feien per evitar anar a 
fer un nou plec de clàusules i aprovar-lo de nou pel Ple.  
 
El Sr. Alcalde aclareix que justament és aixó que diu i que la clàusula dinovena és la 
correcta, perquè el GMS es refereix al plec anterior. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que quan ell abans es referia a que això requeriria un nou 
plec de clàusules, ho deia perquè implícitament estava acceptant la proposta de 
l'EMN, d'estudiar la possibilitat de la sectorització. Per aquest any, si consensuen 
que tal com estava el plec de clàusules el març del 93 el donen per bo i que, en tot 
cas, estudien el plec de clàusules pel 95, li sembla que és una manera de 



desencallar-ho i donar-hi agilitat. Ara bé, si han d'estudiar pel propi any 94 la 
possiblitat d'aquesta sectorització, lògicament no poden acceptar el plec de 
clàusules que tenen aprovat en aquest moment, que és el de març del 93, sinó que 
haurien de preparar-ne un de nou i estudiar aquesta sectorització. Per això voldria 
saber quin és el posicionament de l'ENM al respecte, ja que aquesta proposta seria 
acceptable però de cara al 95, no dintre l'exercici 94, per donar més agilitat al tema. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que tampoc voldrien bloquejar aquest procediment. Per 
tant, el que farien seria abstenir-se i demanar que de cara al 95 s'estudiés la seva 
proposta. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació el dictamen amb la incorporació de l'esmena del 
GMS, i és aprovat per 21 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 3 abstencions 
(ENM) i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Declarar desert el concurs públic convocat per a l'adjudicació del contracte de 
subministrament de carburant per als vehicles municipals, amb fonament a la 
inadmissibilitat de les dues proposicions presentades, subscrites per les entitats 
mercantils "GERMANS CODINA, SA" i "SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA 
(PETROCAT)" i tornar la garantia provisional als licitadors. 
 
2n.- Contractar el subministrament de carburant per als vehicles municipals, d'un 
pressupost estimatiu fins a desembre de 1994 de 5.000.000 de ptes, (IVA inclòs), 
mitjançant la forma d'adjudicació del CONCURS PÚBLIC, de conformitat amb l'art. 
247 del Reglament de Contractes de l'Estat, segons redacció del RD 2528/86, de 28 
de novembre. 
 
3r.- El Plec de Bases que reguirà el contracte de subministrament de carburant per 
als vehicles municipals serà l'aprovat el dia 30 de març de 1993 pel Ple d'aquesta 
Corporació amb la següent modificació 
 
A la clàusula dinovena "criteris de valoració de les proposicions" 
 
Ordre d'importància decreixent dels criteris d'adjudicació: 
 
1r.- Tipus de rappel sobre el preu de mercat. 
2n.- Grau de proximitat i accessibilitat de les estacions de servei de la Xarxa del 
proponent en relació a les instal.lacions municipals, o llocs habituals d'operacions del 
parc mòbil de l'Ajuntament. 
3r.- Sistema de control i informació de les comandes mitjançant targeta magnètica. 
4t.- Altres millores ofertades pel proponent. 
 
 
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de subministrament de carburant per als 
vehicles municipals, d'un pressupost estimatiu fins a 31 de desembre de 1994 de 
5.000.000 PTA (inclòs l'IVA), que conté el certificat d'intervenció sobre l'existència de 
consignació pressupostària i el Plec de Bases aprovat, i obrir el procediment 
d'adjudicació del contracte mitjançant Concurs Públic. 



 
5è.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient. 
 
6.1.10 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LES SOCIETATS PROMOTORA DE 
CASAS, S.A. I INMOBILIARIA MINORSA, S.A., RELATIU AL PLA 
ESPECIAL D'ORDENACIÓ DEL SECTOR SITUAT ENTRE EL PASSEIG 
DE PERE III I L'ANTIGA VIA DELS FERROCARRILS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el Pla Especial d'ordenació del sector situat entre el Passeig de Pere III i 
l'antiga via del Ferrocarrils, formulat i presentat per les societats mercantils 
PROMOTORA DE CASAS, S.A. i INMOBILIARIA MINORSA, S.A. 
 
Atès que el Ple aprovà inicialment i provisionalment aquest Pla en les sessions 
celebrades, respectivament, els dies 16 d'octubre de 1989 i 17 de setembre de 1990 
i que la Comissió d'Urbanisme de Barcelonà l'aprovà definitivament el dia 19 de juny 
de 1991 
 
Atès que és intenció d'aquestes societats desenvolupar les previsions del mateix 
Pla, així com fer front als compromisos assumits en la seva virtut. 
 
Atès que aquestes societats han fet cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament de 
Manresa dels terrenys de la seva propietat necessaris per a l'obertura i urbanització 
del vial procedent de l'antic traçat dels Ferrocarrisl Catalans, entre els carrers 
Prolongació Angel Guimerà i Soler i March, lliures de càrregues, gravàmens i 
ocupants. 
 
Atès que l'Ajuntament ha acceptat aquesta cessió. 
 
Atesa la minuta del Conveni urbanístic que es proposa subscriure entre l'Ajuntament 
i les societats esmentades relatiu al Pla Especial reiteradament citat. 
 
Com a Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, proposo que el Ple Municipal adopti el 
següent: 
 
 ACORD: 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Manresa i les 
societats PROMOTORA DE CASAS, S.A. i INMOBILIARIA MINORSA, S.A. relatiu a 
l'execució del Pla Especial d'ordenació del sector situat entre el Passeig de Pere III i 
l'antiga via dels Ferrocarrils que s'acompanya a aquest Dictamen. 
 
Segon. Facultar l'Alcalde, Sr. Juli Sanclimens i Genescà, per a la signatura del 
Conveni referit en l'apartat anterior d'aquest acord". 
 



Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que tal i com ja varen comentar a la Comissió 
d'Hisenda, aquest és un conveni que es fa entre l'ajuntament i els representants de 
les dues empreses esmentades, a fi i efecte d'unes compensacions que col.laboren 
a millorar el cost de les contribucions especials del carrer  anomenat Carrasco i 
Formiguera. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.1.11 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 

D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA 
CRA. DE VIC/PUJADA DEL CASTELL, PER UN PERÍODE DE 5 ANYS, 
A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL "EDICIONS 
INTERCOMARCALS, S.A". 

 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, donat el fet que alguns Regidors d'aquest ajuntament 
són titulars d'accions de la companyia mercantil Edicions Intercomarcals, SA, 
pregaria a tots els Regidors afectats que s'absentessin del Ple, entre els quals es 
troba ell mateix, i el substituirà en la Presidència el Tinent d'Alcalde corresponent, 
Sr. Francesc De Puig i Viladrich. 
 
Tot seguit i de conformitat amb allò disposat a l'art. 96 del ROF, abandonen el Saló 
del Sessions, mentre es discuteix i vota aquest assumpte,  el Sr. Alcalde, Juli 
Sanclimens i els Regidors Sr. Pere Oms, Sra. Rosa Riera, Sr. Marcel.lí Llobet, Sr. 
Eduard Bohigas, Sr. Josep Mª Sala, Sra. Carme Vidal, Sr. Jordi Valls, Sr. Joan 
Canongia i Sr. Ignasi Perramon. 
 
A continuació, el Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari del dia 21 de desembre de 1993, s'aprovà l'expedient 
de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de 
premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada del Castell. 
 
Atès que durant el període de presentació de proposicions, les ofertes presentades 
han estat tres. 
 
Vist l'informe emès pel senyor Tresorer Cap dels Serveis Financers en relació a la 
valoració dels criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules que regulen 
aquesta contractació. 
 
