
  
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17 de juliol 
de 1995. Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 13 amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Francesc De Puig i Viladrich  
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 



 
  
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a 
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
 
En primer lloc, el Sr. Alcalde manifesta que el punt 7.1.3, que és un dictamen de la 
Regidoria d'Hisenda i de la Regidoria de Cultura, sobre cessió d'ús a l'Associació de 
Veïns del barri de la Balconada dels locals situals al carrer Oleguer Miró, 23 i 25, queda 
retirat, atès que havent-li comunicat a aquesta Associació de Veïns, en data abril del 
95, la possibilitat de signar aquest conveni, sembla ser que en cap moment se'ls havia 
donat trasllat del que avui aquest Ple aprovava. Com que no és voluntat d'aquest Ple 
de la Corporació, aprovar coses de les que no ha pogut tenir coneixement l'Associació 
de Veïns, ho retiraran i, en tot cas, en donaran compte a l'Associació de Veïns.  
 
De la mateixa manera, manifesta que retiren el sobrevingut 1, degut a uns aclariments 
que s'han de fer per part de la Diputació de Barcelona. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació a les actes 
de les dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 17-6-95 i el 7-7-95, la còpia de les 
quals s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es consideren i 
es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents, les actes de les 
sessions dels dies 17-6-95 i 7-7-95, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 i 27, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE MAIG i 5, 12 i 
14 de JUNY i 3 DE JULIOL DE 1995, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D'AQUESTES SESSIONS S'HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES 
DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 
113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes de 
les sessions de la Comissió de Govern de dates 8, 15, 22 i 29 de maig , 5, 12 i 14 de 
juny i 3 de juliol de 1995, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als 
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i 
fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) 
del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 



 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS 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 8-5-95, SOBRE 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA SRA. GEORGINA 
GIL PEDRENY, PER A REALITZAR FUNCIONS DE PROFESSORA ADJUNT 
DE LLENGUATGE MUSICAL DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que 
manifesta la necessitat de cobrir urgentment un lloc de treball de professora adjunt de 
llenguatge musical del Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa, 
donat que la Sra. Pilar Pla Tasias, titular del lloc de treball, ha sol.licitat una llicència per 
assumptes pròpis del 15 de maig de 1995 i fins el 15 de juny de 1995. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i requereix 
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, 
donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la Sra.  
GEORGINA GIL PEDRENY (CIF 52.173.345 F), a partir del dia 15 de maig de 1995 i 
fins el 15 de juny de 1995 ambdós inclosos. 
 
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i 
desenvolupa l'Art. 15 1c) de l'Estatut dels Treballadors,i el Decret 214/90 de 30 de juliol 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr. 
Alcalde, mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, modificat parcialment per decret 
de 14 de setembre de 1993, RESOLC: 
 
1.- Contractar en règim laboral temporal de substitució, i pel sistema de màxima 
urgència a la Sra. GEORGINA GIL PEDRENY (CIF 52.173.345-F), per realitzar les 
funcions de PROFESSORA ADJUNT DE LLENGUATGE MUSICAL DEL 
CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA DE MANRESA, amb 
una jornada de 18 hores setmanals i pel periode comprès entre el dia 15 de maig de 



1995 i fins el 15 de juny de 1995, ambdós inclosos, pel fet de cobrir el periode de 
llicència per assumptes pròpis que s'ha autoritzat a la Sra. Pilar Pla Tasias, titular del 
lloc de treball, i amb les següents retribucions:  
  
Sou mensual ................................................................................................159.555.-ptes. 
Paga extraordinària d'estiu...........................................................................159.555.-ptes. 
Paga extraordinària de Nadal ......................................................................159.555.-ptes. 
 
 
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin. 
 
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb  el que 
disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i desenvolupa 
l'Art. 15 1c) de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 
  
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya." 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 18-5-95, SOBRE 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DEL SR. FRANCISCO 
JOSÉ FERNÁNDEZ BENÍTEZ, PER A REALITZAR FUNCIONS DE 
PROFESSOR ADJUNT DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora M. Àngels Casas i Pujol, que 
realitza tasques de Professora Adjunt de Violí del Conservatori Professional Municipal 
de Música de Manresa, ha presentat baixa per incapacitat temporal amb data 17 de 
maig d'enguany, i es preveu que serà per un periode de temps llarg. 
 
 
Vist l'informe-proposta emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana, en el 
que manifesta la necessitat de substituir urgentment a la senyora Casas, per tal que els 
seus alumnes no quedin sense les classes lectives de violí, la qual cosa podria causar 
un perjudici per als alumnes que estan matriculats en l'aprenentatge de l'esmentat 
instrument. 
 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix 
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, 
donada la urgència. 
 
  
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència  al 



senyor Francisco José Fernández Benitez, des del dia 22 de maig de 1995 i fins el 
moment en que es reincorpori al servei la senyora M. Àngels Casas i Pujol. 
 
 
Vist el que disposa l'art. 4 del R.D. 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i 
desenvolupa l'art. 15 1 c) de l'Estatut dels Treballadors, així com el Decret 214/90 de 30 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals. 
 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr. 
Alcalde mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, modificat parcialment per decret 
de 14 de setembre de 1993, RESOLC: 
 
 
1r.- Contractar en règim laboral temporal i pel procediment de màxima urgència, al 
senyor FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BENITEZ (CIF 30.816.621 W), per a realitzar 
funcions de PROFESSOR ADJUNT DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA, amb una jornada de 18 
hores setmanals, i pel periode comprès entre el dia 22 de maig de 1995 i fins que es 
reincorpori al servei actiu la senyora M. Àngels Casas i Pujol que es troba en situació 
de baixa per incapacitat temporal, i per les següents retribucions: 
 
Sou mensual .............................................................................................. 159.555,- ptes. 
Paga extraordinària d'Estiu ........................................................................ 159.555,- ptes. 
Paga extraordinària de Nadal .................................................................... 159.555,- ptes. 
  
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
 
2n.- La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el que 
disposa l'art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i desenvolupa 
l'art. 15 1 c) de l'Estatut dels Treballadors, així com el Decret 214/90 de 30 de juliol pel 
qual s'aprova el reglament del personal al servei de les Entitats Locals. 
 
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya." 
 
                    
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA, DE DATA 14-6-95, SOBRE 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA SRA. M.PILAR 
SANGRÀ PERRAMON i DE LA SRA. MARIA EGEA PÉREZ, COM A 
TREBALLADORES FAMILIARS. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que durant el període comprès entre el mes juliol i setembre, es produiran 
mancances de personal en el servei d'assitència a domicili degut a les vacances del 
personal adscrit al mateix. 



 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que 
manifesta la necessitat de cobrir aquesta mancança de treballadores familiars. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball es laboriosa i requereix 
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, 
donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència a 
les Sres. M. PILAR SANGRA PERRAMON (DNI 39.286.367) del 3 de juliol de 1995 al 
16 de setembre de 1995, i MARIA EGEA PEREZ (DNI 39.315.063) del 17 de juliol de 
1995 al 20 de setembre de 1995. 
 
Vist el que disposa l'art. 3 del RD 2546/94 que regula la contractació eventual per 
circumstàncies de la producció, l'art. 15 1b) de l'Estatut dels Treballadors i el Decret 
214/90  de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
Entitats Locals. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr. 
Alcalde, mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, modificat parcialment per decret 
de 14 de setembre de 1993, RESOLC: 
 
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel procediment de màxima urgència, 
d'acord amb l'art. 3 del RD 2546/94 que regula la contractació eventual per 
circumstàncies de la producció, l'art. 15 1b) de l'Estatut dels Treballadors i el Decret 
214/90  de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
Entiats Locals, a les  
persones següents: 
 
 * M. PILAR SANGRA PERRAMON 
   DNI : 39.286.367 
   LLOC DE TREBALL: Treballadora Familiar 
   JORNADA DE TREBALL: 37 hores setmanals 
   DATA INICI CONTRACTE: 3 de juliol de 1995 
   DATA FINALITZACIO CONTRACTE: 16 de setembre de 1995 
 
i per les següents retribucions: 
 
Sou mensual ................................................................................................121.160.-ptes. 
Paga extraordinaria d'estiu...........................................................................121.160.-ptes. 
Paga extraordinaria Nadal............................................................................121.160.-ptes. 
 
 * MARIA EGEA PEREZ 
   DNI: 39.315.063 
   LLOC DE TREBALL: Treballadora Familiar 
   JORNADA DE TREBALL: 37 hores setmanals 
   DATA INICI CONTRACTE: 17 de juliol de 1995 
   DATA FINALITZACIO CONTRACTE: 20 de setembre de 1995 



 
i per les següents retribucions: 
 
Sou mensual ................................................................................................121.160.-ptes. 
Paga extraordinaria d'estiu...........................................................................121.160.-ptes. 
Paga extraordinaria Nadal............................................................................121.160.-ptes. 
 
Les pagues extraordinàries, s'enten en la part proporcional que corresponguin. 
 
2.- Donar compte al Ple d'aquest Decret i publicar les presents contractacions en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-5-95, SOBRE 

PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 864/95-A, INTERPOSAT PER IBORY 
FINZ, S.A. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 24 de maig de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'ofici del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la interposició del recurs 
contenciós-administratiu núm. 864/95-A inteposat per IBORY FINZ, S.A. contra el 
decret d'aquest Ajuntament de data 08-02-95 que ordenava el cessament en l'ocupació 
d'una parcel.la de terreny, que l'Ajuntament considera de la seva propietat per cessió 
efectuada per tercera persona, expedient EU-9302, i obrint un termini de 5 dies per fer 
al.legacions referents a la petició de suspensió de l'acte administratiu que fa la part 
actora. 
 
Atès el que diposa 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 l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència, i 
tenint en compte el curt termini per personar-nos i realitzar les al.legacions en aquest 
procés. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha estat designat amb el número 
864/95-A interposat per part de IBORY FINZ, S.A. contra el decret d'aquest Ajuntament 
de data 08-02-95 que ordenava el cessament en l'ocupació d'una parcel.la de terreny, 



que l'Ajuntament considera de la seva propietat per cessió efectuada per tercera 
persona, expedient EU-9302, davant la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n.- ACORDAR la remissió de l'expedient administratiu al Tribunal en el moment en 
que sigui reclamat, tal i com preveu l'article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar 
aquest acord a tots aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en 
compliment de l'article 64.1 de la citada Llei. 
 
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat als 
acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sra. 
MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós referenciat". 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 7-6-95, SOBRE 

DESISTIR DEL PROCÉS JUDICIAL NÚM. 162/95, CONTRA VALENTÍ 
FÁBREGA FORRADELLAS I CONTRA ARRENDAMIENTOS Y VENTAS 
RALOP CINCO, S.A. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist que pel Ple de la Corporació del dia 21 de març de 1995 es va acordar interposar 
demanda en judici declaratiu de menor quantia davant del Jutjat de Primera Instància 
de Manresa per promoure acció judicial de rectificació d'assentament registral o, 
alternativament, lliurament de segona còpia judicial de l'escriputra, contra el sr. 
VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS, deutor de la Hisenda Municipal, per tal que fos 
inscrita al seu nom la finca del Passeig de Pere III, núm. 49 8è 2a. de Manresa, i contra 
la societat ARRENDAMIENTOS Y VENTAS RALOP CINCO, S.A., actual titular 
registral, als efectes de poder prosseguir l'expedient de constrenyiment número 
39.259.688/02 que se segueix contra ell. 
 
Vist l'informe del recaptador executiu, del dia 1 de juny d'enguany, en el que es diu que 
s'ha liquidat l'expedient de constrenyiment de referència. 
 
Vist l'informe emès per la lletrada cap dels Serveis Jurídics i de Programació, en el que 
considera que la demanda de rectificació registral instada ha perdut el seu objecte, per 
no tenir cap interès per a l'Ajuntament la inscripció esmentada, un cop s'ha satisfet el 
deute i s'ha liquidat l'expedient de constrenyiment. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment atribuïdes, i 
atesa la urgència de presentar el desistiment en seu judicial, i als efectes d'evitar 
despeses de publicació d'edictes,  
 
 RESOLC: 
 
1r.- DESISTIR del procés judicial número 162/95, que correspon al judici declaratiu de 



menor quantia iniciat per demanda d'aquest Ajuntament, segons acord plenari del dia 
21 de març passat, contra VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS i contra 
ARRENDAMIENTOS Y VENTAS RALOP CINCO, S.A., i en el que s'instava la 
inscripció registral d'un bé de la seva propietat, a causa de la pèrdua de l'objecte de la 
demanda, per haver-se liquidat totalment l'expedient de constrenyiment número 
39.259.688/02.   
 
2n.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que celebri." 
 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 20-6-95, SOBRE 

PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL JUDICI DE 
COGNICIÓ NÚM. 247/95, INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA SITJES 
MONSO. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en data 16 de juny de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'ofici del 
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, comunicant la interposició de la 
demanda del judici de cognició núm. 247/95 seguit a instància de la sra. MARIA 
SITJES MONSO contra aquest Ajuntament exercint l'acció reivindicatòria de part d'una 
finca ocupada per un camí. 
 
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 l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència, i 
tenint en compte el curt termini per personar-nos en el procés. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en relació al judici de cognició, que s'ha designat amb el número 247/95 interposat per 
part de la sra. MARIA SITJES MONSO contra aquest Ajuntament exercint l'acció 
reivindicatòria de part d'una finca ocupada per un camí, davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 2 de Manresa. 
 
2n.- NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa 
jurídica en el procediment referenciat." 



 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-6-95, SOBRE 

PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 307/95, INTERPOSAT PEL SR. JUAN 
VILA BERENGUERAS. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en data 26 de juny de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'ofici del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la interposició del recurs 
contenciós-administratiu núm. 307/95 interposat pel sr. JUAN VILA BERENGUERAS 
contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 07-12-94, per la qual s'ordenava al 
recurrent la realització d'una sèrie d'obres, expt. OEX/0182294. 
 
Atès el que diposa 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 l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha estat designat amb el número 
307/95 interposat per part del sr. JUAN VILA BERENGUERAS contra la resolució 
d'aquest Ajuntament de data 07-12-94, per la qual s'ordenava al recurrent la realització 
d'una sèrie d'obres, expt. OEX/0182294, davant la Secció Tercera de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n.- ACORDAR la remissió de l'expedient administratiu al Tribunal en el moment en 
que sigui reclamat, tal i com preveu l'article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar 
aquest acord a tots aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en 
compliment de l'article 64.1 de la citada Llei. 
 
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat als 
acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis Jurídics  
Municipals, sra. TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós referenciat." 
  
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-6-95, SOBRE 



PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1113/95, INTERPOSAT PER LA SRA. 
CARMEN BENITO SOLERA. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en data 28 de juny de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 
telegrama del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la interposició del 
recurs contenciós-administratiu núm. 1113/95 interposat per la sra. CARMEN BENITO 
SOLERA contra la desestimació pressumpta de les peticions formulades en data 19-
12-94, 02-04-95 i 08-06-95 a aquest Ajuntament, i obrint un termini de 5 dies per 
remetre l'expedient administratiu. 
 
Atès el que diposa 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 l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència, i 
tenint en compte el curt termini per personar-nos. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha estat designat amb el número 
1113/95 interposat per part de la sra. CARMEN BENITO SOLERA contra la 
desestimació pressumpta de les peticions formulades en data 19-12-94, 02-04-95 i 08-
06-95 a aquest Ajuntament, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n.- ACORDAR la remissió de l'expedient administratiu al Tribunal en el moment en 
que sigui reclamat, tal i com preveu l'article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar 
aquest acord a tots aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en 
compliment de l'article 64.1 de la citada Llei. 
 
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat als 
acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis Jurídics  
Municipals, sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica en 
el recurs contenciós referenciat." 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 7-6-95, SOBRE 

DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT DE TERCERIA DE MILLOR DRET 
INICIAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA PROMOCIONS FARRÉ 



VILANOVA I CONTRA ALBERTO CASAS DOMINGO. 
 
 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 16 de juny de 1992 va acordar-se 
iniciar demanda en terceria de millor dret a favor d'aquest Ajuntament en relació a 
l'expedient de constrenyiment seguit contra la societat mercantil PROMOCIONS 
FARRÉ VILANOVA, S.A. com a conseqüència de diversos deutes tributaris 
corresponents als períodes impositius de 1989 a 1991, per un import de 1.704.780,-
ptes. 
 
Atès que va resultar necessari l'embargament de diversos béns immobles propietat del 
deutor, que són els següents: 
 
 a) Vint-i-una part indivisa de l'entitat  número 1 de la finca número 34.436, 

que correspon al soterrani de l'edifici situat a la Muralla del Carme, 
número 18 de Manresa. 

 
 b) Onzava part de la finca 35.328, que correspon a un garatge soterrani 

situat al carrer de les Tortonyes número 118. 
 
 
Atès que la finca registral número 34.436 tenia inscrita, entre d'altres, una anotació 
preventiva d'embargament de lletra "F", en favor del sr. ALBERTO CASAS DOMINGO, 
mentre que a favor de l'Ajuntament constava al Registre de la propietat anotació 
preventiva d'embargament a la mateixa finca, però amb la lletra "G". 
 
Atès que la finca registral número 35.328 tenia inscrita, entre d'altres, una anotació 
preventiva d'embargament de lletra "H", en favor del sr. ALBERTO CASAS 
DOMINGO, mentre que a favor de l'Ajuntament constava al Registre de la propietat 
anotació preventiva d'embargament a la mateixa finca, però amb la lletra "I". 
 
Atès que va iniciar-se, davant del Jutjat de Primera Instància número 1 de Manresa, 
terceria de millor dret a favor d'aquest Ajuntament, per tal que es declarés la 
preferència de les anotacions preventives d'embargament de l'Ajuntament, en virtut del 
que disposen respecte a la prelació i preferència dels crèdits per deutes a la Hisenda 
pública municipal, tant la LLei General Tributària, en els articles 71 i 73, com la Llei 
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l'article 8.2.b). 
 
Atès que d'acord amb el que disposa l'article 86 de la Llei Hipotecària, les anotacions 
preventives caducaran als quatre anys de la seva data, període de temps que ha 
passat ja amb escreix en les dues anotacions que afecten el procés judicial de terceria 
de millor dret número 228/94, iniciat per aquest Ajuntament. 
 
Atès que d'acord amb el que disposa l'article 353.3 del Reglament Hipotecari, cal 
entendre que quan s'expedeix pel Registre una certificació de càrregues no es precís 
que figurin les càrregues caducades, que s'entendran cancelades per aquest motiu. 



 
Atesa la certificació emesa pel Registre de la Propietat número 1 de Manresa, de data 
10 de maig de 1995, en la que no consten com a càrregues les anotacions preventives 
a favor d'Alberto Casas Domingo, sobre les que es demanava la preferència de les de 
l'Ajuntament, i per tant cal considerar que estan cancelades per caducitat. 
 