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
d'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa D'US PRIVATIU DEL 
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA DEL 
CASTELL, per un període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "EDICIONS 



INTERCOMARCALS S.A." (NIF A-08539165 - domiciliada al carrer Sant Antoni Mª 
Claret 32 de Manresa), per un canon anual inicial de 405.000 ptes., per resultar la 
proposició més avantatjosa per l'Ajuntament de les presentades al concurs públic 
convocat a l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 1870 de 9 de març de 
1994, en  relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 21 de 
desembre de 1993. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària, EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., per a que en 
el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la 
notificació d'aquest acord, constituexi la garantia definitiva de 40.000'-ptes. a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació 
i Patrimoni de la Secretaria General. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 15.000'- ptes. a l'adjudicatària, EDICIONS 
INTERCOMARCALS, S.A., prèvia la constitució de la garantia definitiva, i als altres 
licitadors Sra. JOSEFA COSTA LLUNGURRIU (D.N.I. 39.189.490 Ca. Bilbao 13 
Manresa) i Sra MARTA PARRA AGUILERA (D.N.I. 39.282.333 Ca.Sant Josep 62 
Manresa). 
    
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
a la complimentació de l'expedient". 
 
 
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que amb aquest dictamen estan al final d'un 
recorregut administratiu. Abans va passar per aquest Ple l'aprovació del Plec de 
Clàusules que havia de regular la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc 
de venda premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell. Un cop obertes les pliques i 
fetes les valoracions, la proposta que ha aconseguit més puntuació és la feta per 
Edicions Intercomarcals, S.A. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que fa onze anys que es troba en aquesta taula, porta 
310 plens a l'esquena i no havia vist mai una  escampada com la d'avui. És cert que 
en el seu dia aquest Ple va aprovar el plec de clàusules, però també si haguessin 
sapigut això no l'haurien aprovat, almenys ell. Però ara estan davant d'un fet 
consumat. Observa un defecte de forma en la proposta, perquè en el dictamen, 
sempre i a tot arreu s'ha parlat de venda de premsa i, en canvi, a la clàusula segona 
del plec es parla de venda de premsa i similars, sense que sota cap concepte es 
pugui destinar a un ús o servei divers. És a dir, en el dictamen diu venda de premsa i 
en les condicions parla de distribució. La clàusula setena, quan parla d'obligacions 
del concessionari, diu que s'utilitzaran exclusivament els béns afectats a la 
concessió o la destinació prevista a l'apartat b) de la clàusula 2a. I l'exclusivament  
de la clàusula 2a., és la venda de premsa, excloent altres serveis, no parla aquí de 
distribució. A la clàusula 19, en els criteris, diu "experiència professional, 1 punt per 



cada any complert de l'exercici de l'activitat de distribució i venda al detall", quan 
sembla que hauria de ser "venda al detall i, si s'escau, distribució". Aquí hi veu unes 
contradiccions, però es va aprovar, s'ha fet tal qual i la Llei és la Llei, però d'aquesta 
lletra menuda que a tots va passar desaparcebuda, se n'ha adonat ara quan li han 
dit els mateixos interessats i perjudicats. 
Fa esment d'aquest contrasentit per possibles ofertes i concursos d'altres quioscos, 
perquè aquí hauran d'anar amb lupa cada vegada que es faci un concurs, i no 
miraran solament el dictamen sinó que també miraran la lletra menuda que ve 
després, i la lletra menuda que ve després es contradiu amb el dictamen. Fins i tot, 
l'informe jurídic de l'obertura de pliques diu venda de premsa, o sigui, que sempre ha 
estat " venda de premsa", i en els criteris, la primera condició posa "distribució i 
venda al detall". Per tant, això exclou als que només venen premsa. 
D'altra banda, abans es tenia en compte l'antiguitat d'exercir, fins i tot quan es va fer 
en els quioscos de begudes, es tenia en compte l'experiència general i l'experiència 
de quiosc. Aquí només hi ha una experiència, però les dues no hi són, i això 
perjudica a alguns. Insisteix en què troba que es contradiuen el dictamen i els criteris 
que s'han donat. I es lamenta que es troben davant d'un plec de clàusules aprovat 
pel Consistori, en el qual a davant hi ha la lletra agradable i a darrera hi ha la lletra 
menuda. Davant d'això, la seva posició serà l'abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que es troben davant d'un plec de clàusules que 
va ser aprovat per aquest Ple, i es troben amb la paradoxa d'aquest dictamen que 
parla d'un acord on s'adjudica per un cànon anual inicial de 405.000 pessetes, com 
donant-li una rellevança important al fet de la quantitat econòmica que s'aporta, 
quan el Plec de Clàusules dóna unes puntuacions que són decisives en aquests 
moments de passar a l'adjudicació. Hi ha altres ofertes amb quantitat superior, que 
pel fet d'ajustar-se en el Ple de Clàusules s'igualen amb puntuació. Al grup de l'ENM 
li hauria agradat una altra mena de resultat. Evidentment que és un concurs i un plec 
de clàusules obert a participar-hi tothom, tohom hi té el dret a participar i, per tant, 
s'acull a les condicions que marcaven el plec de clàusules, però l'ENM manifesta 
que hauria estat més del seu grat un tipus de guanyador més d'acord amb una 
economia familiar i a un tarannà que pugui portar un quiosc petit. Per tant, la seva 
posició serà l'abstenció. 
 
El Sr. Collado i Llort manifesta que el GMS reconeix que aquest dictamen presenta 
una resolució que tècnicament la consideren correcta, en el sentit que s'ajusta al que 
es va exposar en el plec de clàusules que van aprovar. Creuen que no s'ha valorat 
suficientment tots els elements que ells creurien necessari valorar en aquest fet  i 
reconeixen el seu error en no valorar prou la lletra menuda d'aquest plec de 
clàusules, reconeixent que es van equivocar i creuen que caldrà tenir-ho present per 
altres plecs de clàusules que es puguin fer i, en aquest sentit, el GMS manifesta que 
no vol tornar  a repetir l'error que van cometre. Per tot això, en aquesta resolució 
d'avui s'abstindran en la votació. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que des de l'equip de govern entenen que tot el 
procés d'aquest plec de clàusules, que ha estat bàsicament el motiu de comentari 
dels diferents grups, va ser debatut i aprovat per majoria absoluta d'aquest Ple.   A 



més, tenint en compte que tots els informes que tenen, tant tècnics com jurídics, són 
favorables, no el retiraran. 
                                                    
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 6 vots afirmatius (CIU) i 8 abstencions 
(5 GMS, 2 ENM i 1 GMP) i, per tant, es declara acordat:  
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa D'US PRIVATIU DEL 
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA DEL 
CASTELL, per un període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "EDICIONS 
INTERCOMARCALS S.A." (NIF A-08539165 - domiciliada al carrer Sant Antoni Mª 
Claret 32 de Manresa), per un canon anual inicial de 405.000 ptes., per resultar la 
proposició més avantatjosa per l'Ajuntament de les presentades al concurs públic 
convocat a l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 1870 de 9 de març de 
1994, en  relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 21 de 
desembre de 1993. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària, EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., per a que en 
el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la 
notificació d'aquest acord, constituexi la garantia definitiva de 40.000'-ptes. a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació 
i Patrimoni de la Secretaria General. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 15.000'- ptes. a l'adjudicatària, EDICIONS 
INTERCOMARCALS, S.A., prèvia la constitució de la garantia definitiva, i als altres 
licitadors Sra. JOSEFA COSTA LLUNGURRIU (D.N.I. 39.189.490 Ca. Bilbao 13 
Manresa) i Sra MARTA PARRA AGUILERA (D.N.I. 39.282.333 Ca.Sant Josep 62 
Manresa). 
    
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
a la complimentació de l'expedient. 
 
A continuació, després de la votació de l'assumpte i proclamat l'acord adoptat, es 
reincorporen a la sessió l'Alcalde, Sr. Juli Sanclimens, i els Regidors Sr. Pere Oms, 
Sra. Rosa Riera, Sr. Marcel.lí LLobet, Sr. Eduard Bohígas, Sr. Josep Mª Sala, Sra. 
Carme Vidal, Sr. Jordi Valls, Sr. Joan Canongia i Sr. Ignasi Perramon. L'Alcalde, Sr. 
Juli Sanclimens passa a ocupar novament la presidència de la sessió. 
 
7.- ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
7.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
7.1.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI A SIGNAR ENTRE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA I AQUEST AJUNTAMENT, PER A LA 



CONTINUACIÓ DE LA CAMPANYA "PROMOCIÓ DEL CENS 
MUNICIPAL D'IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA". 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Diputació de Barcelona, dins de les competències de cooperació 
municipal en l'àmbit de la salut pública, porta a terme el "Programa d'atenció als 
animals domèstics de companyia", en base a la LLei 3/1988, de 4 de març, de 
Protecció dels Animals de Catalunya. 
 
Atès que dins d'aquest programa que realitza amb col.laboració amb els 
Ajuntaments, es proposa continuar amb la campanya de "Promoció del Cens 
Municipal d'Identificació dels Animals Domèstics de Companyia". 
 
Atès que els Ajuntaments, com a competències pròpies que han de dur a terme 
segons disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 
la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels Animals de Catalunya, estan 
disposats a promocionar l'esmentada campanya dins del seu municipi d'acord amb 
el programa elaborat per la Diputació. 
 
Vist l'informe del Serveis Jurídics. 
 
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió 
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el projecte de conveni que s'adjunta, a signar  entre la Diputació de 
Barcelonai l'Ajuntament de Manresa, per a la continuació de la campanya de 
"Promoció del Cens Municipal d'Identificació dels Animals Domèstics de 
Companyia", que té la finalitat d'informar i facilitar educació sanitària a la població en 
general, i d'una forma específica contribuir a la sensibilització dels propietaris i 
establiments zoològics sobre la tinença i venda responsable d'animals domèstics de 
companyia. 
 
Segon.- Facultar l'Il.lm Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta d'un tema de tràmit per continuar 
la campanya que ja es va fer l'any passat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.2 REGIDORIA-DELEGADA DE CEMENTIRI 
 



Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels assumptes compresos en 
els punts 7.2.1, 7.2.2 i 7.2.3 de l'ordre del dia. 
 
7.2.1 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les 
restes contingudes cap a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes 
podran ser retrocedits a l'ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la 
retrocessió s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent 
Ordenança Fiscal. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant pel delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes 
des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i 
liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del 
Reglament del Cementiri Municipal." 
 
7.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 ANYS 
PRORROGABLES 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per 
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixei en 
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'art. 65 que preveu la petició simultània de la 
concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 



El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació 
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols,  a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació". 
 
7.2.3 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri 
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i 
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de 
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en 
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que 
s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació 
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys 
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i 
sepultures del Cementiri Municipal". 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens núm. 7.2.1, 7.2.2 i 7.2.3, són aprovats 
per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
8.- PROPOSICIONS 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa que, si el GMS i l'ENM, no hi tenen cap inconvenient, 
procedir al debat i votació conjunta dels assumptes compresos en els punts 8.1 i 8.3 
de l'ordre del dia. 



 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT QUE 

ES MANTINGUIN OBERTES LES OFICINES COMERCIALS QUE LA 
"COMPAÑIA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA" TÉ AL PASSEIG 
DE PERE III DE LA CIUTAT. 

 
 
El Secretari llegeix la proposició de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
" La Companyia Telefònica ha anunciat que vol tancar les oficines d'atenció al públic, 
situades a la ciutat de Manresa, el proper 1 de juliol, de manera que l'oficina més 
propera per rebre una atenció directa a la que podrien accedir els usuaris, seria la de 
Terrassa. 
 
Tot i que una part de gestions puguin realitzar-se també a través de telèfon, el volum 
de gent que s'adrecen diàriament a l'oficina del Passeig de Pere III de Manresa, fa 
evident que gran part dels usuaris prefereixen l'atenció més directa i entenedora de 
la visita personal. 
 
També cal dir que el tancament de les oficines de Telefònica seria un fet negatiu per 
la voluntat de capitalitat i centre de serveis de Manresa. Entenent per tant que el 
tancament de les oficines de Manresa seria negatiu per la ciutat, la comarca, i fins i 
tot les comarques veïnes (Berguedà, Anoia ...), proposem el següent acord: 
 
Instar a la "Compañía Telefónica Nacional de España" a mantenir obertes les 
oficines comercials existents al Passeig de Pere III de Manresa, donada la 
importància del servei que presten als ciutadans de Manresa, el Bages i les 
comarques veïnes." 
 
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GMS SOL.LICITANT QUE LA CTNE RECONSIDERI 

EL TRASLLAT D'OFICINES. 
 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atenent al fet de que TELEFÒNICA té dissenyat per la seva estructura comercial a 
la província de Barcelona el tancament el proper dia 1 de juliol de 1994 de vàries 
oficines, entre elles la de Manresa, traslladant-se els serveis que presta l'oficina de 
Manresa a Terrassa. 
 
Atenent la influència que Manresa té en una vasta extensió del territori català, i la 
seva centralitat a Catalunya, és oportú que el Ple de l'Ajuntament de Manresa 
prengui un clar posicionament en el sentit que la COMPAÑIA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAÑA, S.A. reconsideri la seva decisió de traslladar el servei 
d'atenció al públic a la ciutat de Terrassa, és per això que el Grup Municipal 
Socialista proposa: 
 



1.- Posar en coneixement de la COMPAÑIA TELEFÓNICA NACIONAL DE 
ESPAÑA, la voluntat del Ple de la Corporació i de la ciutat de Manresa, en el sentit 
de que reconsideri la seva decisió de traslladar alguns serveis a la ciutat de 
Terrassa, donades les  característiques de la ciutat de Manresa, la seva centralitat i 
la influència que realitza en els pobles i comarques que l'envolten. 
 