Vist l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, en el 
sentit que no té objecte la continuació de la terceria de millor dret iniciada per 
l'Ajuntament, i que se segueix en el Jutjat de Primera Instància número 1 de Manresa 
amb el número 228/94, ja que, pel que fa a la finca 34.436, l'anotació G existent a favor 
de l'Ajuntament és la primera que consta actualment, mentre que l'anotació I, a favor de 
l'Ajuntament en la finca 35.328, tan sols té per davant una altra anotació contra la que 
també ha accionat l'Ajuntament en terceria de millor dret, però en un procediment 
diferent i davant del Jutjat de Vic, i que proposa que, atesa la urgència de presentar el 
desistiment en seu judicial, i als efectes d'evitar despeses de publicació d'edictes, es 
dicti decret desistint del procediment. 
 
 L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, en virtut de les atribucions que 
tinc legalment conferides,  
 
 RESOLC 
 
1r.- DESISTIR del procediment de terceria de millor dret iniciat per aquest Ajuntament 
contra PROMOCIONS FARRÉ VILANOVA i contra ALBERTO CASAS DOMINGO i 
que se segueix davant del Jutjat de Primera Instància número 1 de Manresa, a través 
del procediment declaratiu de menor quantia número 228/94, atès que les anotacions 
preventives d'embargament sobre les que es demanava la preferència de les de 
l'Ajuntament, han estat cancelades per caducitat, i per tant no té objecte la demanda 
judicial. 
 
2n.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que celebri." 
 
 
2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 6-7-95, SOBRE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA DESIGNACIÓ DE LA SRA. TRINITAT 
CAPDEVILA i FIGOLS EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 307/95, INTERPOSAT PEL SR. JUAN VILA BERENGUERAS I 
DESIGNAR EL SR. JULIÀ VIVES i VALLS. 

 
 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per JUAN VILA i BERENGUERAS s'ha interposat davant la Secció 
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el recurs contenciós-
administratiu núm. 307/95, contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 07-12-94, 
per la qual s'ordenava al recurrent la realització d'una sèrie d'obres, expt. 
OEX/0182294. 



 
Atès que per decret de l'Alcalde-President de data 29 de juny proppassat va nomenar-
se TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, lletrada en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, com a directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-referenciat, 
però l'expedient administratiu de referència no va ser tramitat per la lletrada que es va 
nomenar. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació 
proposant el canvia de lletrat defensor dels interessos municipals en l'esmentat recurs. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
Deixar sense efecte la designació de TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, Lletrada dels 
Serveis Jurídics Municipals, com a directora de la defensa jurídica dels interessos 
municipals en el recurs contenciós-administratiu núm. 307/95, interposat pel sr. Juan 
Vila Berengueras contra aquest Ajuntament, segons decret de l'Alcalde-President del 
dia 29 de juny de 1995, i DESIGNAR el lletrat dels Serveis Jurídics Municipals JULIÀ 
VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica municipal del recurs contenciós 
referenciat." 
  
 
2.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 10-7-95, SOBRE 

PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL JUDICI DECLARATIU 
DE MENOR QUANTIA NÚM. 149/95, INTERPOSAT PEL SR. JUAN BORRAS 
CID. 

 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en data 16 de juny de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'ofici del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Manresa, comunicant la interposició 
de la demanda del judici declaratiu de menor quantia núm. 149/95 per part del sr. 
JUAN BORRAS CID contra aquest Ajuntament i contra la Immobiliària Lafuente, S.A. 
en terceria de domini relativa als baixos de l'edifici situat al c/ Cintaires, núm. 9 de 
Manresa. 
 
Atès que en data 16 de juny de 1995 s'ha rebut en aquest Ajuntament l'Acte judicial 
dictat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Manresa que resol ordenar 
la suspensió de l'acte administratiu del procediment de constrenyiment seguit per 
l'Ajuntament contra la Immobiliària Lafuente, S.A. . 
 
Atès el que diposa 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 el que disposa l'art. 118 de la Constitució, sobre obligatorietat d'acompliment de 
les Sentències i Resolucions Judicials, així com els arts. 17 i 18 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, en el mateix sentit. 



 
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència, i 
tenint en compte el curt termini per personar-nos. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en relació a la demanda del judici declaratiu de menor quantia núm. 149/95 interposat 
per part del sr. JUAN BORRAS CID contra aquest Ajuntament i contra la Immobiliària 
Lafuente, S.A., en terceria de domini relativa als baixos de l'edifici situat al c/ Cintaires, 
núm. 9 de Manresa. 
 
2n.- ACATAR l'Acte judicial dictat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de 
Manresa, de 16 de juny de 1995 pel que es disposa la suspensió de l'acte administratiu 
en el procediment de constrenyiment seguit per aquest Ajuntament contra Immobiliària 
Lafuente, S.A., segons còpia que s'acompanya. 
 
3r.- NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat als 
acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sra. 
MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica en el procediment 
referenciat." 
 
 
2.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 12-7-95, 

REFERENT A ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN, DE L'1 
D'ABRIL FINS EL 30 DE JUNY, SOBRE EXERCICI D'ACCIONS 
ADMINISTRATIVES I JUDICIALS. 

 
 
El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
" En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió plenària del 
dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de Govern de la com-
petència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.2 l) de la Llei 
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  sobre exercici de les accions 
administratives i judicials, sempre que l'Ajuntament sigui part demandada o 
denunciada, donant-ne compte posterior al Ple, delegació que es va acordar mantenir 
per acord del dia 7 de juliol de 1995. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple dels acords adoptats per la 
Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1 d'abril fins el 30 de juny de 
1995: 
 



 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 24 D'ABRIL DE 1995 
 
 "1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa 
en el judici verbal assenyalat per al proper dia 25 d'abril de 1995 dins les Actuacions 
núm. 147/95, com a conseqüència de la demanda formulada pel sr. MELCIOR BARON 
ÁLVAREZ contra aquest Ajuntament pels danys ocasionats al seu vehicle el passat dia 
24 de setembre de 1993 al topar amb una viga de ferro que sobresortia a l'aparcament 
del Passeig Pere III de Manresa". 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 15 DE MAIG DE 1995 
 
 "1r.- COMPARÈIXER  davant el Jutjat Social de Manresa dins de les actuacions 
núm. 335/95, que se segueixen com a conseqüència de la demanda formulada contra 
aquest Ajuntament en matèria de reclamació de quantitat per incompliment de l'Acord 
de Condicions de 1992 i del Pacte entre la Junta de Personal i l'Ajuntament de 
Manresa de 5/7/93, pel sr. José López Colell, en nom del Sindicato Profesional de 
Policías Municipales de España". 
 
 "1r.- APROVAR la personació d'aquesta Administració, en concepte de 
coadjuvant, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en relació al recurs contenciós- 
administratiu, que ha estat designat amb el número 699/95, per part del sr. PERE 
ALIER TRESSENTS contra la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de 
Barcelona, davant la Secció primera de la Sala del contenciós-administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 22 DE MAIG DE 1995 
 
 "1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social de Manresa en el judici assenyalat 
per al proper dia 21 de juny de 1995 dins les actuacions núm. 285/95, com a 
conseqüència de la demanda formulada contra aquest Ajuntament en matèria 
d'acomiadament pel sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO". 
 
COMISSIO DE GOVERN DEL 5 DE JUNY DE 1995 
  
 "1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat 
designat amb el  
número 847/95-A interposat per part de FÀBRICA DE LICORES LA MANRESANA,  
S.A., contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 02-01-95, requerint-li a la 
recurrent l'ingrés d'una quantitat deguda en l'Oficina de Recaptació Municipal, expt. 
núm. OEX 129/91, davant la Secció Cinquena de la Sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
 "1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 



instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos  
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 806/95 interposat per part de MASTER SET ASSESORS, S.L. contra 
resolucions d'aquest Ajuntament de data 16-01-95, resolutories dels recursos de 
reposició previs presentats el 21-12-94 pel concepte de benefici fiscal de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 12 DE JUNY DE 1995 
 
 "1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos  
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 533/95 interposat per part de la sra. CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS contra 
aquest Ajuntament per la liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys, exercici 1994 (Plusvalua), davant la Secció Tercera de la Sala del con-
tenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
 "1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat 
designat amb el número 580/95 interposat per part del sr. ANTONIO MOLINA LLOPIS 
contra la  
resolució d'aquest Ajuntament de data 13-02-95, denegant-li llicència de construcció 
d'un edifici unifamiliar al Camí de la Cova, núm. 13 de Manresa, davant la Secció 
Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de  
Catalunya". 
 
 "1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat 
designat amb el número 1098/95-A interposat per part del sr. MIGUEL HERREROS 
FERNÁNDEZ contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 14-02-95, sancionant al 
recurrent per infracció de tràfic, expedient núm. 94928563, davant la Secció Cinquena 
de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
3.- ÀREA D'ALCALDIA 
 
3.1 RECOLZAR LA CREACIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ CIVIL SENSE ÀNIM DE 

LUCRE ANOMENADA "LA MISTERIOSA LLUM" 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, di el següent: 
 
 
" Atès que a aquesta Ciutat, existeix des de l'any 1379, una entitat anomenada 
"Confraria de la Santíssima Trinitat", dedicada al culte de la Santíssima Trinitat , 



simbolitzada en la Misteriosa Llum, i que era l'encarregada de designar els 
administradors de les tradicionals festes de la Llum de cada any. 
 
Atès que per Decret de l'Excm. Sr. Bisbe de Vic, s'ha declarat extingida l'esmentada 
confraria. 
 
Atès que que per part de diferents persones de la ciutat s'ha cregut convenient la 
creació d'una associació que, intentant ser fidel continuadora de l'esperit de la 
confraria, pugui garantir l'organització anual de les festes de la Llum de la mateixa 
forma en que es garantia anteriorment. 
 
Atès que en data de 23 de maig del corrent, es va atorgar carta fundacional per a la 
creació d'una associació cívica anomenada "La Misteriosa Llum", que té com a finalitat 
principal la de garantir la continuïtat de la celebració de la Festa de la Misteriosa Llum i 
de totes aqueles activitats tradicionals que l'envolten. 
 
Atès que ja han estat redactats els seus estatuts socials, en els que s'hi preveu la 
presència de l'Ajuntament dins els seus òrgans de govern. 
 
És pel que, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents: 
 
 
A C O R D S 
 
1er.- Recolzar la creació d'una associació civil sense ànim de lucre anomenada "LA 
MISTERIOSA LLUM", destinada a la realització i organització d'activitats en motiu de la 
celebració anual de la Festa de la Misteriosa Llum de Manresa, tan arrelada a la nostra 
ciutat. 
 
2on.- Donar el vist-i-plau als Estatuts socials que l'hauran de regir, i que s'adjunten a 
aquest expedient. 
 
3er.- Prendre coneixement que del Patronat de l'Associació en formen part tres 
representants de l'Ajuntament, nomenats per l'Alcalde, dels quals un formarà part de la 
Junta Permanent." 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que des de fa més de 600 anys la 
Confraria de la Santíssima Trinitat, que és dedicava al culte de la Santíssima Trinitat, 
era l'encarregada de tirar endavant el programa de Festes de la Misteriosa Llum. 
Aquesta Confraria fa anys que ja no funcionava, i després d'una sèrie de converses i 
de cartes amb el Bisbe de la Diòcesi de Vic, no han tingut cap problema perquè la 
Confraria de la Misteriosa Llum perdi els seus efectes, no tant perquè el Bisbat l'elimini, 
sinó perquè senzillament s'adona que no tenia raó de ser. Aquest és el punt previ per 
passar a la constitució d'aquesta associació civil que continuaria vetllant perquè es 
realitzés la Festa de la Misteriosa Llum, alhora que contempla que els oficis religiosos 
depenguin directament de la Parròquia del Carme.  
Amb els estatuts que avui porten al Ple i, com a cortesia, poden acordar el naixement 



d'aquesta entitat que s'està ja tramitant davant de la Generalitat de Catalunya, entre 
altres coses, perquè l'ajuntament preveu tenir tres membres entre els seus òrgans de 
govern. També es va mirar si podia conservar el nom de Confraria, però això el Bisbat 
no ho veu clar, perquè podria originar errors quant a una tutela religiosa, que no hi serà 
i, per tant, donen el vist-i-plau als estatuts i prendre en coneixement que hi haurà tres 
representants de l'ajuntament vinculats a aquesta nova entitat que continuarà vetllant 
per aquest esperit cívic que propugna la mateixa festa de la Misteriosa Llum. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que aquest dictamen és un punt important per la 
història. Canvien una estructura que porta molts anys d'història i creu que de la forma 
que ha funcionat fins ara és exemplar. La Misteriosa Llum és una festa que s'ha 
convertit bàsicament en una festa de participació i una festa de ciutadania, on 
col.laboren els ciutadans d'una forma oberta, sense gaire intervenció de l'administració, 
la qual cosa creu que ha estat una qüestió important que hi ha hagut a aquesta ciutat al 
llarg dels anys, molta gent que ara ocupen responsabilitat han passat per les festes de 
la Llum, s'han fet unes festes on hi ha participat molta gent directament. Ell 
concretament, i molts dels que són aquí, han estat administradors de le festes de la 
Llum, és una festa on realment un s'incorpora al que és estimar la ciutat i treballar per 
la ciutat. Amb el que fan avui no modifiquen aquest esperit, sinó que incorporen nova 
gent i una forma de funcionament més modern. Creu que s'han de felicitar tots i 
esperen que això sigui un impuls per les Festes de La Llum. El grup de CiU votarà 
favorablement aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents 
 
 
3.2 APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU QUADRE DE TARIFES DELS 

SERVEIS MORTUORIS DE MANRESA . 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
""Atès que en sessió Plenària de 21 de març de 1995, s'aprovà inicialment la revisió de 
tarifes dels serveis mortuoris i  les tarifes del servei de sortida de cadàvers. 
 
Atès que ha estat exposat al públic l'esmentada revisió de tarifes dels Serveis Mortuoris 
i les tarifes del servei de sortida de cadàvers, per un termini de  20 dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat en el B.O.P. 106 de 4 de maig de 1995, no havent-se 
presentat cap al.legació. 
 
L'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Aprovar definitivament el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris de Manresa 
que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'3%, amb la inclusió de les 
tarifes del servei de sortida de cadàvers, regulat pel reglament aprovat definitivament 
pel Ple de la Corporació del dia 29 d'abril de 1994: 
 
1r.- SERVEIS BASICS: 
 



1.1. Serveis Normals 
 
                                  Import pessetes 
 
 
1.1.1   Servei núm. 1               5.958                    
1.1.2   Servei núm. 2              18.624      
1.1.3   Servei núm. 3              35.288      
1.1.4   Servei núm. 4                   - 
1.1.5   Servei núm. 5              51.209      
1.1.6   Servei núm. 6              64.420      
1.1.7   Servei núm. 7              79.848      
1.1.8   Servei núm. 8              93.539      
1.1.9   Servei núm. 9             115.916      
1.1.10  Servei núm. 10            142.594      
1.1.11  Servei núm. 11            174.636     
1.1.12  Servei núm. 12            218.081     
1.1.13  Servei núm. 13            267.104      
1.1.14  Servei núm. 14            311.650     
1.1.15  Servei núm. 15            423.268     
1.1.16  Servei especial           541.167     
 
 
1.2  Serveis de Pàrvuls           
  
1.2.1   Servei econòmic A           3.363   
1.2.2   Servei econòmic B           7.961      
1.2.3   Servei núm. 1              13.466      
1.2.4   Servei núm. 2              21.684     
1.2.5   Servei núm. 3              26.963    
1.2.6   Servei núm. 4              44.455    
1.2.7   Servei núm. 5              66.819    
1.2.8   Servei núm. 6             102.435    
1.2.9   Servei especial           175.809     
 
1.3  Cotxes fúnebres 
 
1.3.1   Número 1                       3.517      
1.3.2   Número 2                       4.827      
1.3.3   Número 3                       9.685      
1.3.4   Número 4                      14.185      
1.3.5   Número 5                      23.543      
1.3.6   Número 6                      37.444      
 
El contingut dels serveis bàsiscs serà el definit per l'acord del Ple Municipal del dia 21 
de novembre de 1988 (publicat al B.O.P. núm. 53, de 3 de març de 1989). 
 
 



2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
2.1  Caixes de zenc 
 
2.1.1   Econòmica, Classe 2a, 3a.     16.046     
    i 4a.  
2.1.2   Classe 1a i luxe              21.176     
 
2.2  Urnes per a restes 
 
2.2.1   Número 1                       6.635    
2.2.2   Número 2                      13.270     
2.2.3   Número 3                      21.971    
 
2.3  Túmul de metall amb               3.618    
     Dossier i Creu               
 
2.4  Taula de firmes i llibre          3.301            
 
2.5  Auto-furgó de trasllats             
 
2.5.1   Trasllat a domicili,           8.434     
        capelles o altre lloc 
        de destí                  
2.5.2   Sortida a carretera            6.888     
2.5.3   Quilòmetre de despla-             48       
        çament per la península   
2.5.4   Quilòmetre de despla-             64     
        çament per l'estranger    
 
2.6  Expedients de recepció i trasllats 
 
2.6.1   Expedient de recepció de       9.489        
        cadàvers procedents de - 
        qualsevol província de - 
        l'Estat i que impliqui - 
        tràmit de documentació - 
        al Departament de  Sani- 
        tat, gestions davant al- 
        tres Administracions i - 
        desplaçament del  perso- 
        nal de l'empresa          
2.6.2   Expedient de recepció de             12.932         
        cadàvers procedents de - 
        l'estranger i que impli- 
        qui tràmit de documenta- 
        ció al Departament de Sa- 
        nitat, gestions davant - 
        altres Administracions i 
        desplaçament del personal 
        de l'empresa              
2.6.3   Expedient de trasllat de             18.976         



        càdavers per sortida  de 
        Manresa a qualsevol punt 
        de les províncies de l'Es- 
        tat i que impliqui tràmit 
        de documentació al Depar- 
        tament de Sanitat, gestions 
        davant altres Administra- 
        cions i desplaçament del  
        personal de l'empresa     
2.6.4   Expedient de trasllat de             25.864                         cadàvers per sortida de  
        Manresa a l'estrager i - 
        que impliqui tràmit de do- 
        cumentació al Departament 
        de Sanitat, gestions davant 
        altres Administracions i - 
        desplaçament de personal de  
        l'empresa. 
2.6.5   Operació de recepció de ca-           9.685        
        dàvers procedents d'una al- 
        tra població per al seu tras- 
        llat al Cementiri de Manresa. 
        El servei inclou la tarifa  - 
        del cotxe fúnebre núm. 3 
        En el supòsit que l'usuari 
        sol.licités un cotxe fúnebre 
        dels núms. 4,5 o 6, li corres- 
        pondria pagar la diferència en 
        el preu de servei d'aquests  - 
        cotxes fúnebres. 
2.6.6   Expedient d'incineració de            4.498 
        cadàvers.                  
 
2.7 Drets sobre l'Embalsament 
 
        Quan l'operació de l'embalsament      7.519 
        es realitzi en la Sala de l'Em- 
        presa concessionària.    
 
2.8 Funda protectora                          1.827 
  
2.9 Llençol sanitari                          2.109 
 
2.10 Caixa d'embaltge per trasllats en       25.583 
     avió o vaixell              
 
2.11 Sudari en serveis de luxe                8.434 
 
     Són serveis de luxe els serveis 
     núms. 12, 13, 14, 15 i especial 
     enumerats en l'apartat de " 1.- 
     Serveis Bàsics ". 
 