2.- Trametre aquest acord a la Compañía Telefónica Nacional de España." 
 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que a partir de les informacions donades 
pels propis treballadors de la Companyia,  que sel's va notificar que a partir de l'1 de 
juliol serien tancades les oficines d'atenció al públic, concretament l'oficina comercial 
i l'oficina que porta els temes de facturació, situada en un altre indret de la ciutat, van 
veure la necessitat que hi hagués una àmplia resposta ciutadana i, per tant, també 
dels representants d'aquest Consistori, referent a aquesta mesura, bàsicament en el 
sentit d'intentar evitar una decisió que entenen que és perjudicial per la ciutat i pel 
conjunt dels seus usuaris habitants i també pels habitants d'aquesta comarca i les 
veïnes. En aquests moments, hi ha tota una colla de gestions que es poden fer en 
aquestes oficines d'atenció al públic de la Companyia Telefònica, que potser sí que 
algunes possiblement sigui més fàcil que es realitizin per la via telefònica, tal com 
pretén la pròpia companyia, però d'altres evidentment seran molt difícils de fer, i la 
prova ho demostra el fet que la ciutat d'Igualada, on fa més d'un any que es va 
tancar l'oficina, cada dia vénen a l'oficina de Manresa, un mínim de 2-3 persones per 
resoldre temes que telefònicament no poden acabar de resoldre o no hi ha forma 
d'acabar-ho de fer. És evident que això implicarà que hi haurà ciutadans de Manresa 
i d'aquestes comarques que s'haurien de desplaçar, si aquesta situació es portés a 
terme, a Terrassa, per resoldre temes que telefònicament no es podrien acabar de 
resoldre. Crida l'atenció sobre un dels aspectes que seria el tema de sol.licitud d'una 
tarifació social, que normalment afecta a persones grans, en què fer una tramitació 
que no és senzilla, totalment per via telefònica, els sembla que és molt difícil, i 
aquest seria un dels aspectes, però n'hi ha d'altres com retirar guies, canvis de 
domiciliacions, etc. Per tant, és del tot evident que aquesta decisió perjudica a la 
ciutat i als ciutadans, i també és clar que hi ha d'haver una manifestació clara 
d'aquest ajuntament en el sentit de demanar que es reconsideri aquesta decisió, que 
sembla que no afecta només a Manresa, sinó a un altre conjunt de poblacions de 
Catalunya, com Vilanova i la Geltrú, Vic, Mataró i algunes oficines de Barcelona, i 
pensen que més enllà d'aquest pronunciament que avui faran en el plenari, també hi 
hagi accions des d'aquells municipis i accions des del propi govern de la Generalitat, 
per evitar aquesta devaluació de l'atenció als ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que al GMS, seguint una mica l'argumentació de 
l'ENM, els preocupava no tan sols el fet que és un servei públic important i que 
afecta a un seguit d'usuaris de la ciutat de Manresa, sinó que Telefònica és 
l'empresa de serveis públics més important que afecta a tot el tema de 
Telecomunicacions, que el GMS considera que és un dels apartats més importants 
en un futur pel que és el desenvolupament no tan sols de Manresa, sinó el 
desenvolupament industrial i econòmic de tot un país. En aquest cas, perdre    o 
devaluar un tipus de servei que  s'està realitzant en aquests moments, no és bo per 



Manresa, no és bo tampoc per la comarca i tampoc es bo pel paper de centralitat 
que d'alguna forma Manresa està realitzant i que té influència important tant en les 
comarques i ciutats veïnes com el que és estrictament el centre de Catalunya. 
Seguint aquest criteri, i bàsicament pel fet de la importància que pot tenir la 
devaluació d'un servei que afecta a les telecomunicacions i que pot afectar a un 
desenvolupament econòmic que es pot produir, creien que era oportú presentar 
aquesta proposta.  
Han llegit molt detingudament la proposta presentada per l'ENM i diu que més enllà 
de les diferències que puguin haver-hi d'estil, el contingut i l'esperit de les dues és 
exactament el mateix, i en aras a buscar un posicionament conjunt de l'ajuntament 
de Manresa, el que farien seria retirar la seva i votar favorablement la de l'ENM. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que el grup de CiU està totalment d'acord amb 
l'esperit de les dues proposicions i el seu vot serà favorable. Remarca que fa un 
parell de mesos, el Sr. Alcalde i ell mateix van tenir una reunió amb altes instàncies 
de Telefònica al despatx del Sr. Alcalde, per  tal d'evitar això i exposar les 
preocupacions del Consistori per evitar que això succeeixi. Van haver-hi un seguit 
de compromisos en el sentit que se'ls informaria de tota una sèrie de qüestions. 
Aquestes qüestions no es varen desenvolupar com varen pactar. Hi ha una sèrie 
d'acords els quals, en principi, creuen que es compliran, l'equip de govern, en tot 
moment, va manifestar, que no estava d'acord, però estan en un país en què de 
Companyia Telefònica només n'hi ha una i poca qüestió poden fer. L'únic que poden 
fer en aquests moments és adherir-se a aquestes proposicions i continuar treballant 
en la línia de les gestions iniciades pel Sr. Alcalde per tal d'evitar treure aquests 
servei als ciutadans. 
 
El Sr. Alcalde, atenent la petició del GMS, retira la proposició del mateix grup, 
compresa en el punt 8.3 de l'ordre del dia,  i sotmet a votació la proposició 
presentada per l'ENM, que és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents i, 
per tant, es declara acordat: 
 
Instar a la "Compañía Telefónica Nacional de España" a mantenir obertes les 
oficines comercials existents al Passeig de Pere III de Manresa, donada la 
importància del servei que presten als ciutadans de Manresa, el Bages i les 
comarques veïnes. 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT LA 

CREACIÓ D'UN REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS. 
 
El Secretari llegeix la proposició de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atesa la inquietud social que ha sorgit darrerament respecte a què les parelles de 
fet vegin garantit el seu dret a la no discriminació social en base al que estableix 
l'article 14 de la Constitució de 1978. 
 
Atesa la situació de discriminació que podria produir-se per les parelles de fet en 
base a una aplicació limitativa de la sentència del Tribunal Constitucional relativa a 
no haver reconegut una pensió de viduïtat després de 55 anys de convivència. 



 
Atès que en l'evolució actual de la societat, la convivència es presenta com una 
realitat que no pot donar lloc ni a la desigualtat ni atemptar contra la dignitat de la 
persona. Tot això en correcta aplicació de l'article 9.2 de la Constitució que 
encomana als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la 
igualtat de l'individu siguin reals i efectives. 
 
Atesa l'obligació de l'Ajuntament de recollir i canalitzar els desitjos i aspiracions de la 
seva comunitat veïnal per tal de garantir la igualtat i la dignitat de les persones, 
seguint l'exemple de ciutats com Vitòria-Gasteiz o Sant Joan Despí. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 A C O R D 
 
1r.- Crear un Registre Municipal d'unions civils on puguin inscriure's voluntàriament 
les parelles que convisquin sense estar casades, siguin o no del mateix sexe. 
 
2n.- Disposar que reglamentàriament s'estableixin els requisits d'accés i publicitat. 
 
3r.- Donar trasllat de la present resolució al Govern de la Generalitat i de l'Estat, dels 
que depenen el Departament i Ministeri de Justícia respectivament, i les 
associacions que agrupen els municipis de Catalunya, per a coneixement dels seus 
municipis associats." 
 
Tot seguit, el Secretari dóna lectura a l'esmena de substitució presentada pel grup 
municipal de CiU que, transcrita, diu el següent: 
 
" Vista la proposició del grup municipal de l'Esquerra Nacionalista de Manresa per a 
la  sessió plenària del dia 17 de maig de 1994, inclosa a l'ordre del dia amb el núm. 
d'ordre 8.2, en el que proposa la creació d'un Registre Municipal d'unions civils on 
puguin inscriure's voluntàriament les parelles que convisquin sense estar casades, 
siguin o no del mateix sexe. 
 
Ateses les consideracions legals que té en compte la doctrina jurídica majoritària, i 
que en síntesi són les següents: 
 
1.- L'article 39.1 de la Constitució Espanyola diu que els poders públics asseguren la 
protecció social, econòmica i jurídica de la  família, però el terme "família" no s'ha 
determinat si comprèn només la matrimonial o també les que provenen d'unions 
lliures i estables. La doctrina més recent indica, de forma pràcticament unànime, que 
aquest terme inclou clarament les unions de fet, aplicant els criteris interpretatius de 
l'article 3.1. del Codi Civil. 
 
2.-  Malgrat la postura doctrinal, aquesta possibilitat de relació estable reconeguda 
no té en el Dret positiu espanyol el desenvolupament legal que seria desitjable, sinó 
que la regulació d'aquest aspecte és fragmentària i incompleta, a causa de ser una 
realitat molt recentment assentada en el nostre entorn social. 
 



3.-  De l'escassa regulació legal existent sí que poden extreure's uns elements 
essencials que defineixen aquest tipus de relació, com són la convivència estable i 
l'afecció semblant a la marital, requisits que caldria tenir en compte per informar la 
legislació futura, a partir de la reforma de la que actualment està vigent. 
 
4.- L'opinió gairebé unànime de la doctrina és que mentre no es produeixi la 
modificació legal, ha de ser la jurisprudència la que ha d'omplir aquestes llacunes 
legals, però el criteri jurisprudencial no ha estat fins ara tan uniforme com 
recomanaria la manca de regulació legal, oscil.lant entre una equiparació inicial de 
l'estatus de les parelles no casades amb les matrimonials per la via de l'analogia, i 
un rebuig en les més recents sentències, en base a la llibertat que sempre tenen els 
membres de la parella d'accedir al matrimoni. 
 
Atès que wdins l'àmbit competencial de l'Ajuntament no s'inclou la possibilitat de 
creació de registres civils, sinó que tan sols són possibles els de tipus administratius, 
ja que qualsevol altre que afectés competències d'altres administracions no podria 
tenir cap mena d'efectes legals. 
 
És per això que es proposa la SUBSTITUCIÓ de l'acord proposat pel Grup Municipal 
de l'Esquerra Nacionalista de Manresa, pel següent 
 
 A C O R D 
 
SOL.LICITAR al Ministeri de Justícia que inicïi el procediment legal oportú per tal de 
modificar la legislació vigent relativa al Registre Civil, als efectes que pugui incloure 
la inscripció de les parelles de fet que ho desitgin". 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que, arran de la iniciativa empresa per 
alguns ajuntaments de l'Estat, en el sentit d'anar a cridar l'atenció sobre la situació 
de no registre o de no igualtats de drets de les parelles de fet amb d'altres parelles 
de dret, es va plantejar el fet de crear aquest tipus de registre municipal d'unions 
civils, on puguin inscriure's voluntàriament parelles que convisquin i que no tinguin 
registrat el fet de la seva unió. Pensa que aquest tema és fonamentalment un toc 
d'atenció referent a aquesta situació encara de desamparament que hi ha en tota 
una colla de drets per aquest conjunt de persones, siguin o no del mateix sexe, que 
viuen conjuntament i que per temes de dret civil successori, no els són d'aplicació 
les mateixes lleis que les parelles que han quedat registrades d'una forma 
establerta. Per tant, el que plantegen és una voluntat de tolerància, una voluntat de 
reconèixer el que en la societat ja és un fet i, per tant, obrir la possibilitat que 
aquestes persones que han triat aquesta forma de vida poguessin registrar aquesta 
seva situació i, per tant, que hi hagués un element de reconeixement del municipi 
d'aquest fet, encara que això, en aquests moments, no generi uns altres drets. Però 
amb la voluntat que aquest toc d'atenció i aquest posicionament de molts 
ajuntaments de Catalunya i del conjunt de l'Estat aboqui o forci a què hi hagi una 
revisió de la legislació en el sentit de ser més oberta, més tolerant,  i, en definitiva, 
més d'acord amb la realitat social d'aquest moment. Aquest és el sentit, bàsicament, 
de la proposta que presenten. 
 



Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que l'esperit amb el qual el grup de CiU ha 
presentat una esmena a la proposta de l'ENM, és per tal que l'ordenament jurídic 
vigent en aquest moment, tot i que s'accepta de fet que hi ha unes parelles d'unions 
lliures i estables, legalment no és possible. Aleshores, el que demana el grup de 
l'ENM és que s'obri un registre, però a efectes legals, que és el que realment els ha 
de preocupar i que és el que realment preocupa a aquestes parelles de fet,  que 
puguin tenir tot un tema d'herències, puguin tenir tot un tema de legats que en 
aquests moments no està reconegut. Aleshores, l'equip de govern ha cregut que 
havien de fer una aportació positiva, i creuen que progresista, en aquest tema, que 
és instar a qui realment té el poder per canviar les Lleis, que és el Ministeri de 
Justícia, per tal que tingui en compte aquest tema, perquè si l'ajuntament amb tota la 
bona fe del món obre un registre, legalment aquesta gent no tindrà una força, 
perquè en aquest moment a l'ajuntament, qualsevol parella que vingui a registrar-se 
de convivència sota una mateixa vivenda, no hi ha cap mena de problema, és 
registren i punt. Ara, a efectes legals creuen que han d'anar més enllà, han d'instar 
al Ministeri de Justícia que reguli amb lleis el que sembla que arran de la Constitució 
Espanyola es dóna com un tema de fet i de justícia, i s'incorporin amb textos legals 
que permetin acabar amb aquesta injustícia. Per això demanen que s'accepti 
aquesta esmena que creuen que tendeix d'una forma important   
a aconseguir que canviï aquesta injustícia i instar al Ministeri de Justícia a fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que cada dia se'n veuen de noves. S'està preguntant 
si Nostre Senyor quan va fer el món i va crear l'home, Adam, i va dir que no és bo 
que l'home visqui sol i li va donar una Eva, no va pas  donar un "Evo" també, i aquí 
és on veu ell que si Nostre Senyor que sap totes les coses, hagués pogut pensar 
que també necessitaria un "Evo", ja l'hauria fet. O sigui, que es va contra natura, 
contra el que és de principis, l'altre considera que són aberracions que es donen 
dintre de la convivència racional, però observant els irracionals veu que no tenen 
problemes, perquè segueixen el seu instint tal com Déu els va fer i punt. Aquí l'home 
amb la seva llibertat individual, és propens a què vagin sortint aquestes coses, però 
no perquè siguin la font o el principi, perquè els principis bé estant prou clars en tots 
els manaments de la Llei de Déu i en el què és de doctrina. Ara bé, troba que en 
aquest cas, el Padró d'Habitants ja reflexa els que conviuen sota un mateix sostre, 
per tant, demanar un Registre tal com acaben d'exposar, a efectes legals 0. I es 
pregunta si aquesta proposta s'ha de portar aquí, havent-hi un Parlament per 
damunt de nosaltres. Troba que la vigent legislació civil contempla el matrimoni civil i 
el divorci, proporcionant un marc flexible d'establiment i liquidació de l'esmentat 
vincle. Quan una parella tria la convivència sense legalitzar el seu vincle, és obvi que 
no desitja un reconeixement oficial de la seva situació, per raons que només són 
competència dels seus integrants, i que pertanyen a l'àmbit de la seva intimitat. 
L'existència de Registres administratius de parelles de fet, en un estat de dret on el 
Poder Judicial tutela el Registre Civil, introdueix confusió legal i social. S'ha de tenir 
en compte possibles conseqüències o implicacions negatives en un estat democràtic 
respectuós de la llibertat individual, però aquesta llibertat individual no pot anar més 
enllà del que és discrecional-normal del que fins ara han après, perquè si han de ser 
respectuosos amb la llibertat individual en quan a aberracions que no són de 
contingut de principis, també  es podrien trobar amb algú que volgués per 
companyia la seva gossa o la cabra. Pot ser racional o irracional, però és la 