2.12 Dietes per desplaçament                
 
2.12.1  Quan durant el desplaçament si-       2.109 
        gui necessari efectuar menjars, 
        per cada empleat         
2.12.2  En trasllat dins de l'Estat,          9.838 
        quan el desplaçament sigui su- 
        perior a un trajecte d'anada i 
        tornada a 600 Km. per cada em- 
        pleat.                   
 
2.13 Capelles                  
 
2.13.1  Fins a 24 hores d'estada del         14.057 
        cadàver en la capella de   - 
        l'Empresa concessionària. 
2.13.2  Per cada 6 hores o fracció            3.514       
        que excedeixi de 24 hores 
 
2.14 Recollida de cadàvers per ordre         11.085 
     judicial       
 
 
3r.- Prestació del Servei de sortida 
 
3.1     Servei de sortida                    14.753 
 
3.2     Per cada fracció de 12 hores          2.100 
        o menys d'excès de les 24  - 
        hores  
   
2n.-  Publicar l'aprovació de les Tarifes, de conformitat amb el que preceptua l'article 
59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia. 
 
3r.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que, tenint en compte que al Ple del 21-3-95, 
es va aprovar inicialment la revisió de les tarifes dels serveis mortuoris i que aquestes 
tarifes han estat exposades al públic durant 20 dies hàbils sense presentar-se cap 
al.legació, es proposa al Ple l'adopció definitiva del nou quadre de tarifes dels serveis 
mortuoris, a raó d'un increment del 4,3%. Aquest és el criteri que durant els últims anys 
s'ha mantingut, l'increment de l'IPC anterior; en aquesta revisió mantenen aquest criteri, 
sense perjudici que en propers exercics s'analitzin les dades econòmiques, compte 
d'explotació, planificació, i proposar així un nou criteri. 
 
Intervé el Sr.Javaloyes i Vilalta i diu que el GMPP votarà en contra d'aquest dictamen, 
degut  a què consideren que tenint en compte els tarifats d'altres localitats de la 
mateixa índole que la ciutat de Manresa, estan per sobre, amb una mitjana d'un 15%  
respecte aquest servei en altres ciutats, malgrat que l'IPC anual s'hagi d'incrementar, 
consideren que estan desfasats respecte el servei que es dóna amb el preu que es 



correspon. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
3.3 DECLARAR LA INADMISSIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. PAULA RODRÍGUEZ RUIZ. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la instància de referència registre d'entrada número 12.739/29.05.95 presentada 
per la sra. Paula Rodríguez Ruíz (DNI 40.940.819 Z, Grup Jaume d'Urgell, bloc 3, núm. 
29 de Mollerusa) consistent en una reclamació de responsabilitat patrimonial pels 
presumptes perjudicis ocasionats per la mort del sr. Juan María González López 
(company de la sra. Rodríguez i pare del seu fill), a conseqüència d'un incendi que va 
succeir el dia 17 de maig de 1990 en el dipòsit de detinguts de Manresa, en el qual es 
trobava intern l'esmentat sr. González. 
 
Atesa la remissió a la legislació general sobre responsabilitat administrativa que 
efectuen els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local i 159 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que l'article 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix literalment el 
següent: 
 
 "... En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho 

o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo..." 
 
Atès l'informe jurídic emès pel tècnic mitjà de gestió de Contractació i Patrimoni. 
 
Com alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D 
 
Declarar la inadmissió de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la 
sra. Paula Rodríguez Ruíz, sense entrar en el fons de l'assumpte, atès que, de 
conformitat amb l'article 142.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ha prescrit el dret 
a reclamar." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i diu que es tracta d'un incident, d'un incendi que va succeir el 17 
de maig de 1990. Tenint en compte que el dret a reclamar prescriu a l'any de produir-se 
el fet, el que es proposa al Ple és la inadmissió de la reclamació, a l'haver prescrit, 
sense entrar en el fons de l'assumpte. La reclamació latent que hi ha són vint milions 
de pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
3.4 RECONÈIXER EL DRET A INDEMNITZACIÓ A FAVOR DEL SR. JOSEP 

CREUS ANDREU I APROVAR LA DESPESA I EL PAGAMENT DE 25.000 



PTA. AL SEU FAVOR, EN CONCEPTE DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrada núm. 10.835/05.05.95, 
el sr. Josep Creus Andreu (DNI 39.299.915-E i domicili al carrer Circunval.lació, 11 de 
Manresa) va efectuar una reclamació per danys com a conseqüència dels desperfectes 
causats al seu autocar (matrícula L-12222-G) el dia 12 de desembre de 1994 al circular 
pel carrer Alcalde Montardit (Estació d'Autobusos) de Manresa, degut a una tapa del 
clavegueram en mal estat i sense senyalitzar. 
 
Atès que la conservació de les vies públiques és un servei que han de prestar els 
Municipis, de conformitat amb els articles 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 64.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atesa la remissió a la legislació general sobre responsabilitat administrativa que 
efectuen els articles 54 de la Llei 7/1985 i 159 de la Llei 8/1987. 
 
Atès que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les Administracions 
Públiques, de tota lesió que pateixin en qualssevol dels seus béns i drets, excepte en 
els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, en els termes previstos en el Capítol Primer del 
Títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Atesos els informes emesos pel cap del Servei de Seguretat Ciutadana, pel Servei 
d'Urbanisme i Política Ambiental i pel tècnic mitjà de gestió de Contractació i Patrimoni 
de Secretaria General. 
 
Atès que, de conformitat amb la normativa citada anteriorment, el dany al.legat és 
efectiu, avaluable econòmicament, individualitzat en relació a una persona i resulta 
inequívoca la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió, així 
com la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització. 
 
Atès que no ha caducat el dret a reclamar pel transcurs del temps que fixa la Llei, tota 
vegada que no ha transcorregut un any des de la producció del fet que motiva la 
indemnització, de conformitat amb l'article 142.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 
 
Atès que s'ha realitzat el tràmit d'audiència que prescriu l'article 11 del Reial Decret 
429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels Procediments de les 
Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial. 
 
Atès que la pòlissa de responsabilitat civil per danys causats a tercers contractada per 
aquest Ajuntament estableix una franquícia de 25.000 PTA per sinistre. 
 
Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D 



 
 
1r.- Reconèixer el dret a indemnització a favor del sr. Josep Creus Andreu (DNI 
39.299.915-E i domicili al carrer Circunval.lació, 11 de Manresa) en relació a la seva 
reclamació presentada mitjançant instància de referència registre d'entrada número 
10.835/05.05.1995, un cop valorades les proves aportades i d'acord amb la normativa 
reguladora de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 
 
2n.- Aprovar la despesa i el pagament de 25.000 PTA al sr. Josep Creus Andreu en 
concepte de responsabilitat patrimonial originada per danys i lesions pel sinistre del dia 
12 de desembre de 1994 al circular amb el seu autocar marca Setra, matrícula L-1222-
G i col.lisionar amb una tapa de clavegueram situada al carrer Alcalde Montardit 
(Estació d'Autobusos)." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta dels desperfectes que es van 
causar en un autocar, degut a una tapa del clavegueram en mal estat i sense 
senyalitzar, i com que la pòlissa de responsabilitat civil per danys causats a tercers 
estableix una franquícia de 25.000 pessetes per sinistre, el que es proposa al Ple és 
reconèixer el dret a indemnitzar a favor del Sr. Creus per valor de 25.000 pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
3.5 APROVAR LA COMPROVACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT 

DELS BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, 
AMB REFERÈNCIA A 17 DE JUNY DE 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la comprovació de l'Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de 
Manresa, feta amb referència a 17 de juny de 1995, amb motiu de la renovació de la corporació 
municipal. 
 
Atès que la comprovació de l'inventari esmentada s'ajusta a la normativa aplicable, continguda 
essencialment als articles 206 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya, 
86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 100 i següents del Decret 336/1988, pel qual 
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i supletòriament a l'article 17 i següents del Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals. 
 
Atès que segons la normativa abans esmentada, correspon al Ple l'aprovació de la comprovació de 
l'inventari. 
 
Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, en virtut de les atribucions que em confereixen 
els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i art. 10 del Reglament 
Orgànic Municipal, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 A C O R D 
 
Aprovar la comprovació de l'Inventari General Consolidat dels béns, drets i obligacions de l'Ajuntament 
de Manresa, feta amb referència a 17 de juny de 1995, amb motiu de la renovació de la Corporació 
municipal, de conformitat amb allò que disposen els articles 206 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de règim local de Catalunya, 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i 100 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals, amb les inclusions, exclusions i alteracions que es recullen al document annex, el resum del qual 
es transcriu a continuació: 



 
 
 A C T I U 
 
 
 
1. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 
 
1.1 BÉNS DE DOMINI PÚBLIC - ÚS PÚBLIC 
 
 Valor inicial        469.921.800 PTA 
 Valor altes        2.200.000 PTA 
            
 VALOR ACTUAL BÉNS DE DOMINI PÚBLIC - ÚS PÚBLIC  472.121.800 PTA 
            
 
1.2 BÉNS DE DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC 
 
1.2.a IMMOBLES 
  
 Valor inicial        6.824.702.145 PTA 
            
 VALOR ACTUAL IMMOBLES      6.824.702.145 PTA 
            
 
 
1.2.b DRETS REALS 
 
 Valor inicial        108.723.886 PTA 
 Valor altes        381.442 PTA 
           
 VALOR ACTUAL DRETS REALS     109.105.328 PTA 
            
 
1.2.c EQUIPAMENT INFORMÀTIC 
 
 Valor inicial        83.075.000 PTA 
 Valor altes        525.000 PTA 
            
 VALOR ACTUAL EQUIPAMENT INFORMÀTIC    83.600.000 PTA 
          
 
 VEHICLES 
 
 Valor inicial        31.949.000 PTA 
 Valor baixes        - 160.000 PTA 
          
 VALOR ACTUAL VEHICLES      31.789.000 PTA 
            
 
 
 RESTA DE BÉNS MOBLES 
 
 Valor inicial        72.400.618 PTA 
 Valor altes        1.683.075 PTA 
            
 VALOR ACTUAL RESTA DE BÉNS MOBLES    74.083.693 PTA 
 
 TOTAL BÉNS DE DOMINI PÚBLIC     7.595.401.966 PTA
           



 
 
2. BÉNS COMUNALS 
 
 VALOR          O PTA 
 
 
3. BÉNS PATRIMONIALS 
 
3.1 IMMOBLES 
 
 Valor inicial        1.377.993.844 PTA 
 Valor altes        8.727.049 PTA 
 Modificacions de valor a l'alça      16.556.371 PTA 
 Valor baixes        - 2.878.186 PTA 
         
 VALOR ACTUAL IMMOBLES      1.400.399.078 PTA 
            
 
3.2 DRETS REALS 
 
 Valor inicial        1.411.400 PTA 
 Valor altes         0 PTA 
 Valor baixes         0 PTA 
            
 VALOR ACTUAL DRETS REALS     1.411.400 PTA 
        
 
3.5 TÍTOLS REPRESENTATIUS DEL CAPITAL SOCIAL D'EMPRESES 
 
 Valor inicial        410.000.000 PTA 
            
 VALOR ACTUAL TÍTOLS REPRESENTATIUS DEL CAPITAL  410.000.000 PTA 
 SOCIAL D'EMPRESES       
 
 TOTAL BÉNS PATRIMONIALS      1.811.810.478 PTA 
 
 
4. BÉNS I DRETS DE TERCERS DIPOSITATS O LLIURATS A L'ENS 
 LOCAL I REVERTIBLES AL SEU FAVOR 
 
 Valor inicial        602.349 PTA 
 Valor altes         0 PTA 
 Valor baixes         0 PTA 
         
 VALOR ACTUAL BÉNS I DRETS DE TERCERS DIPOSITATS O  602.349 PTA 
 LLIURATS A L'ENS LOCAL I REVERTIBLES AL SEU FAVOR   
 
 TOTAL BÉNS I DRETS DE TERCERS DIPOSITATS O LLIURATS A 
 L'ENS LOCAL I REVERTIBLES AL SEU FAVOR    602.349 PTA 
 
 
 
RESUM DE L'ACTIU 
 
1. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC      7.595.401.966 PTA 
2. BÉNS COMUNALS        0 PTA 
3. BÉNS PATRIMONIALS       1.811.810.478 PTA 
4. BÉNS I DRETS DE TERCERS DIPOSITATS O LLIURATS  
 A L'ENS LOCAL I REVERTIBLES AL SEU FAVOR   602.349 PTA 



            
 VALOR TOTAL ACTIU A 17.06.1995     9.407.814.793 PTA 
         
 
 P A S S I U 
 
 
1. EMPRÈSTITS I DEUTE LOCAL      0 PTA 
 
 
2. PRÉSTECS PER UN TERMINI SUPERIOR A UN ANY   3.027.667.710 PTA 
 
 
3. DESPESES PLURIANUALS RECONEGUDES PEL PLE   179.597.627 PTA 
 
 
4. OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL DE LA  
 CORPORACIÓ        6.457.600 PTA 
 
 VALOR TOTAL PASSIU A 17.06.1995     3.213.722.937 PTA 
 
 
 P A T R I M O N I    N E T 
 
 
VALOR TOTAL ACTIU        9.407.814.793 PTA 
 
VALOR TOTAL PASSIU        - 3.213.722.937 PTA 
 
  PATRIMONI NET A 17.06.1995     6.194.091.856 PTA" 
 
 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es presenta al Ple l'aprovació de 
l'Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l'Ajuntament de 
Manresa a 17-6-95, amb motiu de la renovació de la Corporació Municipal. Tal com ha 
dit el Sr. Secretari, el resum dóna un patrimoni net de 6.194.091.856 pessetes. Les 
variacions que hi ha hagut de l'1-1-95 al 17-6-95 són, resumides, béns de domini públic 
2.200.000, béns de servei públic 2.429.517; procedents de drets reals 381.442, de 
l'equip informàtic 525.000, de vehicles 160.000 de baixa; resta de béns, 1.683.075; 
béns patrimonials 22.405.234, i això fa un total de variacions de 27.034.751; en 
aquestes variacions, no hi ha passiu. Aquestes valoracions, segons informe de l'Àrea 
d'Urbanisme, estan acceptablement actualitzades totes les que es refereixen a 
patrimonials i tenen un cert desfassament de més o menys 2 anys, en la resta de 
valoracions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
3.6 APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/95, 

DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l'exercici de 1996, i no existint crèdit o sent insuficient el 



crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits extraordinaris i 
per suplements, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a 
les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient de 
concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del Ple de 
la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec a recursos generats per nous ingressos i baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació 
del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden  
demorar fins a l'exercici de 1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/1995 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin 
presentat reclamacions." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que formalment, el sumatori de les modificacions 
que se sotmeten a aprovació, és un total de 30.117.413 pessetes. A la pràctica, aquest 
sumatori de modificacions és per un total de 24.952.809 pessetes. Aquesta diferència 
de 5.164.604 pessetes, correspon al just-i-preu en l'expropiació al Sr. Pere Alier, 
finançada amb el major ingrés per igual quantitat ja cobrada d'Aparcamientos de 
Catalunya. El Sr. Teixeiro afegeix que s'atreviria a afirmar que els aspectes més 
significatius d'aquest expedient de modificació de crèdits, en resum, són els següents: 
1.- Adequació de les noves retribucions dels membres de la Corporació i grups polítics, 
dedicació exclusiva 1.354.998 pessetes, altres remuneracions 1.724.837 pessetes. 2.- 
Modificació de l'estructura de personal dels òrgans de govern, partides de personal 
funcionari, 1.760.525 i reducció del personal eventual, 500.000. 3.- Reconeixement de 
crèdit a favor de Post Exprés i augment del crèdit el 1995 per 3.214.082 pessetes. 4.- 
Estructura general d'urbanisme per atendre retribucions del possible nou Cap de Servei 
i modificacions del catàleg de llocs de treball aprovat pel Ple del 23-2-95, per un total de 
2.453.612 pessetes. 5.- Augment de consignació per festes 2.200.000 festes. 6. 
Augmentar la consignació per la subvenció al dèficit del transport urbà amb la mateixa 
quantitat en que fou reduïda la previsió inicial al considerar un major termini en 
l'amortització dels vehicles, que després no ha estat possible, per un total de 8.926.824 
pessetes. 7.- La resta de modificacions són de menor quantia i, en general, ajustant-se 
les consignacions, bé a proposta dels Serveis Finalistes o a iniciativa dels Serveis 
Financers. 8.- El finançament es realitza, primer per la reducció de la consignació de la 
partida relativa a la neteja viària i recollida d'escombraries un cop calculada la revisió 
de preus per a 1995, per un import de 3.539.274 pessetes; segon, reducció de partides 
relatives a obligacions referents a convenis que no s'executaran el 1995; tercer, 
modificacions diverses de partides en les que es preveu sobrant de consignació. 