companyia que ell demana. Que hi hagi hagut ajuntaments que ho facin, doncs que 
ho facin, però ell en el seu ajuntament passa d'aquesta qüestió, i atenent als 
principis de quan Déu va crear l'home, veu que això marxa del que és normal i, per 
tant, tot el que fugi de la normalitat no ho troba bé. Pel que fa a termes jurídics, ja ha 
manifestat aquí uns quants punts que marquen prou bé el que són les lleis 
humanes, però la Llei Divina no és aquesta. Per això, en aquest cas, el seu vot serà 
totalment negatiu, tant amb la proposta com amb l'esmena, perquè considera que és 
obvi que això no és purament trascendental pel Consistori, pel que fa a ajuntament, 
perquè si els efectes legals del Parlament no es pronuncien, l'ajuntament "piu-piu". 
Per això l'ha sorprès moltíssim que avui aquí se'ls proposi un "Evo". Ell prefereix 
l'Eva. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que estan totalment d'acord amb la presentació i amb 
el contingut de la proposta. Veuen, com manifesta també l'equip de CiU, alguns 
elements de quines poden ser les conseqüències jurídiques, en el sentit de quina 
conseqüència jurídica pot comportar per les persones que es registren dins el 
registre que es vol obrir. Creuen que sí que n'hi poden haver, però inicialment són 
febles. El que està clar és que l'ajuntament és l'administració que està més propera 
al ciutadà, amb la qual cosa l'ajuntament és l'administració que rep primer les 
patacades, però també rep la sensibilització dels ciutadans. El que sí és cert és que 
tots els membres d'aquest ajuntament, o si més no la majoria, reconeixen que ha 
d'haver-hi una situació d'igualtat jurídica i de fet i de dret i com sigui, entre les 
parelles de fet i les parelles de dret. Creuen, per altra part, que l'ajuntament ha de 
donar respostes a les realitats de la ciutat, i en aquest cas, les realitats convivencials 
de la ciutat entre parelles. Davant d'aquests elements, tothom és conscient que 
existeixen parelles de fet, és una realitat, i existeix una possible necessitat que hi 
hagi una  regulació d'aquestes parelles pel que fa als possibles drets no reconeguts i 
que sí poden tenir dret, febles en aquests moments, però que sí que hi són. Per 
exemple, creu que una de les conseqüències jurídiques d'un registre municipal de 
parelles de fet, sigui heterosexual o no, sense fer menció en aquest cas a la Llei 
Divina, que una de les coses que deia era respectar als altres,  és regularitzar certes 
situacions i posar-les en el nivell d'igualtat respecte les parelles de dret, i li dóna la 
impressió que aquesta és una bona forma de respectar als altres. El que passa és 
que el GMS és molt respectuós amb les creences dels membres d'aquest 
ajuntament i, en tot cas, creuen que tothom ha de fer una votació a consciència. No 
comparteixen les paraules del Sr.Balet però sí les respecten. Conseqüències 
jurídiques d'un possible registre, podrien ser el reconeixement de la convivència com 
a prova administrativa davant la reclamació d'una viduïtat, o bé l'acolliment a 
possibles ajudes d'habitatges de protecció social promogudes pel mateix 
ajuntament. Les conseqüències hi poden ser, i creuen que l'ajuntament de Manresa, 
com altres ajuntaments, han de tenir la sensibilitat de donar respostes agosarades, i 
possiblement a vegades poden ser parcialment equivocades, a realitats 
convivencials d'aquesta ciutat, amb la qual cosa el GMS votarà favorablement la 
proposta del grup de l'ENM.  
Per altra part, l'esmena que presenta CiU és correcta en si mateix, ja que finalment 
quin és l'element primordial de les modificacions normatives que s'han de produir?, 
és la Llei màxima de l'Estat i, en tot cas, bàsicament, es fa referència al Codi Civil, 
perquè la Constitució ja reconeix els principis d'igualtat i de llibertat.  Creuen que és 



encertada l'esmena presentada per CiU, però creuen que seria més oportú fer una 
esmena d'addició, i no de substitució. Estarien disposats a votar-la favorablement 
com esmena d'addició, perquè en si mateix, el que està reclamant és el mateix que 
reclama el grup de l'ENM, però sense reclamar un registre municipal. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que un cop vista l'esmena de CiU, el que pensa 
és que justament la proposta de l'ENM i l'esmena de CiU es complementen i, per 
tant, tal com deia el Sr. Valls, el més correcta seria que CiU considerés aquesta 
esmena com d'addició i, per tant, es votés globalment aquests punts de l'ENM i el 
punt de CiU. Del que es tracta és que hi hagi una reglamentació i el que pretén 
aquest posicionament que proposa aquest ajuntament i que han fet tota una colla 
d'ajuntaments de Catalunya, és justament el fet d'intentar avançar-se, intentar forçar 
a l'Administració de Justícia i el Legislatiu a què plantegi aquestes modificacions. 
Referent al que ha dit el Sr. Balet, diu que ja esperaven que tindria una actitud més 
encallada en el temps, tot i que en alguna part de la intervenció ha tret una mica les 
coses de lloc, perquè l'ENM planteja una unió de persones i no unions d'altres tipus 
més estranys i, en tot cas, afortunadament no ha tret alguns dels arguments que ha 
sentit dir en el seu President de Catalunya, en el sentit que això podria tenir risc per 
les persones que s'apuntessin si hi hagués règim totalitari, perquè en definitiva, si hi 
ha algun risc de  règim totalitari, justament ve de les files del Partit Popular . 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que vol fer alguns aclariments a les intervencions que 
hi ha hagut. Si qualsevol parella de fet ve aquí a l'ajuntament a registrar-se sota un 
mateix domicili, aquest registre, l'ajuntament de Manresa el fa des de fa anys i si es 
demana un certificat de convivència, es dóna des de fa anys. Per tant, l'ajuntament 
creu que en aquest moment cap ciutadà està marginat a l'Ajuntament de Manresa, 
des de fa anys, de manera que el que demanen ja es fa, i per això mantindran viva 
la seva esmena de substitució. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposició presentada pel grup de 
l'ENM i és rebutjada per 13 vots negatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 vots afirmatius (8 
GMS i 3 ENM). 
 
Abans de procedir a la votació de l'esmena de substitució presentada per CiU, el Sr. 
Perramon explica que, tot i que troben correcta el que planteja l'equip de CiU, la 
seva posició serà l'abstenció, degut a què no s'ha considerat la proposta inicial. 
 
El Sr. Valls i Riera vol precisar que el fet de fer un registre, no implica que 
actualment existeixin problemes de marginació pel que fa al tractament de parella, 
en tot cas és un reconeixement de la realitat. Creuen que és més bo que 
l'ajuntament Manresa faci un registre,i malgrat poden estar d'acord amb la proposta 
de CiU, creuen que és una posició feble i, per tant, la seva posició serà l'abstenció. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució presentada pel grup de CiU, és aprovada 
per 12 vots afirmatius (CiU), 1 vot negatiu (GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3 ENM) 
i, per tant, es declara acordat: 
 



SOL.LICITAR al Ministeri de Justícia que inicïi el procediment legal oportú per tal de 
modificar la legislació vigent relativa al Registre Civil, als efectes que pugui incloure 
la inscripció de les parelles de fet que ho desitgin. 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres dictàmens 
sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del 
ROM. 
 
9.1 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE 

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. FASE III. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'obra redactat per la Diputació de Barcelona, anomenat 
“PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. 
FASE III”, desglossat en dues etapes i amb un pressupost general total de CENT 
CINQUANTA-SET MILIONS CINC-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES 
VINT-I-VUIT pessetes (157.597.628'-pts) per la primera etapa, i de SEIXANTA 
MILIONS SIS-CENTES SETANTA-NOU MIL TRES-CENTES DUES pessetes 
(60.679.302'-pts), per la segona etapa. 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
en aplicació dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal 
ordinària, reunint tots els documents reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment 
d'aprovació del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, 
de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execu-
ció. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de 
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i subministres sempre 
i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits 
superiors als consignats en el pressupost anyal, circumstància que es produeix en 
aquesta obra. 
 



Vist l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant el seu criteri 
favorable al projecte presentat, indicant però la necessitat de demanar informe del 
Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en funció al caràcter de 
Monument Històrico-Artístic d’interès provincial de l’edifici del Casino de Manresa. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals indicant que, de conformitat al 
que preveu 19 .1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
resulta preceptiu l’informe del projecte per part de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que componen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de pro-
posar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 A C O R D S 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte d'obra redactat per la Diputació de Barcelona, anomenat “PROJECTE 
BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. FASE III”, 
desglossat en dues etapes i amb un pressupost general total de CENT 
CINQUANTA-SET MILIONS CINC-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES 
VINT-I-VUIT pessetes (157.597.628'-pts) per la primera etapa, i de SEIXANTA 
MILIONS SIS-CENTES SETANTA-NOU MIL TRES-CENTES DUES pessetes 
(60.679.302'-pts), per la segona etapa, en aplicació del que preveu l'article 218 .1 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DEMANAR de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya l'informe previst a l'article 19 .1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol respecte del projecte inicialment aprovat en el present 
Dictamen." 
 
 
Intervé el Sr. Llobet i Corominas i manifesta que amb aquest dictamen proposen 
aprovar inicialment la 3a. fase del projecte d'execució de rehabilitació del Casino de 
Manresa. Aquesta fase s'ha dividit en dues etapes per adaptar-ho a les 
disponibilitats pressupostàries i el fet que avui es presenti com a sobrevingut, és per 
donar-hi el màxim d'agilitat possible. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que votaran favorablement aquest dictamen  
perquè es tracta de plantejar el finançament de l'execució de les obres de 
rehabilitació de l'edifici Casino, però mostra la preocupació del GMS sobre el resultat 



final de la Sentència, pel que fa a l'apreuament del Casino, que actualment es troba 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens sobrevinguts 2 i 
3. 
 
9.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 

D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
AQUEST AJUNTAMENT, PER FORMALITZAR LA VENDA A LA 
GENERALITAT DE LA MEITAT PROINDIVISO DE LA FINCA ON ESTÀ 
SITUAT EL PALAU FIRAL. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa és propietari de l'edifici del PALAU FIRAL, que 
suposa una importància capital per al foment econòmic no únicament de la ciutat de 
Manresa, sino de tota l'àrea comercial de la Catalunya central. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya coincideix amb l'Ajuntament de Manresa en 
valorar el PALAU FIRAL com a generador d'uns beneficis socials, com a instrument 
de promoció i reequilibri territorial que no poden ser vistos únicament sota la 
prespectiva financera, ja que el seu pes específic depassa la realitat municipal i, en 
conseqüència, no ha de pesar íntegrament sobre la ciutat el seu sosteniment. 
 
Atès que, com a conseqüència d'aquesta valoració, es va aprovar en sessió del 
Govern de la Generalitat del dia 24 de novembre de 1993 "Autoritzar l'adquisició de 
la meitat proindiviso de l'immoble denominat Palau Firal, situat a la barriada "El Guix" 
de Manresa, per un import de 144.874.312,-ptes...." 
 
Vista la minuta de conveni que es proposa a l'aprovació del Ple, que preveu, en 
síntesi, el compromís de l'Ajuntament de formalitzar la venda a favor de la 
Generalitat de Catlaunya de la meitat proindiviso de la finca del PALAU FIRAL, a 
canvi de la quantitat de 144.874.312,-ptes., així com l'adscripció de la finca a un 
Consorci de nova creació que la gestionaria. 
 
Atès el que disposen els articles 63.2 g) de la Llei 8/1987 i 25.2 g) de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a les competències dels ens 
locals. 
 
Atès que la possibilitat que l'Administració Pública celebri convenis amb persones 
tant de dret públic com privat està recollida a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sempre que tinguin per objecte de satisfer l'interès públic i no siguin contraris 
a l'ordenament jurídic, en els termes previstos a l'article 88 de l'esmentat cos legal. 
 



Atès que l'article 256 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveu expressament aquesta possibilitat de convenir, específicament 
per als ens locals. 
 
Atès el que preveuen els articles 252 i següents de la Llei 8/1987, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, respecte a la possibilitat que els Ens Locals constitueixin 
Consorcis  amb altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú. 
 
Atès que en la proposta de conveni que es duu a aprovació es preveu que caldrà 
seguir la tramitació legal prevista per a l'alienació de béns patrimonials. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de 
Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin els 
següents 
 
 ACORDS 
 
 
1r.- APROVAR LA MINUTA DE CONVENI que s'adjunta, entre el Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, pel qual 
l'Ajuntament es compromet a formalitzar la venda a la Generalitat de la meitat 
proindiviso de la finca on està situat el PALAU FIRAL, a canvi d'una aportació de 
144.874.312,-ptes. per part de la Generalitat, així com a la seva adscripció a un 
Consorci de nova creació, format per les dues administracions, que tindrà com a 
missió la seva gestió. 
 
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura del Conveni i de tota la 
documentació relativa a l'expedient." 
 
9.3 INCOAR EXPEDIENT D'ALIENACIÓ A FAVOR DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, DE LA MEITAT PROINDIVISO DE LA FINCA 
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA ANOMENADA 
"RECINTE FIRAL", SITUADA AL SECTOR DE "EL GUIX". 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa és propietari de la següent finca: 
 
 . Nom: Recinte Firal. 
 . Situació: El Guix. 
 . Superfície del terreny: 42.144 m2. 
 . Superfície construïda: 6.531'13 m2. 
 . Qualificació jurídica: Bé Patrimonial. 



 . Dades registrals: . Tom 1.940; Finca 28.859; 
Llibre 605 de Manresa; Full 
143; Inscripció 1a. 

   . Tom 2.052; Finca 33.573; 
Llibre 680 de Manresa; Full 
135. 

 . Descripció: Urbana, parcel.la de terreny situada en el terme de 
Manresa, procedent de l'heretat "Manso Guix", de forma poligonal 
irregular, de superfície 42.144 m2. Limita: Nord, Est, i Oest amb resta de 
propietat de Magí Gallifa d'Argullol; i al Sud, amb finca propietat de 
Concepció Roca i Gall, amb finca de Santiago Morros LLobet, amb finca 
de Pio Vall-llosada González, amb finca de José Corral i Lorente, i amb 
finca de Moisès García Fernández.  

 Obra nova: edifici Palau d'Exposicions, amb forma de T, el qual consta 
de: planta semisoterrània de 175'49 m2; planta baixa de 3.304'84 m2; 
planta primera de 3.051'40 m2. 

 
Atès que l'esmentada finca i l'edifici ubicat en ella han estat primordialment utilitzats 
fins al moment per a la realització d'esdeveniments firals, la qual cosa no impedeix 
que s'hi portin a terme altres activitats de naturalesa sòcio-cultural o de foment 
econòmic. 
 
En atenció al fet que l'immoble del "Recinte Firal" representa un interès social que 
sobrepassa l'àmbit estrictament municipal, l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat 
de Catalunya han mantingut converses a l'efecte d'alienar la meitat "proindiviso" de 
l'esmentada finca a la Generalitat de Catalunya, i la creació posterior d'un Consorci 
entre les dues administracions encarregat de gestionar l'explotació i administració 
patrimonial del Palau Firal de Manresa. 
 
Atès que els articles 193 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i la Secció 1a. del Capítol II del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya, estableixen el procediment al qual s'ha de subjectar 
l'alienació de béns patrimonials per part del municipi. 
 