 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que, malgrat el GMPP estigui d'acord en alguns 
aspectes d'aquest dictamen, votaran en contra perquè hi ha una sèrie de punts en els 
quals, fins i tot per coherència, no entenen que hi hagin de ser, com pot ser l'augment 
de les retribucions dels membres de la Corporació i els 2.200.000 pessetes d'agument 
en el tema de festes.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que en aquesta modificació de crèdits hi ha una 
sèrie de qüestions que els preocupen i demana que se'ls aclareixin. En la partida 
451.1.131. Biblioteques i Arxius - Laboral eventual, que veu que eliminen tota la partida, 
creu que aquí hi havia tota una sèrie de serveis a biblioteques de barri i una sèrie de 
gent que feien feines esporàdiques al Museu, aleshores al carregar-se aquesta partida, 
demana si hi hauran problemes amb les ajudants de biblioteques que hi havia als barris 
i, després aquests treballs una mica especialitzats que subcontractaven amb gent per 
fer estudis al Museu, s'ha eliminat o bé compten treure-ho d'una altra partida. 
Quant a la partida 451.1.212. Biblioteques i arxius - Edificis i altres construccions, 
aquests diners estaven destinats al trasllat de l'arxiu, era una primera consignació 
abans que vinguessin els 70 milions de la Generalitat per tal de començar a moure 
algunes coses i tirar endavant. No sap si han parlat amb la Generalitat i aquest tema no 
serà fins ben entrat l'any que ve i aleshores sí que aquesta partida podria desaparèixer 
o bé aquest és un tema que es pot començar a treballar aquest any. 
En la partida 452.3.222. Centres Cívics Sala Ciutat i Comunicacions, veu que 
disminueixen els diners. En aquests moments Sala Ciutat té menys prestacions i es pot 
reduir alguna cosa, però vol que se'ls aclareixei.  
Després tenen la 463.0.226. Comunicació i participació ciutadana. Despeses diverses, 
aquest sempre és un tema complicat. Suposa que s'ho han estudiat bé, però aquesta 
disminució encara que sigui una consignació sobrant, d'aquí sempre havien anat un pèl 
justos. 
A la partida 622.3.210. Fires i exposicions-Infrastructures i béns naturals, demana que 
reconsiderin la disminució de 500.000 pessetes, perquè aquesta era una qüestió 
dedicada al Palau Firal, a obres de reparació. En aquest moment, les necessitats del 
Palau Firal, per adequar-lo i per deixar-lo bé són d'uns 12.000.000, tot el que treguin 
d'aquí és difícil, perquè el Palau Firal necessita d'unes reparacions més importants que 
això, però ja saben que els diners són justos i no si pot dedicar el que a un li agradaria. 
Per acabar, el Sr. Oms diu que hi ha l'increment de 2.000.000 en festes i tot i que això 
és bo, donada la situació d'austeritat, creu que incrementar en festes és un xic arriscat i 
demana que se'ls expliqui exactament a què es destinen aquests diners. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe explica que aquesta modificació 3/95, pel que fa a les partides 
amb consignació sobrant i amb consignació insuficient, han estat analitzades amb un 
suport tècnic i estadístic que avala perfectament la proposta que s'ha presentat. Pel 
que fa a la reducció de partides relatives a obligacions referents a convenis, hi ha el 
total convenciment que no s'executaran el 1995. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana explica, pel que fa al tema de festes, que ell és el primer 
que pensa l'efecte que pot tenir sobre els ciutadans un canvi de partides de 2.200.000 
pessetes destinat al tema de festes. L'explicació que hi donen, pensen que és prou 
coherent. Per un costat, es troben amb una situació, que és la realitat que està vivint 
l'Associació Manresa de Festa, que està preparant la Festa Major i que fa anys que té 
un pressupost congelat. La realitat és que així com fins l'any passat es van veure en 
cor de tenir un balanç tancat a 0 acabada la Festa Major, aquest any es preveuen 
serioses dificultats perquè això sigui així. D'altra banda, aquesta proposta va lligada a 



una novetat que volen presentar aquest any, que és la Festa Major infantil, i no només 
per voluntat d'aquest ajuntament sinó també atenent les propostes d'alguna casa que 
sponsoritzaria la festa. El repte era que si s'hi posaven diners, l'ajuntament n'hi havia de 
posar més i, per tant, s'ha fet aquest esforç. I s'ha fet aquest esforç no pas perquè 
estiguin els 2.200.000 pessetes consignades i ja destinades a gastar-se per aquesta 
Festa Major, sinó que segurament amb la meitat en tindrien prou, i l'altra meitat els 
queda com un fons possible, però que miraran d'estalviar per l'administració de la 
Casa, destinada a una "última festa" que es podria produir dins d'aquest any 95, que 
seria la Festa de la Tolerància, atès que si no recorda malament els dies 10, 11 i 12 de 
novembre, Manresa seria el final d'un cicle de trobades sobre el tema de la tolerància 
que començaria a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i, finalment, aquest cicle 
s'acabaria a Manresa; és proposta dels organitzadors d'aquestes trobades que perquè 
no es quedi en una acte acàdemic, que és té intenció de realitzar als Dipòsits Vells, hi 
hagi també un clima de participació ciutadana. Així com ells treballen amb un 
pressupost molt elevat i n'estan buscant el finançament, els queda el recurs que 
l'ajuntament hi pugui, que no vol dir que hi acabi, participant, sinó que hi participi en la 
mesura del què pugui. 
Insisteix que tot plegat està en funció de veure els números que pugui tenir l'Associació 
 Manresa de Festa, perquè ells són els primers que saben que, per anar bé, no s'ha 
d'esgotar aquest sostre. 
 
El Sr. Oms demana si es manté el tema de la bibliotecària que assistia a les 
biblioteques dels barris. 
 
El Sr. Fontdevila li respon que es manté. Afegeix que ha sortit a tema un altre punt que 
és el d'Edificis i altres construccions, Biblioteques i Arxius i diu que li hauria agradat 
retallar-ne menys i de fet la feina potser serà d'aquest regidor de Cultura per tal 
d'aconseguir que es torni a consignar pel proper any perquè sembla que aquest any 
potser no ho podran fer, és més, el seu esforç seria que ja que està consignada una 
partida de 5.000.000 milions per refer una part del sostre del museu, executar-lo dins 
d'aquest any, cosa que permetria un trasllat intern del museu i poder donar pas l'any 
que ve de fer la remodelació que l'anterior equip de govern ja havia planificat per l'arxiu 
de la ciutat, passant a ser arxiu comarcal. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que de les explicacions que els han donat el deixen una mica 
preocupat perquè veu que el museu, que és un sector on s'hi hauria de fer un gran 
esforç i no s'ha fet mai, ja que el grup de CiU va ser el primer que hi va dedicar uns 
recursos minsos, ara veu que hi ha una retallada important. No sap si després patiran, 
perquè suposa que ja saben que quan una partida s'ha modificat una vegada ja no es 
pot tornar a modificar, per tant, l'acord que ara prenen ja és definitiu per tot l'any i no es 
pot anar ni endarrera ni endavant. Li sembla que han fet aquí unes variacions un xic 
arriscades i que al llarg de l'any en parlaran perquè creuen que hi hauran problemes. A 
la vista d'això, s'abstindran en la votació d'aquest dictamen. 
 
El Sr. Javaloyes i Vialata demana que si poden explicar que és la Festa de la 
Tolerància, perquè si hi destinen una partida pressupostària, almenys que sàpiguen en 
quins termes i amb quin bagatge es mou aquest concepte. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana explica que la Festa de la Tolerància no l'organitza aquest 
ajuntament, sinó que és a mans de l'organització "Amics de la UNESCO", i en aquest 
sentit, sí que no voldria avançar-se als esdeveniments. L'organització  està preparant, 
com a complement d'aquestes jornades, un bon programa de festa, però, evidentment, 



no poden ni tan sols apuntar per públic perquè s'està confeccionat. Que hi ha hagi la 
previsió de si s'hi podrà col.laborar és una cosa que anuncien avui, però anunciar en 
què consistiran aquests actes, ho trobaria del tot precipitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC i 2 
GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 9 abstencions (GMCiU) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec a recursos generats per nous ingressos i baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació 
del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden  
demorar fins a l'exercici de 1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/1995 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin 
presentat reclamacions. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
4.1.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ DE 

1.000.000 PTA. CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCOLES 
MUNICIPALS D'INICIACIÓ ESPORTIVA I L'ESCOLA MUNICIPAL 
D'ARTS I OFICIS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per la Comissió de Govern de data 22 de maig d'enguany, es va adoptar 
l'acord de sol.licitar a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la 
Generalitat de Catalunya, una subvenció destinada a activitats escolars i extraescolars 
realitzades durant l'any 1995, per a les activitats de les escoles municipals d'iniciació 
esportiva i per a l'escola municipal d'Arts i Oficis. 
 
Atès que la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de 
Catalunya per resolució de data 15 de juny de 1995, ha concedit una subvenció global 
de 1.000.000'- ptes. per a les activitats de les escoles municipals d'iniciació esportiva i 
l'escola municipal d'Arts i Oficis. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
 



A C O R D S 
 
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció global de 
1.000.000'- ptes. (un milió de pessetes), concedides per la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya, per a les activitats de 
les escoles municipals d'iniciació esportiva i l'escola municipal d'Arts i Oficis. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
Intervé el Sr. Casserras i explica que aquest és un punt pràcticament de tràmit. Es 
tracta d'acceptar un dels minsos i mínims ajuts que rep aquest ajuntament per les 
tasques d'ensenyament públic que fa. Normalment això es detina a cobrir el dèficit, és a 
dir, a subvenir les necessitats de l'Escola d'Arts i Oficis, bàsicament; és una subvenció 
que normalment es demana pel màxim possible i la seva concessió es mou per aquest 
nivell del milió de pessetes, més o menys, cada any. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 4.2.1 a 4.2.5 de l'ordre del dia, ambdós inclosos. 
 
 
4.2.1 MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ PROPORCIONAL D'UN LLOC DE VENDA 

INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL. 
 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la instància de registre d'entrada núm. 3396 de data 8 de febrer de 1995, 
presentada per Salvador Tomàs Badia, en representació de CARNS TOMÀS, SPC, 
concessionària del lloc de venda núm. 2 del Mercat Municipal de Puigmercadal, en la 
qual sol.licita el canvi d'activitat del lloc de venda núm. 2 amb l'activitat de carnissria a la 
de polleria. 
 
Atès que per procedir a aquest canvi d'activitat és necessari reformar prèviament la 
proporcionalitat existent entre els llocs de venda del Mercat, de conformitat amb els 
arts. 66 i 67 del Reglament i d'organització i funcionament del Mercat Municipal de 
Puigmercadal. 
 
Atesa la potestat Municipal de modificar l'organització dels Serveis Públics Municipals 
que estableix l'art. 230 de la Llei municipal de Catalunya, en concordança amb l'art. 127 
del Reglament de serveis de les corporacions locals de 1955. 
 
Atès que l'informe de L'Encarregat Municipal del Servei és favorable al canvi d'activitat i 
implícitament a la modificació de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat de Mercats 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
 
A C O R D 



 
1r.- a) Modificar la classificació proporcional dels llocs de venda interiors del Mercat 
Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el següent detall: 
 
 SUPRESSIONS 
Nombre de llocs       Activitat 
 
     1         carnisseria 
 
 INCREMENT  D'ACTIVITATS 
 
Nombre de llocs       Activitat 
 
     1         polleria 
 
 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
4.2.2 REVOCAR LA CONCESSIÓ DE L'ESTABLIMENT NÚM. 3 DEL MERCAT 

MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, ATORGADA A FAVOR DE LA 
COMUNITAT L'INSTANT, CB 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'expedient incoat d'ofici en aquest Ajuntament per l'abandonament del lloc de 
venda establiment número 3 del Mercat Municipal de Puigmercadal, el concessionari 
del qual és la comunitat de béns L'INSTANT CB. 
 
Atès que es va atorgar audiència a la concessionària, en la seva condició d'interessada 
en l'expedient, per tal que pogués formular al.legacions a l'expedient, amb la finalitat 
última que pogués al.legar la represa de l'activitat que havia cessat, i es pogués cloure 
així l'expedient. 
 
Atès que en el termini d'audiència l'esmentada comunitat ha formulat al.legacions en el 
sentit de justificar que el cessament de l'activitat és degut a la manca de rendibilitat de 
l'establiment, per diverses raons internes i externes del Mercat. 
 
Atès que les al.legacions formulades per la societat interessada no modifiquen ni 
desvirtuen la motivació única que fonamenta l'expedient, sinó que, tot el contrari, 
confirmen el tancament de l'establiment per temps molt superior al previst 
reglamentàriament com a causa de revocació, i que les raons al.legades per justificar 
aquest tancament no poden considerar-se rellevants a efectes jurídics perquè no 
modifiquen les circumstàncies i condicions existents en el moment de la concessió. 
 
Atès que el Cap del Servei de l'Administració d'Hisenda municipal ha informat que la 
quantia de la indemnització s'ha de fer efectiva pel concessionari de l'explotació del 
Mercat un cop formalitzada la nova adjudicació. 
 
Vist l'informe del Serveis Jurídics. 



 
Maria Rosa Riera, Tinent d'Alcalde Presidenta de la Comissió de Política Ambiental 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
1r.- Revocar la concessió de l'establiment número 3 del Mercat Municipal de 
Puigmercadal, atorgada en favor de la comunitat L'INSTANT, CB, per l'abandonament 
del lloc per temps superior a un mes, en aplicació de l'art. 104.d del Reglament 
d'organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal. 
 
2n.- Demanar al Departament de Contractació que iniciï les gestions per a la nova 
adjudicació de l'establiment esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- Informar la comunitat L'INSTANT, CB que, en aplicació de l'art. 110 en relació amb 
el 79 del Reglament esmentat en punt primer d'aquesta resolució, se li detreurà, en 
concepte de penalització, un 10% de l'import final de la quantitat a què tingui dret per la 
revocació un cop adjudicada la nova concessió." 
 
4.2.3 REVOCAR LA CONCESSIÓ DE L'ESTABLIMENT NÚM. 4 DEL MERCAL 

MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, ATORGADA A FAVOR DE LA SRA. 
MONTSERRAT MARTÍNEZ NAVARRO. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'expedient incoat d'ofici en aquest Ajuntament per l'abandonament del lloc de 
venda establiment número 4 del Mercat Municipal de Puigmercadal, el concessionari 
del qual és la Sra. MONTSERRAT MARTINEZ NAVARRO. 
 
Atès que es va atorgar audiència a la concessionària, en la seva condició d'interessada 
en l'expedient, per tal que pogués formular al.legacions a l'expedient, amb la finalitat 
última que pogués al.legar la represa de l'activitat que havia cessat, i es pogués cloure 
així l'expedient. 
 
Atès que en el termini d'audiència la concessionària ha formulat al.legacions en el sentit 
de justificar que el cessament de l'activitat és degut a la manca de rendibilitat de 
l'establiment, per diverses raons internes i externes del Mercat. 
 
Atès que les al.legacions formulades per la interessada no modifiquen ni desvirtuen la 
motivació única que fonamenta l'expedient, sinó que, tot el contrari, confirmen el 
tancament de l'establiment per temps molt superior al previst reglamentàriament com a 
causa de revocació, i que les raons al.legades per justificar aquest tancament no poden 
considerar-se rellevants a efectes jurídics perquè no modifiquen les circumstàncies i 
condicions existents en el moment de la concessió. 
 
Atès que el Cap del Servei de l'Administració d'Hisenda municipal ha informat que la 
quantia de la indemnització s'ha de fer efectiva pel concessionari de l'explotació del 
Mercat un cop formalitzada la nova adjudicació. 
 
Vist l'informe del Serveis Jurídics. 
 



Maria Rosa Riera, Tinent d'Alcalde Presidenta de la Comissió de Política Ambiental 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
1r.- Revocar la concessió de l'establiment número 4 del Mercat Municipal de 
Puigmercadal, atorgada en favor de la Sra. MONTSERRAT MARTINEZ NAVARRO, 
per l'abandonament del lloc per temps superior a un mes, en aplicació de l'art. 104.d 
del Reglament d'organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal. 
 
2n.- Demanar al Departament de Contractació que iniciï les gestions per a la nova 
adjudicació de l'establiment esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- Informar la Sra. MONTSERRAT MARTINEZ NAVARRO que, en aplicació de l'art. 
110 en relació amb el 79 del Reglament esmentat en punt primer d'aquesta resolució, 
se li detreurà, en concepte de penalització, un 10% de l'import final de la quantitat a 
què tingui dret per la revocació un cop adjudicada la nova concessió." 
 
 
4.2.4 REVOCAR LA CONCESSIÓ DE L'ESTABLIMENT NÚM. 5 DEL MERCAT 

MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, ATORGADA A FAVOR DE LA SRA. 
LOURDES MUÑOZ GUTIÉRREZ 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist l'expedient incoat d'ofici en aquest Ajuntament per l'abandonament del lloc de 
venda establiment número 5 del Mercat Municipal de Puigmercadal, el concessionari 
del qual és la Sra. Lourdes Muñoz Gutierrez. 
 
Atès que es va atorgar audiència a la concessionària, en la seva condició d'interessada 
en l'expedient, per tal que pogués formular al.legacions a l'expedient, amb la finalitat 
última que pogués al.legar la represa de l'activitat que havia cessat, i es pogués cloure 
així l'expedient. 
 
Atès que en el termini d'audiència no s'ha formulat cap al.legació. 
 
Atès que el Cap del Servei de l'Administració d'Hisenda municipal ha informat que la 
quantia de la indemnització s'ha de fer efectiva pel concessionari de l'explotació del 
Mercat un cop formalitzada la nova adjudicació. 
 
Vist l'informe del Serveis Jurídics. 
 
Maria Rosa Riera, Tinent d'Alcalde Presidenta de la Comissió de Política Ambiental 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
1r.- Revocar la concessió de l'establiment número 5 del Mercat Municipal de 
Puigmercadal, atorgada en favor de la Sra. Lourdes Muñoz Gutierrez, per 
l'abandonament del lloc per temps superior a un mes, en aplicació de l'art. 104.d del 



Reglament d'organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal. 
 
2n.- Demanar al Departament de Contractació que iniciï les gestions per a la nova 
adjudicació de l'establiment esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- Informar la Sra. Lourdes Muñoz Gutierrez que, en aplicació de l'art. 110 en relació 
amb el 79 del Reglament esmentat en punt primer d'aquesta resolució, se li detreurà, 
en concepte de penalització, un 10% de l'import final de la quantitat a què tingui dret 
per la revocació un cop adjudicada la nova concessió." 
 
4.2.5 REVOCAR LA CONCESSIÓ DE L'ESTABLIMENT NÚM. 6 DEL MERCAT 

MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, ATORGADA A FAVOR DE LA 
SOCIETAT QUICK SEC BAGES, SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
  
" Vist l'expedient incoat d'ofici en aquest Ajuntament per l'abandonament del lloc de 
venda establiment número 6 del Mercat Municipal de Puigmercadal, el concessionari 
del qual és la societat Quick Sec Bages, SA. 
 
Atès que es va atorgar audiència a la concessionària, en la seva condició d'interessada 
en l'expedient, per tal que pogués formular al.legacions a l'expedient, amb la finalitat 
última que pogués al.legar la represa de l'activitat que havia cessat, i es pogués cloure 
així l'expedient. 
 
Atès que en el termini d'audiència l'esmentada societat ha formulat al.legacions en el 
sentit de justificar que el cessament de l'activitat és degut a la manca de rendibilitat de 
l'establiment, per diverses raons internes i externes del Mercat. 
 
Atès que les al.legacions formulades per la societat interessada no modifiquen ni 
desvirtuen la motivació única que fonamenta l'expedient, sinó que, tot el contrari, 
confirmen el tancament de l'establiment per temps molt superior al previst 
reglamentàriament com a causa de revocació, i que les raons al.legades per justificar 
aquest tancament no poden considerar-se rellevants a efectes jurídics perquè no 
modifiquen les circumstàncies i condicions existents en el moment de la concessió. 
 
Atès que el Cap del Servei de l'Administració d'Hisenda municipal ha informat que la 
quantia de la indemnització s'ha de fer efectiva pel concessionari de l'explotació del 
Mercat un cop formalitzada la nova adjudicació. 
 
Vist l'informe del Serveis Jurídics. 
 
Maria Rosa Riera, Tinent d'Alcalde Presidenta de la Comissió de Política Ambiental 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
1r.- Revocar la concessió de l'establiment número 6 del Mercat Municipal de 
Puigmercadal, atorgada en favor de la societat QUICK SEC BAGES, SA, per 
l'abandonament del lloc per temps superior a un mes, en aplicació de l'art. 104.d del 
Reglament d'organització i funcionament del Mercat Municipal de Puigmercadal. 



 
2n.- Demanar al Departament de Contractació que iniciï les gestions per a la nova 
adjudicació de l'establiment esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- Informar la societat QUICK SEC BAGES, SA que, en aplicació de l'art. 110 en 
relació amb el 79 del Reglament esmentat en punt primer d'aquesta resolució, se li 
detreurà, en concepte de penalització, un 10% de l'import final de la quantitat a què 
tingui dret per la revocació un cop adjudicada la nova concessió." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i diu que el primer dictamen d'aquest bloc fa referència a 
modificar una classificació proporcional i els altres quatre fan referència a revocació de 
concessió per establiments del mercat que estan tancats. Tots aquests dictàmens 
porten informes favorables dels tècnics. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.2.1 a 4.2.5, ambdós inclosos, de l'ordre 
del dia, són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.2.6 APROVAR EL NOU PROJECTE DE CONVENI A SIGNAR AMB LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA PRESTACIÓ PER PART 
D'AQUEST AJUNTAMENT DEL PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA LOCAL 
D'ANIMALS DOMÈSTICS, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 4.832.100 
PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que de conformitat amb la vigent Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels 
animals, els municipis tenen competència en matèria de recollida d'animals 
abandonats, control antirràbic i lluita contra les epizooties. 
 
Atès que segons s'estableix a l'article 36 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, entre les competències de la Diputació es troben les de 
coordinació, assistència, cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de la 
província, a fi d'assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de competència 
municipal. 
 
Atès que en virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Manresa van signar un conveni de col.laboració l'any 1990, que s'ha 
anat renovant, mitjançant el qual dit Ajuntament amb la Unitat de Sectorització de 
Prevenció i Control de la Zoonosi (A.L.A.D) que es va crear, prestava el citat servei en 
el Sector IV (Bages, Anoia, Osona i Berguerdà). 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics. 
 
Carles Esclusa i Espinal, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Sanitat, President de la 
Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 

 A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el nou Projecte de Conveni que s'adjunta, a signar entre la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per a la prestació per part del citat Ajuntament 



amb la seva Unitat, de les tasques del Programa A.L.A.D. (Assistència Local d'Animals 
Domèstics) en el sector IV (Bages, Anoia, Osona i Berguedà), conforme s'especifica en 
el pacte Quart de l'esmentat Conveni; i en el benentès que l'Annex I al qual es refereix 
el pacte Tercer, ha de contenir la següent modificació: 
 
 En l'apartat de la Disponibilitat horària cal substituir els dies de 

funcionament del servei de recollida, per aquests: "Dilluns, Dimecres i Di-
vendres." 

 
Segon.- Acceptar la subvenció continguda en el pacte Vuitè del conveni, i consistent en 
la quantitat global de QUATRE MILIONS VUIT-CENTES TRENTA-DUES MIL CENT 
(4.832.100) PESSETES per a l'any 1995, segons els conceptes que en l'esmentat 
pacte s'indiquen. 
 
Tercer.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i manifesta que aquest és un conveni que signa 
l'Ajuntament de Manresa amb la Diputació, per a la recollida d'animals abandonats. 
L'import és de 4.832.100 pessetes que ve a ser el mateix que hi havia consignat per 
l'any passat. La distribució és territorial igualment, no hi ha hagut cap modificació i el 
conveni marca que el servei s'ha de prestar al Bages, l'Anoia, a l'Osona i al Berguedà.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que en la documentació que se'ls ha entregat posa que 
el conveni el signarà el senyor Juli Sanclimens. Suposa que s'esmenarà això. 
 
El Sr. Alcalde diu que, evidentment, els serveis tècnics ho modificaran, però matisa que 
aquest dictamen va arribar amb anterioritat al 17 de juny. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 4.2.7, 4.2.8 i 4.2.9 de l'ordre del dia. 
 
4.2.7 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, PER UN TERMINI DE 50 

ANYS PRORROGABLES, DE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

 
El Secretari dóna compte del 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 de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, 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". 
 
4.2.8 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, PER UN TERMINI DE 5 

ANYS PRORROGABLES, DE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 
 
El Secretari dóna compte del 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'estableixi en 
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de la 
concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
4.2.9 ACCEPTAR LA RENUNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El Secretari dóna compte del 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 del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran 
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió, 
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança 



Fiscal. 
 
El Regidor-Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent 
 
 ACORD 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des 
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a 
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del 
Cementiri Municipal." 
 
El Sr. Esclusa i Espinal manifesta que es tracta de dictàmens de tràmit administratiu. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.2.7, 4.2.8 i 4.2.9, són aprovats per 
unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA D'ESPORTS 
 
4.3.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
JORNADES DE RECREACIÓ ESPORTIVA I ACCEPTAR LA 
SUBVENCIÓ DE 2.439.600 PTA. CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que des de la Diputació de Barcelona hi ha obert un camp d'actuació que 
possibilita la cooperació amb els ajuntaments, promovent diferents tipus d'iniciatives. 
 
Atès que dins aquest programa d'actuació, s'organitzen unes Jornades de Recreació 
Esportiva que es realitzen a Manresa, essent aquest el quart any consecutiu. 
 
Atesa la proposta de la Diputació de Barcelona de la signatura d'un conveni per a la 
col.laboració en el finançament de les esmentades jornades. 
 
Atès que l'esmentada proposta de conveni ha estat autoritzada per la Comissió de 
Govern de la citada institució de data 11 de maig de 1995. 
 
Atès que aquest Ajuntament té interès en continuar aquest tipus de col.laboració. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i al RDL 
781/1986, de 18 d'abril. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
A C O R D S 



 
1r.- Aprovar el projecte de conveni a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, pel qual s'instrumenta la col.laboració entre ambdues institucions, per a la 
realització de les "Jornades de Recreació Esportiva", a la ciutat de Manresa, i d'acord 
amb el text que s'adjunta a l'expedient. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrès, la subvenció de 2.439.600'- 
ptes. (dos milions quatre-centes trenta-nou mil sis-centes pessetes), concedida per la 
Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut del pacte tercer del conveni 
esmentat en el punt anterior. 
 
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que es tracta d'un conveni en el qual 
l'Ajuntament de Manresa participa amb d'altres municipis dintre d'unes activitats que 
promociona la Diputació de Barcelona per tal de fomentar l'esport per tothom i 
l'associacionisme. En aquest sentit, al llarg d'aquest mes es realitzen tota una sèrie 
d'activitats com windsurf i piragüisme al Parc de l'Agulla. Els sembla que aquest 
conveni és prou beneficiós ja que la Diputació de Barcelona atorga aquesta subvenció 
de 2.439.600. Pensen que és un acord important que cada any es va ampliant i en 
aquest sentit diferents municipis han manifestat el seu suport a aquestes activitats 
compartides amb d'altres municipis. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 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 DIRIGIT A INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC DE 
MANRESA, I NOMENAR DOS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT QUE ES CONSTITUIRÀ A L'EFECTE. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist que la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya desenvolu-
pa 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. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials 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: 
 
  - Francesc Reverter i Farré, Tècnic de Joventut. 
   - Helena Gotzens i Gràcia, Cap de Grup d'Infància. 
 
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. Mora i Villamate i manifesta que es tracta d'un conveni de col.laboració 
entre l'Ajuntament de Manresa, la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Creu 
Roja, que permet el funcionament del Centre Obert anomenat "Casal-Ot", que és un 
centre que ve funcionant des de l'any 1989, es realitza un treball especialitzat d'atenció 
a la infància amb risc social. L'equip de govern valora que aquest conveni està donant 
molt bons resultats i per això proposen la seva aprovació pel Ple. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet i manifesta que el GMPP està totalment d'acord amb 
aquest conveni. Només fa constar que si fos possible, donat que aquest Casal-ot atén 
nens de 6 a 12 anys, els preocupa que quedin desatesos aquests nanos a partir dels 
12 anys, en una edat especialment difícil com és la de l'adolescència i creu que valdria 
la pena plantejar-se una ampliació d'això en un futur. 
 
El Sr. Mora i Villamate diu que l'equip de govern comparteix aquesta preocupació i per 
això estan treballant en aquesta direcció i és intenció de l'equip de govern millorar i 
ampliar les possibilitat d'atenció en aquests sectors de risc social, sobretot en aquestes 
edats que és quan aquests problemes es donen amb més intensitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 6.1.1 a 6.1.4 de l'ordre del dia. 
 
6.- ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 



6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
6.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ 

ELÈCTRICA COL.LEGI PARE IGNASI PUIG. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat PROJECTE 
DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI PARE IGNASI PUIG, 
amb un pressupost general total de DOS MILIONS VUIT-CENTES VUITANTA MIL 
CENT SETANTA-TRES pessetes (2.880.173 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 



REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI PARE IGNASI PUIG, amb 
un pressupost general total de DOS MILIONS VUIT-CENTES VUITANTA MIL CENT 
SETANTA-TRES pessetes (2.880.173 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 
 
6.1.2 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ 

ELÈCTRICA COL.LEGI SANT IGNASI. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI SANT 
IGNASI, amb un pressupost general total de DOS MILIONS CINC-CENTES SIS MIL 
SET-CENTES CINQUANTA-SET pessetes (2.506.757 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 



corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI SANT IGNASI, amb un 
pressupost general total de DOS MILIONS CINC-CENTES SIS MIL SET-CENTES 
CINQUANTA-SET pessetes (2.506.757 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 
 
6.1.3 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ 

ELÈCTRICA COL.LEGI FRANCESC BARJAU. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI 
FRANCESC BARJAU, amb un pressupost general total de DOS MILIONS SET-
CENTES CINQUANTA MIL SIS-CENTES QUARANTA-SET pessetes (2.750.647 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 



conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI FRANCESC BARJAU, amb 
un pressupost general total de DOS MILIONS SET-CENTES CINQUANTA MIL SIS-
CENTES QUARANTA-SET pessetes (2.750.647 pts), en aplicació del que preveuen 
els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública". 
 
6.1.4 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ 

ELÈCTRICA COL.LEGI ANSELM CABANES. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI ANSELM 
CABANES, amb un pressupost general total de DOS MILIONS SIS-CENTES QUINZE 
MIL TRES-CENTES QUINZE pessetes (2.615.315 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 



matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COL.LEGI ANSELM CABANES, amb 
un pressupost general total de DOS MILIONS SIS-CENTES QUINZE MIL TRES-
CENTES QUINZE pessetes (2.615.315 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-



lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 
 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que es tracta de projectes de remodelació elèctrica a 
4 escoles de Manresa. En aquestes escoles es va fer una inspecció per l'Institut Català 
d'Inspecció i Control i van sorgir una sèrie de deficiències elèctriques i en aquests 
projectes el què es pretén es subsanar-les. Bàsicament és la centralització de 
comptadors i la construcció d'una xarxa de terres i una protecció elèctrica en general a 
totes les quatre escoles.  
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que el vot del seu grup serà favorable. Recorda que en el 
conjunt de pactes entre Ensenyament i l'Ajuntament de Manresa hi havia el fer aquesta 
remodelació i portar endavant tot el que és la millora de les instal.lacions elèctriques, a 
l'igual que les instal.lacions de calefacció en diferents centres. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 a 6.1.4 de 
l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 6.1.5, 6.1.6 i 6.1.7 de l'ordre del dia. 
 
6.1.5 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ SALA DE 

CALDERES CARRER SALESES, SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ SALA DE CALDERES CARRER SALESES, 
SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost 
general total de UN MILIÓ TRES-CENTES MIL NOU-CENTES SETANTA-SIS 
pessetes (1.300.976 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 



per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ SALA DE CALDERES CARRER SALESES, SENSE NÚMERO 
(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost general total de UN 
MILIÓ TRES-CENTES MIL NOU-CENTES SETANTA-SIS pessetes (1.300.976 pts), 
en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 
218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 
 
 
6.1.6 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ COBERTA 

CARRER SALESES, SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
DEL BAGES). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ COBERTA CARRER SALESES, SENSE NÚMERO 
(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost general total de 
DOS MILIONS QUATRE-CENTES VUITANTA-DUES MIL CINC-CENTES VINT-I-
NOU PESSETES (2.482.529 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 



67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ COBERTA CARRER SALESES, SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost general total de DOS MILIONS 
QUATRE-CENTES VUITANTA-DUES MIL CINC-CENTES VINT-I-NOU pessetes 
(2.482.529 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Pla-
nejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 
d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 



 
 
6.1.7 APOVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ ESCALA 

D'EMERGÈNCIA CARRER SALESES, SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE REMODELACIÓ ESCALA D'EMERGÈNCIA CARRER SALESES, 
SENSE NÚMERO (FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost 
general total de UN MILIÓ DUES-CENTES SET MIL QUATRE-CENTES DEU 
pessetes (1.207.410 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del projectes, 
del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.995. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 



1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE 
REMODELACIÓ ESCALA D'EMERGÈNCIA CARRER SALESES, SENSE NÚMERO 
(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES), amb un pressupost general total de UN 
MILIÓ DUES-CENTES SET MIL QUATRE-CENTES DEU pessetes (1.207.410 pts), en 
aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 
218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987. 
 
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al públic en el 
suposat de que durant el termini d'exposició no es presenti cap mena d'al.legació, 
reclamació o recurs contra aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aque-
lla en que finalitzi el termini d'exposició pública." 
 
 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que aquests tres projectes són per l'edifici de 
Les Saleses de la Fundació Universitària del Bages. Són projectes que els executarà la 
Fundació Universitària i el que fa l'ajuntament és el suport tècnic en la redacció i el 
seguiment d'aquestes obres que consisteixen en la sala de calderes, la remodelació de 
la coberta i la construcció i remodelació de la sala d'emergència. 
 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.5, 6.1.6 i 6.1.7 
de l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
6.1.8 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ REFERENT A 

L'OBRA COMPLEMENTÀRIA PROJECTE  2a. MODIFICACIÓ 
PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI DE VILADORDIS: URBANITZACIÓ 
TRAM CARRER MAS D'EN ROCA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
OBRA COMPLEMENTÀRIA PROJECTE 2ª MODIFICACIÓ PROJECTE 
URBANITZACIÓ BARRI DE VILADORDIS: URBANITZACIÓ TRAM CARRER MAS 
D'EN ROCA, amb un pressupost general de 3.020.309 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística 
vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   



 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics 
municipals referent a l'OBRA COMPLEMENTÀRIA PROJECTE 2ª MODIFICACIÓ 
PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI DE VILADORDIS: URBANITZACIÓ TRAM 
CARRER MAS D'EN ROCA, amb un pressupost general de TRES MILIONS VINT MIL 
TRES-CENTES NOU pessetes (3.020.309 ptes.), de conformitat amb el que es preveu 
en els articles 27 i 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el projecte d'urbanització 
aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta, de conformitat 
al que es preveu a l'article 64 de Decret legislatiu 1/1990, redactat segons Decret 
legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre." 
 
 
Intervé el Sr.  Garcia i Comas i manifesta que aquest projecte és un complement a 
l'obra d'urbanització que s'està executant en el Barri de Viladordis. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.1.9 APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES 

OBRES CORRESPONENTS A LA VARIANT DE TRAÇAT DE LA LÍNIA 
MANRESA-SÚRIA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.CASC URBÀ DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist el CONVENI DE COOPERACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS A LA VARIANT DE TRAÇAT DE LA LÍNIA MANRESA-SÚRIA 
DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CASC URBÀ DE 
MANRESA, que té per objecte fixar les bases per dur a terme les obres a què fa 
referència el seu propi títol. 
 
Atès el que estableixen sobre les relacions interadministratives i la possibilitat de 
celebrar convenis amb l'administració de la Comunitat Autònoma tant la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en els articles 55 i següents, com la Llei 
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, als articles 129 i següents. 
 
Atès que el conveni que es proposa d'aprovar compleix els requisits establerts per 
l'article 88 de la Llei 30/1992, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, és a dir, tenir per objecte de satisfer l'interés públic i 
no ser contrari a l'ordenament jurídic, així com el contingut genèric establert a l'article 6 
de la mateixa Llei, aplicable supletòriament segons l'article 9 del mateix cos legal. 
 
Atès que la firma d'aquest Conveni pot suposar la solució a les situacions força 
problemàtiques que suposa l'existència de la via del ferrocarril de la línia Manresa-Súria 
en ple casc urbà de la ciutat. 
 
Atès que l'acord quart del Conveni esmentat disposa que un cop acomplerts els tràmits 
legals necessaris per a la modificació pressupostària que precisa la seva execució se 
sotmetrà a l'aprovació per part del Ple de la Corporació, en la següent sessió que 



celebri, i que la seva eficàcia pel que fa al compliment de les obligacions adquirides per 
les altres parts signants resta supeditada a la dita aprovació, i vist que s'han complert ja 
els tràmits legals esmentats. 
 
Atès l'informe jurídic de la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, el 
president de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública proposa 
que pel Ple de la Corporació s'adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR el CONVENI DE COOPERACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS A LA VARIANT DE TRAÇAT DE LA LÍNIA MANRESA-SÚRIA 
DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CASC URBÀ DE 
MANRESA, que té per objecte fixar les bases per dur a terme les obres a què fa 
referència el seu propi títol, que s'adjunta al present dictamen, signat el dia 24 d'abril de 
1995 entre aquest Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i els Ferrocarrils de la 
Generalitat. 
 
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient. 
 
Tot seguit, el Sr. Secretari dóna compte de l'esmena d'addició presentada pel Regidor-
Delegat d'Urbanisme que, transcrita, diu el següent: 
 
" Aquesta esmena d'addició es presenta d'acord amb el que disposa l'article 53.e) del 
Reglament Orgànic Municipal, i es fonamenta en l'informe que la Intervenció Municipal 
ha realitzat al dictamen esmentat, en relació a la necessitat d'acordar l'excepcionalitat 
de la despesa, segons disposa l'article 155, apartat 5è. de la Llei 39/1988. 
 
És per això que es proposa que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
 AFEGIR com a acord 3r. el següent: 
 
3r.- DECLARAR l'excepcionalitat prevista en els articles 155, apartat 5è de la Llei 
39/1988, reguladora de les Hisendes Locals i article 84, apartat 1r. del R.D. 500/1990, 
en el sentit que els percentatges previstos en l'apartat 3r. de la Llei 39/1988 i en 
l'apartat 1r. de l'article 82 del R.d. 500/1990, quedin ampliats al 500 per 100 en l'exercici 
de 1996 i al 600 per 100 a l'exercici de 1997, amb la finalitat de poder autoritzar i 
assumir el compromís de les aportacions a realitzar durant els exercicis de 1996 i 1997, 
de 25.000.000 i 30.000.000 de pessetes respectivament, que segons el pacte tercer del 
conveni, s'aportaran a la Generalitat de Catalunya,  per a l'execució de les obres 
corresponents a la variant del traçat de la línia Manresa-Súria dels ferrocarrils de la 
Generalitta de Catalunuya, Casc Urbà de Manresa." 
 
A continuació, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel Grup Municipal del 
Partit Popular que, transcrita, diu el següent: 
 
" Respecte al conveni signat a Manresa el 24 d'abril de 1995, en l'apartat cinque, cessió 
de terrenys, on diu "els terrenys per on transcorre la línia de ferrocarril de Manresa 
Súria són béns de domini públic afectes al servei ferroviari", hauria d'ésser rectificat per 
"els terrenys per on transcorre la línia de ferrocarril de Manresa a Súria són béns de 
domini públics i/o privats afectes al servei ferroviari". 