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
1r.- Incoar expedient d'alienació a favor de la Generalitat de Catalunya, de la meitat 
"proindiviso" de la finca propietat de l'Ajuntament de Manresa anomenada "Recinte 
Firal", situada al sector de "El Guix", d'una superfície de 42.144 m2, la qual té la 
qualificació jurídica de Bé Patrimonial, de conformitat amb el que preceptuen els 
articles 193 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril i la Secció 1a. del Capítol II del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya." 
 
 



Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquests dos dictàmens son fruit d'una 
llarga negociació amb la Generalitat de Catalunya. En principi, el primer d'ells no fa 
altra cosa que agafar el compromís de formalitzar una venda; venda que, per altra 
banda, en el segon dictamen s'incoa expedient d'alienació a favor de la Generalitat. 
Aquesta és una proposta  que en el seu moment s'havia comentat i que consisteix 
en la creació d'un nou ens, en aquest cas d'un consorci, que amb la posterior venda 
de la meitat proindivisa del que és el propi Pavelló Firal, a parts iguals, a la 
Generalitat de Catalunya, portarà a terme la gestió, manteniment i futures noves 
inversions del mateix, a fi i efecte de continuar mantenint d'una manera positiva, la 
promoció econòmica i la promoció industrial de Manresa i, bàsicament, de la 
Catalunya central. Creu que és important arribar a constituir aquest ens i tenir a la 
Generalitat com una part més dintre de la constitució del propi consorci per les 
noves iniciatives i per les noves idees que puguin sortir per rendibiitzar no tan sols la 
institució sinó per millorar les estructures, les infrastructures i totes aquelles 
situacions de millores industrials que puguin anar a afavorir aquestes contrades.  
Creuen que és una proposta interessant. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que el seu grup, en diferents ocasions havia 
plantejat la necessitat de vendre el Palau Firal, per tal de resoldre alguns temes 
financers-municipas i per operativitat d'aquell recinte. La solució que es planteja ara 
és una venda a mitges, és a dir, d'alguna forma es ven la meitat de la titularitat del 
Palau Firal a una institució pública, la Generalitat i s'obté uns diners que suposa que 
es complementarien, d'acord amb l'estudi, amb l'aportació inicial que havia fet la 
Generalitat. Pensen que, en part, es fa cas al que havia plantejat l'ENM però, en 
part, aquesta solució, excepte que la Generalitat en un futur vulgui adquirir el 100 
per 100 d'aquest recinte, sí que bloqueja altres possibilitats que l'ENM en 
determinats moments havia defensat. Per tant, tot i reconeixent que aquesta situació 
és millor que la situació anterior, la posició de l'ENM, en el conjunt dels dos 
dictàmens, serà l'abstenció. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que tot i que aquests dos dictàmens no han 
passat per la Comissió d'Hisenda, el GMS comprèn la urgència del tema i accepta 
les explicacions que el Sr. Sala li ha donat abans d'entrar al Ple.  
Pel que fa al contingut del dictamen, diu que la idea ja feia temps que estava donant 
voltes i d'alguna forma en tenien coneixement. Creuen que és un bon pacte i un bon 
acord inicial amb la Generalitat de Catalunya i els membres d'aquest ajuntament 
s'han de felicitar, juntament amb la mateixa Generalitat. Afegeix que tot seguit farà 
una lectura acurada d'un punt d'aquest conveni que creu que d'alguna forma 
reflecteix el posicionament que ha tingut el GMS des de la construcció del Palau 
Firal, i és el punt 4t de la part expositiva, que diu "la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Manresa coincideixen en valorar que el Palau Firal de Manresa 
presenta uns beneficis socials, com a instrument de promoció i reequilibri territorial 
que no poden ser vistos únicament sota la perspectiva financera. El pes específic 
del Palau Firal de Manresa depassa la realitat municipal i, en conseqüència, no ha 
de pesar íntegrament sobre la ciutat el seu sosteniment. És per això que la 
Generalitat vol participar en la propietat i explotació de l'esmentat Palau, a través 
dels compromisos que adquireix per aquest conveni, que valora com un instrument 
més de la seva política de desenvolupament socio-econòmic i de reequilibri 



territorial, en el compliment de l'esperit que inspira l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya". 
Creuen que d'alguna forma aquest pacte, apart de posar en coneixement de la ciutat 
de Manresa i l'ajuntament quin és el posicionament de la Generalitat de Catalunya 
respecte el tema del Palau Firal, reflexa seriosament quin ha estat el posicionament 
del GMS, manifestant també el GMS, que si bé la perspectiva financera té 
importància i, d'alguna forma, va crear un conflicte important pel que fa al 
posicionament polític dels diferents grups, sí que els beneficis socials del Palau Firal, 
que ha comportat el que pot comportar en un futur, poden ser més importants. El 
GMS es felicita d'aquest pacte, creu que és una bona solució inicial pel possible 
desenvolupament del Palau Firal de Manresa i, finalment, esperen que a la Comissió 
d'Hisenda se'ls expliqui com serà el consorci, quines seran les seves condicions, les 
seves característiques, la forma de funcionament, etc. Això pel que fa al primer 
dictamen. Pel que fa al segon dictamen, és la iniciació d'un expedient administratiu 
per tal d'alienar la metitat indivisa del Palau Firal a la Generalitat de Catalunya. EL 
GMS votarà favorablement, no tan sols pel fet que la Generalitat de Catalunya 
aposta decididament pel Palau Firal de Manresa sinó que, evidentment, aquests 150 
milions que entregrarà la Generalitat a l'Ajuntament, aniran bé per reduir 
l'endeutament de l'Ajuntament de Manresa, que és important i, a més, el Sr. Sala ja 
feia temps que ho estava esperant i avui creu que serà un dia feliç per ell, per reduir 
l'endeutament i per solucionar un problema que és bo que el solucioni la mateixa 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i diu que en el punt 4t. de la part expositiva, a què ha fet 
esment el Sr. Valls, aquest conjunt de definicions i de voluntats i d'exposicions, van 
ser part de la clau de la negociació de l'equip de govern amb la Generalitat de 
Catalunya. No està posat per casualitat, sinó que són part dels arguments que es 
van utilitzar per portar a bon port aquesta iniciativa que, malgrat el temps, al final ha 
arribat al port que requeria. D'altra banda, dintre els pactes, fa especial menció d'un 
apartat, i és en el punt 3r. a la 5a. línia, que diu "Tanmateix, les operacions de crèdit, 
la garantia hipotecària de les quals és el Palau Firal de Manresa, pendents de  
cancel.lar seran assumides íntegrament per part de l'Ajuntament de Manresa". Això 
vol dir que dels préstecs que quedaran pendents, i que són préstecs hipotecaris en 
aquest cas, la part que quedarà pendent en el moment de la signatura van 
íntegrament a càrrec de l'ajuntament de Manresa, perquè el preu íntegre del què es 
cobrarà l'utilitzarà l'ajuntament per cancel.lar présctecs hipotecaris que estaven 
afectant aquesta propietat en concret. La resta, serà a expenses de l'ajuntament de 
Manresa, i creu que és una qüestió compensatòria absolutament correcta. Ha volgut 
fer esment d'això perquè és un apartat que si no se l'han llegit detingudament potser 
els podia passar per alt i tal cas podia portar  algun dubte. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que troba avantatjosa aquesta operació perquè 
tot ajuda a anar tirant endavant i, en aquest cas, tindran la Generalitat al costat per 
anar fent més coses. Per tant, el seu veu serà favorable pels dos dictàmens. 
 
Sotmesos a votació conjunta els  dictàmens compresos en els punts 9.2 i 9.3, són 
aprovats per 21 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 3 abstencions (ENM). 
 



 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són 
les 22 h i 15 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  
 