 
En el mateix punt cinquè, segon paràgraf, on diu "... per a que s'iniciï el corresponent 
procediment administratiu per a la desafectació dels mateixos i la cessió del seu domini 
a l'Ajuntament de Manresa", hauria de dir "... per a que s'iniciï el corresponent 
procediment administratiu per a la desafectació dels mateixos i la cessió del seu domini 
a qui correspongui el títol de cessió". 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que es tracta de signar un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya en el qual es participa d'una manera reduïda en el que és la 
modificació del traçat dels Ferrocarrils Catalans en el pas de la via que ve de Súria a 
Manresa, una part que agafa sòl urbà i una altra part que agafa sòl que no és urbà. 
L'Ajuntament de Manresa hi participa amb 60 milions de pessetes i la resta l'assumeix 
la Generalitat. Aquesta despesa està dividida en tres anualitats, que és el que ha 
provocat aquesta esmena tècnica, en el sentit que s'ha hagut de declarar 
l'excepcionalitat perquè els percentatges que inicialment s'havien establert en el 
conveni no complien un articulat de la Llei d'Hisendes Locals. Creuen que és justificada 
l'excepcionalitat d'aquesta despesa. Demanarien el vot favorable a la signatura 
d'aquesta conveni. Pel que fa al posicionament de l'equip de govern davant l'esmena 
que presenta el GMPP, és que entenen que els terrenys pels quals transcorre en 
aquests moments la via de Manresa-Súria no són de domini públic i per això creuen 
que han de defensar que un traçat que està afectat per un servei públic com és el 
ferrocarril, és un pas de domini públic. Per tant, rebutgen l'esmena que presenta el 
GMPP. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que amb tots els respectes pel Sr. ponent del 
dictamen i amb tota cordialitat, ha de dir que l'esmena que presenten és exclusivament 
tècnica. Els consta que part dels terrenys a què es fa referència van ser cedits per 
diferents organitzacions, privades i públiques, amb diferents condicions, algunes cessió 
gratuïta, altres amb dret de reversió, etc.  El GMPP només volia posar una qüestió de 
tècnica-jurídica en aquest tema per dir que alguns terrenys no són de l'ajuntament, els 
sembla concretament que n'hi ha algun del bisbat. Es pot deixar el conveni redactat 
com està, però es pot dir que en la reversió dels terrenys se seguirà el títol de llur 
cessió i així s'evitarien una pila de problemes. De tota manera, el que puguin aprovar 
aquí, si després no és acceptat pels titulars de dret s'haurà d'acudir a un procediment 
especial. Aquest grup suggeria ja evitar-se passos en aquest sentit. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el grup de CiU votarà favorablement el dictamen i s'abstindrà 
en la votació de l'esmena del GMPP. 
 
Sotmesa a votació, en primer lloc,  l'esmena presentada pel GMPP, és rebutjada per 13 
vots negatius ( 8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV), 9 abstencions (GMCiU) i 3 vots 
afirmatius (GMPP). 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde sotmet el dictamen a votació, amb la incorporació de 
l'esmena d'addició, i és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-
EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius ( GMPP) i, per tant, es declara acordat: 
 
 
1r.- APROVAR el CONVENI DE COOPERACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS A LA VARIANT DE TRAÇAT DE LA LÍNIA MANRESA-SÚRIA 
DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CASC URBÀ DE 
MANRESA, que té per objecte fixar les bases per dur a terme les obres a què fa 



referència el seu propi títol, que s'adjunta al present dictamen, signat el dia 24 d'abril de 
1995 entre aquest Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i els Ferrocarrils de la 
Generalitat. 
 
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient. 
 
3r.- DECLARAR l'excepcionalitat prevista en els articles 155, apartat 5è de la Llei 
39/1988, reguladora de les Hisendes Locals i article 84, apartat 1r. del R.D. 500/1990, 
en el sentit que els percentatges previstos en l'apartat 3r. de la Llei 39/1988 i en 
l'apartat 1r. de l'article 82 del R.d. 500/1990, quedin ampliats al 500 per 100 en l'exercici 
de 1996 i al 600 per 100 a l'exercici de 1997, amb la finalitat de poder autoritzar i 
assumir el compromís de les aportacions a realitzar durant els exercicis de 1996 i 1997, 
de 25.000.000 i 30.000.000 de pessetes respectivament, que segons el pacte tercer del 
conveni, s'aportaran a la Generalitat de Catalunya,  per a l'execució de les obres 
corresponents a la variant del traçat de la línia Manresa-Súria dels ferrocarrils de la 
Generalitta de Catalunuya, Casc Urbà de Manresa. 
 
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
6.2.1 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL 

SERVEI D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE 
MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI 
LIMITAT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte de REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI 
D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, 
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT. 
 
Atès que tant l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
Règim Local, com l'article 63.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya,  preveuen que els municipis exerciran competències en la matèria 
d'"ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes". 
 
Atès que l'article 7.b) del R.D. legislatiu 339/1990, de 2 de març, que aprova el text 
articulat sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, atribueix als 
Municipis la competència de "La regulación, mediante disposición de caràcter general, 
de los usos de las vías urbans, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y 
con el uso peatonal de las calles", així com la possibilitat de la retirada dels vehicles de 
les vies urbanes, tot això als articles 38.4, 39.c) i 71 de la Llei esmentada. 
 
Atès que el R.D. 13/1992, que aprova el Reglament General de Circulació, i que 
desenvolupa la llei citada en el paràgraf anterior, recull aquelles previsions legals 
fonamentalment en el seu article 93, i als articles 67 i 68 regula el règim especial dels 
vehicles prioritaris. 
 



Atès que la disposició addicional 6a. de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, preveu la possibilitat que els Ajuntaments puguin 
exigir preus públics per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica dins de les 
zones que a tal efecte es determini, i amb les limitacions que puguin establir-se. 
 
Atès que el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat estableix el règim general dels 
vehicles ocupats per minusvàlids. 
 
Atès que l'article 59 del R.D.781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, recull la possibilitat d'establir multes per 
infracció d'ordenances municipals, i en el mateix sentit l'article 221 de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
Atès el que estableix l'article 231 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, pel que fa a la regulació dels serveis públics locals per reglament, i l'article 
159 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, en el mateix sentit. 
 
Atès el que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del Règim Local, 56 del R.D. 781/86, que aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 162.2 i 3 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació al procediment d'aprovació 
de les ordenances i reglaments locals, que hauran d'aprovar-se inicialment pel ple i 
sotmetre's a un termini mínim de trenta dies d'informació pública i audiència dels 
interessats, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Vist l'informe jurídic que consta a l'expedient emès per la Cap del Servei dels Serveis 
Jurídics i de Programació, tenint en compte el que disposa l'article 89.5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Bases del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i atès que el reglament que es 
proposa d'aprovar compleix els requisits de l'article 232 de la LLei 8/1987, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
El Regidor-delegat de via pública, amb el parer favorable de la Comissió Informativa 
Municipal d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de la 
Corporació d'adoptin els següents 
  ACORDS 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT el REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL 
SERVEI D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, 
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, que s'adjunta al present dictamen i que consta de 
19 articles, una disposició derogatòria i una de final. 
 
2n.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, el text del 
Reglament aprovat per l'acord anterior, i el propi acord d'aprovacó inicial, per tal que es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3r.- FACULTAR l'Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 



 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que l'objectiu del present dictamen és 
dotar a la ciutat d'un Reglament que permeti el servei d'estacionament controlat sobre 
la via pública a l'oferir una cobertura jurídica per tal que les sancions que pugui efectuar 
la Policia Local hagin de ser complertes obligatòriament pels ciutadans. Aquest és 
l'objectiu del present dictamen. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que potser tècnicament aquest reglament estigui 
molt ben fet, malgrat hi hagi algunes coses que no hi estan d'acord, però consideren 
que com a zona blava és un impost afegit al ciutadà, que hi ha moltes maneres de fer 
zones blaves, moltes maneres de regular-les i no necessàriament han de ser uns 
impostos superiors al què és el servei en si. Per això creuen que fer un reglament 
perquè a aquella persona que se li ha passat mitja hora perquè està al metge hagi de 
pagar una multa considerable perquè no troba a l'agent per pagar-li les 475 pessetes 
perquè li retiri la multa, consideren que és un efecte bastant retrògad i bastant represor 
de l'acció de l'agent i de la Policia Local, i que l'ajuntament no ha de fer res per 
col.laborar-hi en aquest sentit. 
  
El Sr. Canongia i Gerona diu que li agradaria fer-li veure al GMPP la necessitat que 
aquesta ciutat tingui aparcament en zona blava de pagament. Certament és molt senzill 
dir que crearan una zona blava, que hi posaran molta Policia Local per controlar-la, que 
faran moltes coses, però al cert és que ni a Manresa que hi havia experiències 
anteriorment, ni a Catalunya ni arreu del món, les zones blaves sense pagament 
compleixen la seva funció que és la de generar llocs d'aparcament amb superfície per 
la rotació. Els sap molt de greu que els senyors del GMPP no s'hagin llegit bé aquest 
reglament ni el plec de clàusules que regula aquest servei, perquè sabrien que quan un 
ciutadà no ha pogut preveure bé el seu temps d'estacionament del vehicle, podrà fer ús 
de retirar la denúncia a través de la pròpia màquina, que ja estarà dotada d'un servei 
que pemetrà retirar la pròpia infracció. Per tant, entenen que 10 milions de pessetes i 
escaig que és el cost d'adjudicar aquest servei, no poden ser considerats una finalitat 
recaptatòria per aquest ajuntament, ni molt menys. Si hi ha un preu és perquè és 
necessari davant d'un concurs públic, si no hi hagués cap empresa que ho volgués fer 
ho hauria de fer l'ajuntament mateix, perquè és necessari i indispensable perquè el 
trànsit d'aquesta ciutat funcioni, que la zona blava funcioni, i si la zona blava amb 
pagament no ha funcionat a aquesta ciutat és perquè no s'havia aprovat aquest 
reglament i no s'han pogut fer efectives les denúncies que s'hi posaven. Aquest 
reglament permetrà això, perquè quan hi ha un índex de compliment del 20%, els 
sembla que han de prendre-hi mesures. Per això aquest equip de govern, amb la 
màxima urgència possible, va proposar als tècnics, d'immediat, la creació d'aquest 
reglament per poder-lo portar al primer Ple perquè després de l'exposició pública pugui 
ser efectiu de cara a la renovació de la concessió que s'ha adjudicat i el mes de 
setembre o octubre puguin veure aquest nou servei modernitzat d'aquesta ciutat. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta vol fer constar que no és que no estiguin d'acord amb les 
zones blaves, el que passa és que hi ha una cosa que és evident, una zona blava que 
genera un pagament, genera un benefici. Evidentment per això hi ha una persona o un 
grup o una corporació interessat en tenir aquesta concessió. El que comenta el GMPP 
és que d'aquest servei se'n podria fer càrrec l'ajuntament, saber el cost de tenir una 
zona blava i fer pagar aquest cost. El GMPP troba bé i correcta la zona blava com a 
filosofia global de funcionament. Comenta que, per exemple, a Holanda no hi ha zona 
blava. 
 



 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
7.- ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
7.1 REVISAR EL, PREU UNITARI PER KM. DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 

URBÀ DE VIATGERS, APROVAR EL PREU UNITARI/kM. DE SERVEI PER A 
L'EXERCICI DE 1994, DE 440,73 PTA. I APROVAR LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL SERVEI CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 1994. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vista la Memòria del servei públic de transport urbà de viatgers presentada per la 
societat concessionàira EMPRESA CASTELLÀ, S.A., i la sol.licitud de liquidació 
definitiva de la subvenció del servei corresponent a l'exercici 1994. 
 
Vistos els informes tècnics i la proposta de liquidació de la subvenció formulats pel Cap 
del Servei d'Administració d'Hisenda. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de proposar al Ple de 
la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
 A  C  O  R  D  S : 
 
Primer.- Revisar el preu unitari per Km. de servei públic de transport urbà de viatgers, 
aprovat pel Ple de la Corporació Municipal del dia 15 de març de 1994, com a 
conseqüència de les variacions en el preu del carburant, i aprovar el preu unitari/Km. 
de servei (P) per l'exercici 1994, de QUATRE-CENTES QUARANTA AMB SETANTA-
TRES PESSETES (440'73). 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei corresponent a 
l'exercici 1994, de conformitat amb l'Annex Únic al present dictamen, de la que en 
resulta una diferència a favor de l'Ajuntament de SET-CENTES SETANTA-SET MIL 
VUIT-CENTES TRENTA-CINC PESSETES (777.835'--). Aquesta diferència es 
compensarà amb les subvencions que s'acreditin per a l'exercici 1995." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que se sotmet a aprovació del Ple el preu 
per quilòmetre del servei de transport urbà públic. Actualitzat el preu per les variacions 
del carburant, s'obté, segons els serveis financers de l'ajuntament, un preu de 440,73 
ptes. per quilòmetre. Per tant, la liquidació definitiva d'aquesta subvenció seria un total 
de despeses de 158.701.363 pessetes, uns ingressos per un total de 93.151.884 
pessetes, la qual cosa dóna un dèficit d'explotació de 65.549.479 pessetes. Si 
dedueixen els serveis no prestats per un dia de vaga, per valor de 703.611, tindrien una 
subvenció al dèficit d'explotació de 64.845.868 pessetes. En funció dels quilòmetres 
recorreguts, les subvencions mensuals a compte han estat de 65.623'703, queda una 
diferència a compensar en properes subvencions de 777.835 pessetes. Fa constar que 
independentment que l'empresa concessionària Castellà, va presentar la memòria 
d'acord amb el seu clàusulat durant el primer trimestre, per diversos motius, la 
presentació d'aquesta liquidació s'ha hagut de retardar fins a juliol. 



 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que, tot i que votaran favorablement aquest dictamen, 
demanen que s'estudiï el rebaixar les tarifes als jubilats, d'una manera gradual, ja que 
seria una qüestió que no encariria molt el sistema. 
 
El Sr. Teixeiro manifesta que està totalment d'acord amb el Sr. Oms i diu que 
s'estudiarà el tema amb profunditat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
7.2 INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE LES 

TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A LA 
CIUTAT DE MANRESA, PRESENTADA PER LA SOCIETAT AIGÜES DE 
MANRESA, SA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Societat Privada Municipal "Aigües de Manresa, S.A.", presenta l'estudi 
econòmic precís per a trametre l'expedient de revisió de les tarifes de subministrament 
d'aigua potable a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Atès que per Ordre del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat 
de Catalunya de data 8 de setembre de 1988, s'ha establert les normes a les quals 
s'han d'ajustar els estudis econòmics per a la revisió de les tarifes d'aigües i que l'estudi 
econòmic presentat, segons informe del Servei Tècnic Municipal corresponent, 
s'adequa a l'esmentada disposició general. 
 
Atès que pel Decret 149/1988 de 28 d'abril del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, que estableix el procediment d'aprovació de 
preus i tarifes per part de la Comissió de Preus de Catalunya, es diposa que per a 
l'aprovació o modificació de les tarifes de serveis de competència local que no realitzin 
les Corporacions Locals per si mateixes, el Ple de la Corporació emetrà un informe 
tècnic motivat sobre la sol.licitud de l'entitat gestora del servei, expressant la tarifa 
resultant fruit de les consideracions tècniques esmentades. 
 
Atès que la resolució de l'expedient correspon, en virtut del traspàs de competències, 
efectuat per l'Administració de l'Estat, a favor de la Generalitat de Catalunya, a la 
Comissió de Preus dependent del Departament de Comerç, Consum i Turisme i tot 
això segons el que preceptua el R.D. 386/1978 de 23 de juny i Decret 149/1988 de 28 
d'abril. 
 
Atès que les tarifes actualment vigents van ser aprovades per la Comissió de Preus de 
Catalunya a la reunió del dia 4 de març de 1994. 
 
Vist l'informe favorable a la sol.licitud de revisió emès pels Serveis Financers 
Municipals. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i règim Interior té l'honor de proposar al Ple de la 
Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
 A  C  O  R  D  S  : 



 
Primer.- Informar favorablement la sol.licitud de revisió de les tarifes pel servei de 
subministrament d'aigua potable a la ciutat de MANRESA, presentda per la societat 
AIGÜES DE MANRESA, S.A. La proposta del nou règim tarifari s'específica a 
continuació : 
 
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PER L'ANY 1995 
 
1) Usos domèstics. Subministrament per aforo. 
 
 Quota de servei = 2.522 ptes/semestre/aforo. 
 Tarifa : 45'24 ptes/m3.  
 Cànon conservació : 650 ptes/semestre/aforo. 
 
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador. 
 
 Quota de servei : 
 
 Subministrament tipus A  735 ptes/trimestre. 
 Subministrament tipus B i C  979 ptes/trimestre. 
 Subministrament tipus D i E 1.469 ptes/trimestre. 
 
Tarifes : 
 
 1er. bloc (fins a 18 m3./trimestre) 31'74 ptes/m3. 
 2on. bloc (a partir de 18 m3./trimestre) 58'05 ptes/m3. 
 
Cànon conservació : 
 
 Comptadors fins a 13 mm. 163 ptes/trimestre/comptador. 
 Comptadors de 15 mm. 200 ptes/trimestre/comptador. 
 Comptadors de 20 mm. 234 ptes/trimestre/comptador. 
 
3) Usos industrials i comptadors generals. 
 
 Calibre comptador. Quota servei (ptes/trim.) Limit bloc. 
 

¡Error! Marcador no 
definido.7-10 mm. 

1.790 150 

13mm. 2.381 200 

15 mm. 3.579 300 

20 mm. 5.962 500 

25 mm. 8.945 750 

30 mm. 11.927 1.000 

40 mm. 23.868 2.000 

50 mm. 35.810 3.000 



65 mm. 47.734 4.000 

80 mm. 59.678 5.000 

100 mm. 83.545 7.000 

125 mm. 131.297 11.000 
Tarifes : 
 
 1er. bloc (fins al limit indicat)............................................................ 31'74 ptes./m3. 
 2on. bloc (a partir del limit indicat) ................................................... 58'05 ptes./m3. 
 
Cànon de conservació : 
 
Comptadors fins a 13 mm......................................................... 163 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 15 mm......................................................... 200 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 20 mm......................................................... 234 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 25 mm......................................................... 266 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 30 mm......................................................... 379 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 40 mm......................................................... 542 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 50 mm...................................................... 1.075 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 65 mm...................................................... 1.383 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 80 mm...................................................... 1.703 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 100 mm.................................................... 2.126 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 125 mm.................................................... 2.487 PTA/trim./comptador. 
 
4) Abonament propietaris plomistes : 15'00 ptes./m3. 
 
5) LLoguer comptadors : 191 ptes./trim./comptador. 
 
Segon.- Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya, per a la seva aprovació, si 
procedeix, les tarifes informades en l'acord anterior, en aplicació del que disposa el 
Decret 149/1988 de 28 d'abril. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, per la signatura de la documentació necessària  per a 
la complimentació de l'expedient". 
 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que proposen al Ple l'aprovació de l'informe-
proposta que és necessari elevar a la Comissió de Preus de Catalunya per a 
l'aprovació de les noves tarifes del servei públic de subministrament d'aigua potable.  
Les tarifes han de ser suficients per a l'autofinançament del servei. En funció de 
l'informe econòmic de 1994, degudament auditat i de la planificació de la societat que 
s'ha realitzat per a 1995 es  proposa un increment del 4,4 %, tenint en compte 
l'augment de les despeses d'explotació i la previsió de la disminució dels consums 
facturats per menor índex d'activitat. Les anteriors tarifes van ser aprovades el març de 
1994, i en el supòsit que aquest increment sigui aprovat, l'entrada en vigor de les noves 
tarifes es pot preveure per setembre o octubre, per la qual cosa, en un període d'any i 
mig correspondria un increment del 4,4%. En el dictamen s'acompanyen les diferents 
tarifes segons sigui per a ús domèstic, industrials, lloguer de comptadors, etc.  
 
 



Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que el GMPP votarà en contra d'aquest 
informe, pels següents motius: en primer lloc, perquè la puja indiscriminada o 
automàtica del 4,5% en totes les tarifes, els sembla que és un concepte còmode i fàcil 
d'aplicar i que l'únic que fa és augmentar l'espiral diabòlica de la inflació com deia el Sr. 
Keynes. En segon lloc, diu que el compte d'explotació de l'aigua és favorable, dóna un 
excedent. Entenen que aquest excedent s'hauria de revertir via congelació o, fins i tot, 
disminució de tarifes en els ciutadans, i al no fer-ho així suposa utilitzar l'aigua com la 
gasolina, és a dir, el litre d'aigua carregar-lo d'impostos per fer que els ciutadans paguin 
no sols el cost del servei  de tenir aigua potable a a casa seva, sinó que paguin o bé 
despeses financeres o bé unes altres despeses que no corresponen exclusivament al 
servei que es dóna al municipi de Manresa. En tercer lloc, també s'oposen a l'informe 
favorable perquè estimen que l'actual estructura tarifària no s'ajusta exactament al que 
hauria de ser el consum d'aigua. Hi ha dos trams previstos i creuen que n'hi hauria 
d'haver més de manera que es penalitzessin els consums molts gran, es conservessin 
els consums mitjans i es disminuïssin els consums de vital o mínima necessitat. En 
quart lloc, i a títol de suggeriment, diu que hi ha unes Comunitats Autònomes, 
concretament pot parlar de la Castellana i de l'Aragonesa, que tenen prevista una 
fórmula de revisió automàtica de les tarifes segons pugin els seus components. Creuen 
que amb un informe d'aquest tipus, en que se'ls demana una revisió de tarifes, seria bo 
també incloure la fórmula que utilitza la concessionària per establir els augments de 
tarifes, no aplicats solament a l'Índex de Preus al Consum, perquè les demés 
concessionàries d'aigua, almenys de les comunitats que ell parla, utilitzen altres factors, 
com poden ser l'augment o disminució de mermes, etc. Per tots aquests motius, el 
GMPP votarà en contra d'informar favorablement aquestes tarifes. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe matisa que no és un 4,5% el que es proposa sinó un 4,4%. En 
segon lloc, diu que el Sr. Keynes, quan estava inspirat, deia moltes coses, no només 
parlava de l'espiral de la inflació. En tercer lloc, com ja van comentar a la Comissió 
Informativa, diu que el compte d'explotació, en el què es refereix als ingressos com a 
conseqüència del subministrament, donava un resultat de 27,6 millons de benefici, per 
la qual cosa entén que l'increment, en funció del temps transcorregut, no és 
excessivament exagerat. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa replica que si efectivament el compte d'explotació de l'aigua 
ofereix un excedent, entenen que seria una bona política que aquest excedent revertís 
directament al ciutadà, bé sigui per la via directa de disminució de tarifes, bé per la 
congelació de les mateixes. 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe diu que normalment, el que passa, tot i que encara no coneix 
en profunditat les idees filosòfiques dels gerents de la Societat d'Aigües, però, en 
principi, aquest tipus de benefici s'utilitza per a buscar un millor finançament a nivell de 
menor deute i el que sí pot garantir és que la previsió de les despeses del 95, en base 
a la informació auditada el 94, està exactament en aquest tram del 4,4 %. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 7.1.1 i 7.1.2 de l'ordre del dia. 
 
Abans d'entrar en el coneixement del punt 7.1.1, el Sr. Joaquim Garcia i Comas fa 



constar que, tal com ha fet sempre que un dictamen es refereix a un familiar seu, 
demana permís al President per absentar-se del Saló de Sessions. 
 
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
7.1.1 REQUERIR A L'ADJUDICATARI SR. JOSEP Ma. GARCIA COMAS, PERQUÈ 

CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 5.426 PTA., 
CORRESPONENT A LA VARIACIÓ DE L'IPC, EN RELACIÓ A LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUES 
SITUAT AL PASSEIG PERE III, DAVANT EL NÚM. 8. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig de Pere 
III, davant el núm. 8 (Quiosc Quimet) per un període de 10 anys, a favor del senyor 
Josep M. Garcia Comas. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, un 
cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat l'Índex 
General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos anteriors al de la 
revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre abril 
de 1994 i abril de 1995 hi ha hagut un increment de l'IPC del 5'2%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 
 A C O R D 
 
1r.- Requerir l'adjudicatari sr. Josep M. Garcia Comas (DNI núm. 39.309.638, C. Carrió, 
8, 3r 2a, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al 
de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària 
de 5.426 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la 
Secretaria General, Unitat de Contractació i Patrimoni." 
 
7.1.2 REQUERIR A L'ADJUDICATÀRIA LLIBRERIA SOBRERROCA, SA., 

PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 2.080 
PTA. CORRESPONENT A LA VARIACIÓ DE L'IPC, EN RELACIÓ A LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA 
DE PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA DEL CASTELL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 17 de maig de 1994, s'adjudicà 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, SA" i per acord plenari de 29 de desembre de 1994, s'autoritzà la 
cessió de la concessió a favor de "Llibreria Sobrerroca, SA". 



 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, un 
cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat l'Índex 
General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos anteriors al de la 
revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre abril 
de 1994 i abril de 1995 hi ha hagut un increment de l'IPC del 5'2%. 
 
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 A C O R D 
 
1r.- Requerir l'entitat adjudicatària "Llibreria Sobrerroca, SA" (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a 
partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la 
garantia complementària de 2.080 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el 
document acreditatiu a la Secretaria General, Unitat de Contractació i Patrimoni." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que aquests dos dictàmens fan referència a 
aprovar l'actualització de la garantia definitiva segons la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules dels contractes de la concessió administrativa, mitjançant l'aplicació de la 
variació que ha experiment l'IPC en els 12 mesos anteriors. Aquest increment és del 
5,2 %. En el primer cas es tracta del quiosc de begudes Quimet, suposant aquesta 
actualització 5.426 pessetes, i en el segon cas es tracta del quiosc de venda de premsa 
situat a la Cra. de Vic, suposant aquesta actualització 2.080 pessetes. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 7.1.1 i 7.1.2, són aprovats per unanimitat 
dels 24 membres presents. 
 
 
7.1.3 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA I DE LA 

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA, SOBRE CESSIÓ D'ÚS A L'AV. DEL 
BARRI DE LA BALCONADA, DELS LOCALS SITUATS AL CARRER 
OLEGUER MIRÓ, 23 i 25, AMB DESTINACIÓ A LOCAL SOCIAL I LOCAL DE 
JOVES, RESPECTIVAMENT, FER CONSTAR QUE LA TITULARITAT 
DOMINICAL DELS LOCALS OBJECTE DE CESSIÓ D'ÚS CORRESPON 
EXCLUSIVAMENT A L'AJUNTAMENT DE MANRESA I APROVAR EL 
PROJECTE DE CONVENI QUE REGULA LA CESSIÓ ESMENTADA. 

 
Aquest dictamen ha estat retirat per l'equip de govern, pels motius assenyalats a l'inici 
de l'acta. 
 
 
En aquest moment el Sr. Joaquim Garcia i Comas es reincorpora al Saló de Sessions. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 7.1.4 i 7.1.5 de l'ordre del dia. 
 
 
7.1.4 DONAR D'ALTA A L'INVENTARI DE BÉNS D'AQUEST AJUNTAMENT, UNA 



PARCEL.LA SOBRERA SITUADA AL CARRER CREU GUIXERA, AMB UNA 
SUPERFÍCIE DE 1,60 m2. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Manresa, resulta una parcel.la sobrera, per no reunir aquesta les condicions 
adequades d'acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals i el plànol annex al dictamen, on es 
grafia amb color vermell el tros de terreny esmentat, que té una superfície d'1'60 m2. 
 
Atès que en data 15 de novembre de 1994 es va acordar donar d'alta la parcel.la 
sobrera situada al c/ Creu Guixera, amb una superfície d'11'70 m2 i valorada en 
468.000 PTA, la qual està inscrita al tom 2.171, llibre 800, full 48, finca 40.388 del 
Registre de la propietat de Manresa. 
 
Atès l'article 12 del Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que estableix que per declarar un 
terreny parcel.la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica, excepte 
quan l'alteració esdevé, expressament o implícita, de l'aprovació de plans d'ordenació 
urbana o projectes d'obres o serveis. 
 
Atès l'article 100 i següents del Decret abans esmentat, que preveu la incorporació dels 
béns municipals en l'Inventari Municipal de Béns, així com la seva inscripció al Registre 
de la Propietat. 
 
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel tècnic mitjà de gestió 
de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda, proposo al Ple l'adopció dels 
següents 
 ACORDS 
 
1r. Donar d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament la parcel.la sobrera que a 
continuació es descriu, procedent de la nova ordenació aprovada pel Pla General 
d'Ordenació Urbana i grafiada amb color vermell al plànol adjunt. 
 
URBANA: Porció de terreny de forma triangular, procedent de la nova ordenació 
aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana, situada al carrer Creu Guixera, amb 
una superfície d'1'60 m2, i valorada en 64.000 PTA. 
 
LIMITA: Al Nord i a l'Est amb el c/ Creu Guixera; al Sud amb finca de l'Ajuntament de 
Manresa; i a l'Oest, amb la finca del senyor Antoni Ribalta Ferrer. 
 
És procedent de la nova ordenació feta pel Pla General d'Ordenació Urbana, essent 
qualificat aquest terreny com a parcel.la sobrera, atès el que preveu l'article 12.2 del 
Decret 336/1988 de la Generalitat de Catalunya. 
 
2n. Agregar la parcel.la sobrera descrita al punt anterior a la finca propietat de 
l'Ajuntament inscrita al Tom 2.171, Llibre 800, Full 48, Finca núm. 40.388, ins. 1a. del 
Registre de la propietat de Manresa, que quedarà descrita de la següent manera: 



 
URBANA: Porció de terreny de forma triangular, procedent de la nova ordenació 
aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana, situada al c/ Creu Guixera, amb una 
superfície total de 13'30 m2 i valorada en 532.000 PTA. 
 
LIMITA: al Nord, a l'Est i al Sud, amb el c/ Creu Guixera; i a l'Oest, amb la finca del 
senyor Antoni Ribalta Ferrer. 
 
3r. Sol.licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de l'agregació practicada en 
el punt anterior amb la descripció, límits i superfície indicats. 
 
4t. Instruir expedient d'alienació per permuta de la parcel.la sobrera que resulta de 
l'agregació practicada, d'acord amb el que preveuen els articles 47 i següents del 
reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre." 
 
7.1.5 DONAR D'ALTA A L'INVENTARI DE BÉNS D'AQUEST AJUNTAMENT, UNA 

PARCEL.LA SOBRERA SITUADA AL CARRER PRUDENCI COMELLAS, DE 
21 m2. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Manresa, resulta una parcel.la sobrera, per no reunir aquesta les condicions 
adequades d'acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que qualifica l'esmentat terreny 
com a sòl edificable i que es grafia en el plànol annex a aquest Dictamen, i amb una 
superfície de 21 m2. 
 
Atès l'article 12 del decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que estableix que per declarar un terreny 
parcel.la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica, excepte quan 
l'alteració esdevé, expressament o implícita, de l'aprovació de plans d'ordenació urbana 
o projectes d'obres o serveis. 
 
Atès l'article 100 i següents del decret abans esmentat, que preveu la incorporació dels 
béns municipals en l'Inventari Municipal de Béns, així com la seva inscripció al Registre 
de la Propietat. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals i pel tècnic mitjà de gestió 
de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda, proposo al ple l'adopció dels 
següents 
 
 A C O R D S 
 
 
1r. Donar d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament i inscriure al Registre de la 
Propietat de Manresa, la parcel.la sobrera que a continuació es descriu, procedent de 
la nova ordenació aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana. 
 



URBANA: Porció de terreny en forma de llenca triangular allargada, procedent de la 
nova ordenació aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana, situada vers al carrer 
Prudenci Comellas de 21 m2, i valorada en 672.000 PTA. 
 
LIMITA: Al Nord, amb el carrer Prudenci Comellas; a l'Est, amb finca propietat del sr. 
Miquel Gatuellas Bosque; a l'Oest, amb l'encreuament entre el carrer Prudenci 
Comellas i el carrer Beata Soledad i al Sud, amb finques de la sra. Dolors Herms 
Iglesias i del sr. Celedoni Espunas Costa. 
 
És procedent de la nova ordenació feta pel Pla General d'Ordenació Urbana, essent 
qualificat aquest terreny com parcel.la sobrera, atès el que preveu l'article 12.2 del 
decret 336/1988 de la Generalitat de Catalunya. 
 
2n. Instruir expedient d'alienació de l'esmentada parcel.la sobrera, d'acord amb el que 
preveu l'article 44 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per decret 
336/1988, de 17 d'octubre." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que amb aquests dos dictàmens es dóna 
d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament dues parcel.les sobreres procedents de 
la nova ordenació del Pla General d'Ordenació Urbana. La primera és al carrer Creu 
Guixera, de 1,60 m2. i la segona és al carrer Prudenci Comellas, de 21 m2. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 7.1.4 i 7.1.5 de l'ordre del dia, són aprovats 
per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
7.1.6 MODIFICAR EL PUNT SEGON DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DEL DIA 16-5-95, EN EL SENTIT DE 
SUBSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA QUE HAVIA DE CONSTITUIR 
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., PER LA DE 1.143.066, DEGUT A 
UN ERROR ARITMÈTIC EN EL CÀLCUL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en sessió plenària del dia 22 de febrer de 1995, s'aprovà el Plec de 
Clàusules regulador de la concessió del servei d'estacionament vigilat de vehicles de 
motor en zones especials i determinades de la via pública de Manresa, sota control 
horari limitat. 
 
Atès que en sessió plenària de 16 de maig de 1995, s'adjudicà el contracte de la 
concessió esmentada a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS S.A", 
per un pressupost d'explotació de 28.576.657 PTA. 
 
Atès que s'ha detectat un error aritmètic en el càlcul de la garantia definitiva. 
 
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, té a bé proposar al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
A C O R D  
 
 
1r.- Modificar el punt segon de l'acord adoptat en sessió plenària del dia 16 de maig de 
1995, pel que es requeria a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS 



S.A.", concessionària del servei municipal d'estacionament vigilat de vehícles de motor 
en zones especials i determinades de la via pública de Manresa, sota control horari 
limitat, constituir una garantia definitiva de 571.533 PTA, en el sentit de substituir 
l'import d'aquesta garantia per un nou import de 1.143.066 PTA., equivalent al 4% del 
pressupost adjudicat, de conformitat amb la clàusula 45 del Plec de Clàusules 
administratives que regulen la concessió del servei, al haver-se produit un error 
aritmètic en el càlcul de la garantia. 
 
2n.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l'expedient". 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que amb aquest dictamen se subsana un 
error de càlcul al quantificar pel personal funcionari la garantia definitiva en l'adjudicació 
del servei d'estacionament vigilat de vehicles de motor en zones d'horari limitat. El 
montant de la garantia ha de ser el 4 %  
sobre 28.576.657 pessetes, el que dóna 1.143.066 pessetes i es va estimar un error el 
maig del 95, al calcular el 2% en lloc del 4% com contempla la clàusula 45 del Plec de 
Clàusules administratives. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP) 
 
 
7.1.7 ALIENAR AL SR. SEBASTIÀ COS TORRADES, VUIT MOTOCICLETES PER 

UN IMPORT TOTAL DE 150.000 PTA. 
 
El Secretari dóna compte del 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 el 
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 decret de l'Alcalde-president de data 22 de maig de 1995, estès en el full 
del paper segellat de la Generalitat núm. 645669-A es resol declarar com a bé no 
utilitzable un total de vuit motocicletes, les matrícules de les quals es relacionen tot 
seguit, prèviament donades de baixa per desballestament davant la Prefectura 
provincial de trànsit de Barcelona, i valorades en un lot únic de 150.000 (cent cinquanta 
mil) pessetes: 
 
 B-7340-EJ B-8711-BZ 
 B-7341-EJ B-8712-BZ 
 B-1543-CS B-8713-BZ 
 B-1544-CS B-8714-BZ 



 
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. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Sebastià Cos Torrades, provist del DNI núm. 
39.272.301-P, amb domicili al C/La Pau, núm. 5-7, 3r, 5a., d'aquesta ciutat, en què 
manifesta la seva voluntat d'adquirir les referides motocicletes, a fi de procedir a la seva 
resturació. 
 
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 al Sr. Sebastià Cos Torrades, provist del DNI núm. 39.272.301-P, amb 
domicili al c/La Pau, núm. 5-7, 3r., 5a. d'aquesta ciutat, les vuit motocicletes 
relacionades en la part expositiva d'aquest dictamen, per un import total de 150.000 
(cent cinquanta mil) 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. Sebastià Cos Torrades, que el pagament de les 150.000 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 
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 benentés 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." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe manifesta que es tracta d'aprovar l'alienació de 8 motocicletes 
declarades com bé no utilitzable al Sr. Sebastià Cos Torrades, per un import total de 
150.000 pessetes, satisfetes en règim d'autoliquidació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels membres presents. 
 
7.2.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
7.2.1 MODIFICAR LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL AL SERVEI 

D'AQUEST AJUNTAMENT PER A L'ANY 1995, I MODIFICAR EL CATÀLEG 



DE LLOCS DE TREBALL EN ELS APARTATS 2.01, 7.01 I 7.09. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el passat 20 de desembre de 1994, el Ple d'aquesta Corporació Municipal, 
va aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 1995. 
 
Atès que en l'esmentada Plantilla hi figura un lloc de treball vacant de Tècnic Superior 
Enginyer adscrit als Serveis d'Urbanisme i Política Ambiental. 
 
Atès que en la nova reestructuració dels Serveis d'Urbanisme i Política Ambiental no es 
fa necessari mantenir l'esmentat lloc de treball de Tècnic Superior Enginyer, sinó que 
cal que aquest sigui de Tècnic Superior Arquitecte. 
 
Atès que com a conseqüència de la nova estructuració dels serveis d'Urbanisme, així 
com els de la Presidència, es fa necessari efectuar una modificació puntual del vigent 
Catàleg de llocs de treball. 
 
Atès el que preveu l'art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa que la 
Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de 
la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, 
supressió o, millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com 
també si respon a criteris d'organització administrativa interna, en concordància amb 
l'art. 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós en matèria de Règim Local. 
 
 
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
dels següents: 
 
 
 
 A C O R D S 
 
 
1r.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei d'aquest Ajuntament per a l'any 
1995, aprovada per acord plenari del dia 20 de desembre de 1994, en el sentit següent: 
 
 
 LLOCS DE TREBALL DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
 SUPRESSIÓ 
 
1 Tècnic Superior Enginyer.- Escala d'Administració Especial, Sots-Escala Tècnica, 
Classe: Tècnics Superiors. Grup A. 
 
 CREACIÓ 
 
1 Tècnic Superior Arquitecte.- Escala d'Administració Especial, Sots-Escala Tècnica, 
Classe: Tècnics Superiors. Grup A. 
 
 



 
2n.- Modificar el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest Ajuntament, aprovat per 
acord plenari de 20 de desembre de 1994, en els apartats 2.01, 7.01 i 7.09, que 
quedaran redactats de la manera següent: 
 
 
APARTAT 
CATÀLEG DENOMINACIÓ    ADSCRIPCIÓ   NIVELL  C.D. 
 
2.01 Pref. Servei Urbanisme, Medi Amb. i Via Pública Urbanisme, Medi Amb. i Via Pública A  28 
 
 
        VALOR  TOTAL 
EDT ED INC. RES. P.P ACI TOTAL  PUNT C.ESPECÍFIC 
 
1,00 3,25 1,00 2,00 0,00 0,00 7,25  424.350  3.076.537 
  
 
 
 
 
 
APARTAT 
CATÀLEG DENOMINACIÓ    ADSCRIPCIÓ   NIVELL  C.D. 
 
7.01 Tècnic d'Administració General                  Presidència   A  20 
 
 
        VALOR  TOTAL 
EDT ED INC. RES. P.P ACI TOTAL  PUNT C.ESPECÍFIC 
 
0,50 1,30 0,00 0,75 0,00 0,00 2,55  244.260    622.863 

 
 
 
 
APARTAT 
CATÀLEG DENOMINACIÓ    ADSCRIPCIÓ   NIVELL  C.D. 
 
7.09 Tècnic Superior-Arquitecte       Urbanisme, Medi Amb. i Via Pública A  20 
 
 
        VALOR  TOTAL 
EDT ED INC. RES. P.P ACI TOTAL  PUNT C.ESPECÍFIC 
 
0,50 1,95 1,00 0,75 0,00 0,00 4,20  244.260  1.025.892 

 
 
Els efectes de la modificació de l'apartat 7.01, ho seran des de l'1 de juliol de 1995. 
 
 
3r.- Publicar la present modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació. 
 
 
4t.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que la voluntat del present dictamen és la 
de fer uns petits reajustaments al catàleg de llocs de treball d'aquesta Casa per tal que 
l'equip de govern pugui començar a treballar en certs camps de reorganització de la 
pròpia Casa. 
 



Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que observen que en aquest dictamen hi ha una 
modificació pel que fa a la Prefectura del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública.  El catàleg de treball tenia una estructura jeràrquica important i s'havien fet 
grans esforços perquè tingués una coherència, i això va portar a alguns enfrontaments 
aquí a la Casa, però finalment havien aconseguit tenir un catàleg de llocs de treball 
estructurat i que les categories estiguessin perfectament delimitades, cosa que els 
permetia, en un futur immediat, haver iniciat la direcció per objectius, la qual els 
permetria fer unes retribucions al personal en funció de la feina, però amb 
l'estructuració dels llocs de treball. En aquest dictamen, pel que fa a la Prefectura de 
Servei, observen que se li posa 3,25 punts d'especial dedicació,  i si observen la 
normativa aprovada per aquest Ple el 4 de gener, veuran que en l'especial dedicació hi 
ha 4 nivells i que cada punt es correspon a unes hores de dedicació, que en el punt 
màxim són 2,60 punts. Aleshores, veuen que l'equip de govern en posa 3,25, la qual 
cosa vol dir que col.loquen 0,65 punts amb una salvetat que llegeix:"els nivells 1 i 2 es 
podran veure incrementats en 0,65 punts quan el règim de compliment es faci amb 
plena disponibilitat horària. La mateixa possibilitat hi hauria excepcionalment en el nivell 
3". Això ho van posar perquè hi ha funcionaris que en dies festius, dissabtes i 
diumenges, han de venir perquè hi ha actes oficials i altres qüestions que fan que hagin 
d'estar presents. Aleshores, havien de posar això perquè era un incentiu encara que 
fessin les hores estipulades en l'especial dedicació, hi havia un temps que s'havia de 
compensar que era aquesta dedidació ultra-especial. Creuen que aquesta dedicació 
especial en la figura d'un Cap d'Urbanisme, tot i que hi ha molta feina i s'han de fer 
moltes coses, donar-ho a un Arquitecte, no sap si té massa sentit. El que és evident és 
que l'equip de govern dóna una retribució a aquesta persona, però una retribució que 
ell no es posarà en si se la mereix o no, aquí no entren en qüestions personals, sinó 
que entren única i exclusivament en valoració de llocs de treball, i resulta que amb 
complement específic, aquest senyor passarà per sobre del Secretari, l'Interventor i el 
Tresorer. Això comporta un desequilibri en el catàleg de llocs de treball, en el qual el 
grup de CiU va lluitar molt perquè fos homogeni i ara veu que l'equip de govern ho 
comença a esgarriar.  
Una altra modificació que fan avui, és que hi ha una persona, un Tècnic d'Administració 
General, que el passen a Presidència, i si no va equivocat creu que és la persona 
responsable de Protocol, i en l'especial dedicació li posen 1,30 punts, que significa fer 
de 14 a 16 hores. Els estranya que aquí no si posi aquella puntuació que ha esmentat 
de 0,65 punts, perquè a aquesta persona sí que se li exigeix conjuntament amb d'altres 
que tenen 3,25, i és una persona que realment ha de venir dissabtes i diumenges 
perquè la seva feina li obliga i ha de tenir aquesta disposició, quan l'ajuntament té un 
acte oficial hi ha de ser present. El GMCiU es va estar esbarallant molt de temps en 
tota la qüestió del catàleg perquè consideraven que hi havia un desgavell aquí la casa i 
pel bé de l'ajuntament els sabria greu que això es comencés a alterar perquè els podria 
portar problemes en un futur a l'hora d'anar valorant els llocs de treball. La proposta 
que fan és que aquesta persona es mereix el 0,65 i pel que fa a l'altra, en principi 
entenen que és desfassat, primer han de valorar si la seva concurrència és necessària 
dissabtes i diumenges. Si l'equip de govern ho ha considerat així, donarien un temps 
per veure si realment això és així. Si s'accepta la proposta del seu grup, s'abstindran en 
la votació d'aquest dictamen, i si no accepten la seva proposta votaran en contra. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu al Sr. Oms que no sabria com qualificar la seva 
intervenció. La veritat és que prefereix no posar-hi adjectius però Déu n'hi do el que ha 
arribat a dir. Dir que només és dissabtes i diumenges els 3,25 punts i dir que a aquesta 
casa només hi ha un senyor, doncs Déu n'hi do. Ell era el Cap de personal d'aquesta 
casa, i suposa que el catàleg que té a davant el va fer ell. N'hi ha uns quants de 3,25 



punts, algun a Tresoreria, algun a Serveis Jurídics, és a dir, gent que no 
necessàriament ha de venir a treballar dissabtes i diumenges. Molt probablement, el 
nou cap d'Urbanisme vindrà a treballar dissabtes i diumenges, més d'una vegada, més 
de dues i més de tres, com vindran els regidors de l'equip de govern d'aquesta casa.  
Pel que fa a l'altra plaça, li sembla realment d'un cinisme sense precedents sortir ara a 
defensar segons què quan l'equip de govern anterior va tenir vuit anys per solucionar 
aquest problema. Tenir el cap de Protocol d'aquesta casa en situació de càrrec de 
confiança en lloc de tenir-lo davant l'organigrama, li sembla que és un problema que 
s'havia de solucionar amb urgència, i ho han fet només arribar. El 0,65 que proposa el 
Sr. Oms, que no s'amoïni, un cop valorin la necessitat que el cap de Protocol estigui 
amb l'equip de govern dissabtes i diumenges, si és necessari ja li posaran. 
 
El Sr. Oms i Pons replica al Sr. Canongia i diu que celebra la seva intervenció, ja que 
feia temps que no sentia la seva agressivitat verbal i procurarà no contestar amb el 
mateix to perquè creu que aquí s'han de comportar. Creu que el que proposa el grup 
de CiU és correcta, tenien un càrrec de confiança i quan un té un càrrec de confiança, 
evidentment, quan acaba el seu mandat és una altra qüestió. L'equip de govern ha 
decidit que no sigui càrrec de confiança, tot i que els caps de Protocol normalment ho 
són. L'únic que diu és que creu que aquesta persona es mereix aquest tractament, sap 
que tenia una remuneració més important que la que ara rep i que, per tant, encara que 
se li arregli amb la proposta que fan, continua estan per sota del que cobrava com a 
personal de confiança. D'acord que hi ha altres persones que també tenen aquesta 
puntuació, que tenen un lloc de responsabilitat, però ara no entrarà en aquesta qüestió. 
I de cinisme, gens. Només fa una proposta i prou, quan també podria dir que l'equip de 
govern comença a desfer catàleg perquè volen retribuir a una persona, però hi altres 
apartats per poder-ho fer.  Han decidit aquesta línia i ell la respecta, tot i que troba que 
no és la millor, insisteix que l'únic que fa és una proposta que li sembla que no 
desmereix res, ni és cinisme, ni té molta cara, senzillament, es coneix el catàleg i l'han 
treballat amb molta estima i molta dedicació.  
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que veu que el Sr. Oms s'estima molt el catàleg, el que ja 
no té tan clar és si se l'ha estudiat bé, perquè ho és tot menys coherent. Durant quatre 
anys a l'oposició va estudiar-lo, va intentar comprendre'l i no va poder, diferents 
modificacions encara menys, i està aterrant, però cada vegada hi veu coses més 
estranyes. Pel que fa al complement d'especial dedicació, diu que el Sr. Oms sap que 
hi ha treballadors d'aquesta casa que estan cobran aquest complement i se'ls ha dit 
que no han de realitzar les hores. Llavors l'equip de govern demana rigorositat i 
seriositat. Aquest catàleg s'haurà de modificar, perquè difícilment el treball per objectius 
és aplicable i el Sr. Oms sap perfectament que el treball per objectius en aquest 
ajuntament el més calent és a l'aiguera, no hi ha res de res. Per tant, que no li vingui 
ara a dir que aquest catàleg era l'avantsala per al treball per objectius a aquest 
ajuntament perquè no hi ha absolutament res preparat. 
 
El Sr. Oms i Pons replica el Sr. Canongia que tenen la història al davant, els objectius 
en política, ja sap que a vegades va bé dir "vostè no en té ni idea, no en sap res", 
perquè la gent que els està escoltant tampoc hi entenen res. D'aquí a quatre anys 
veuran el que ha passat i ho discutiran i aquí, qui no en té ni idea és ell. No li 
preocupen gens les afirmacions del Sr. Canongia, tenen quatre anys per anar veient 
qui sap fer les coses i anar-les analitzant. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que, evidentment, el futur ho dirà, però els vuit anys 
d'història que han passat governant l'equip de CiU també ho han de dir i li dóna la 



impressió que més enllà del catàleg i els punts, que és un llenguatge difícil perquè la 
gent l'entengui, si hi ha algun lloc en aquesta casa que s'ha de potenciar en aquests 
moments és Urbanisme, si hi ha algun lloc que hi ha hagut problemes és Urbanisme, i 
l'equip de govern fa una proposta de presentar un manresà, que d'alguna forma ja ha 
demostrat el seu prestigi professional més enllà de les seves idees polítiques, perquè 
vingui a aquesta ciutat i treballi conjuntament amb l'equip de govern, únicament i 
exclusivament per la ciutat, i si ha de venir 30 hores al mes a treballar, encara que no 
sigui dissabtes i diumenges, i que vingui a la tarda, creu que la ciutat s'ho mereix, i 
aquest equip de govern ha fet aquesta proposta, ha fet aquesta opció. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 
GMIC-A-EV), 9 vots negatius (GMCiU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, es declara 
aprovat el dictamen esmentat. 
 
8.- PROPOSICIONS 
 
8.1 MOCIÓ O PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D'IC-A-

EV, ERC i GMS, REFERENT A LA SITUACIÓ DE PRESÓ O LLIBERTAT 
PROVISIONAL D'INDEPENDENTISTES DE MANRESA I D'ALTRES 
POBLACIONS CATALANES. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atesa la situació de llibertat provisional dels independentistes David Martínez, Esteve 
Comellas i Jordi Bardina, com a conseqüència de la Sentència emesa per l'Audiència 
Nacional el proppassat dilluns 10 de juliol en relació al sumari que els va encausar. 
 
Atès que encara romanen a la presó els independentistes Josep Musté i Joan 
Rocamora, inclosos en el mateix sumari. 
 
Atesa la situació de presó o llibertat provisional d'altres independentistes de Manresa i 
d'altres poblacions catalanes. 
 
Els grups municpals d'IC-AUP-EV, de l'ERC i el GMS, proposen al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
1.  Manifestar-tal com ja ha fet el Parlament de Catalunya-la necessitat d'una sortida 
política digna per al conjunt d'independentistes i que els permeti exercir amb tota 
llibertat els seus drets polítics i socials. 
 
2. Reclamar del Ministeri de Justícia i de la Conselleria de Justícia que prenguin les 
mesures legals oportunes perquè aquesta sortida sigui efectiva. 
 
3. Comunicar al Ministeri de Justícia i a la Conselleria de Justícia l'adopció dels 
presents acords". 
 
 
El Sr. Casserras i Gasol manifesta, en primer lloc, que volen donar la benvinguda a dos 
manresans, a dues persones que durant 3 anys han estat privats dels seus drets 
polítics i de la seva llibertat, com són el David Martínez i l'Esteve Comellas, a més, 



tenen la satisfacció que un d'ells pugui assistir personalment al Ple. En segon lloc, 
manifesta la seva satisfacció provisional i petita, perquè aquestes dues persones estan 
encara en llibertat provisional i petita perquè encara hi ha altres independentistes a la 
presó, encara hi ha dos independentistes manresans que encara no gaudeixen de la 
seva plenitud de drets polítics com són el Sebastià Datzira, que ha d'anar a dormir cada 
dia a la presó o en Pere Bascompte, que no té la llibertat de poder tornar a Manresa 
quan vulgui. En el fons, una mica el que passa és que la situació que ha portat totes 
aquestes persones a patir penes de presó, encara no està resolta perquè aquesta 
situació prové d'un conflicte polític que neix en el moment en què no es reconeix el dret 
d'autodeterminació. Aquest reconeixement encara no hi ha estat, encara pateixen una 
colla de lleis repressives que poden fer que la gent que pateix aquestes penes 
privatives de llibertat, aquestes penes de presó, puguin sofrir mals tractes i tortures que 
ells mateixos han denunciat. Segueix havent-hi un marc legal que encara no ha 
demostrat que sigui capaç d'investigar, jutjar i castigar les denúncies de tortures, i 
encara hi ha una colla d'institucions que des d'IC-A-EV creuen que haurien de 
desaparèixer, de ser derogades i substituïdes, per tal que aquesta plenitud de drets fos 
efectiva. En aquest sentit, entenen que la proposta que es presenta és de mínims,  i és 
de justícia donar-hi suport. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que des d'ERC també donen suport a 
aquesta moció que avui es presenta al Ple reclamant una sortida digna per al conjunt 
d'independentistes i encausats, i remarca aquest adjectiu perquè es fonamental, ja que 
els independentistes que no estan encausats poden exercir algunes de les llibertats i 
drets polítics i socials. Especialment parlen d'una sortida digna per tots aquests 
encausats, ja que avui encara n'hi ha a la presió pel mateix sumari, i també n'hi ha 
d'altres en règim obert com Sebastià Datzira, que ha d'anar a dormir a la presó o bé 
que, paradoxalment, es troben exiliats en terres catalanes, terres que avui dia estan 
sota el domini de la República Francesa, com és el cas d'en Pere Bascompte.  S'han 
de felicitar per l'excarcel.lació del David Martínez i de l'Esteve Comellas, però voldrien 
que aquesta solució política permetés ben aviat a tota la resta d'independentistes 
encausats poder participar activament dels seus drets polítics, del seus drets socials, 
esperen que puguin participar també activa i decididament en el procés cap a la 
independència del país català. Esperen que puguin treballar tots plegats per la via 
pacífica i democràtica, com un compromís que estimen com a seu però que també 
voldrien que fos extensiu per tots aquells que, si arriba aquest dia de la independència, 
també l'hagin d'acceptar. 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que el GMS també esta d'acord amb aquesta 
proposta. Creuen que és un bon acord al qual s'ha arribat. Tal com diu l'acord, és 
necessari trobar una sortida política digna que ha de passar per atorgar l'indult i els 
sembla que ja que el Parlament de Catalunya ha manifestat la necessitat d'una sortida 
política digna, també és positiu que l'ajuntament el refermi ja que tota persona que sigui 
privada de llibertat dels seus drets polítics i socials, és important que l'ajuntament els 
doni suport i, tal com diu l'acord, reclamar al Ministeri de Justícia i a la Conselleria de 
Justícia que prengui les mesures legals oportunes perquè aquesta sortida sigui 
efectiva.  
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i manifesta que el GMPP també subscriu aquesta 
moció, que està completament d'acord que tot el que és treballar i lliutar per la defensa 
de les idees polítiques i pel sistema democràtic, sempre i quan no hi hagi delictes de 
sang, és positiu. També s'afegeixen al fet que la sortida política i digna es faci a bon 
port i es reclami al Ministeri de Justícia i a la Conselleria de Justícia que facin els pasos 



oportuns perquè això es dugui a terme. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el GMCiU també votarà favorablement aquesta 
moció, tal i com ja n'han votat d'altres en aquest Ple a iniciativa d'ERC, amb signes i a 
vegades amb votació dispars. Creuen que la lluita política en aquest país ha de tenir 
disparitat de criteris i s'ha de defensar, però dintre la via democràtica, i tot el que sigui 
treure crispació a la societat i tot el que sigui incorporar a la gent a la lluita democràtica 
d'aquest país, el GMCiU està al costat com el què més per tirar endavant. Creuen que 
aquesta moció afavoreix això i que s'ha de lluitar perquè a aquest país tothom es pugui 
manifestar lliurement dintre les regles democràtiques i dintre el joc que Catalunya ha 
triat majoritàriament. Com a nacionalista català creu que aquestes qüestions són molt 
importants i, com sempre han fet, votaran favorablement aquesta moció. 
 
El Sr. Alcalde agraeix a tots els partits polítics la seva intervenció i el fet que votin 
favorablement aquesta proposta. Un acord com aquest en absolut és suficient per la 
gent que se li ha privat la llibertat, però, en tot cas, la unanimitat del Ple representa que 
tota la ciutat de Manresa, està contenta pels dos independentistes que estan a casa i 
també reclama una sortida política per aquella gent que està privada de la llibertat per 
defensar les seves idees, sempre i quan aquestes idees es defensin amb tolerància i 
respectant les vies estrictament democràtiques. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 25 membres presents 
i, per tant, es declara acordat: 
 
1.  Manifestar-tal com ja ha fet el Parlament de Catalunya-la necessitat d'una sortida 
política digna per al conjunt d'independentistes i que els permeti exercir amb tota 
llibertat els seus drets polítics i socials. 
 
2. Reclamar del Ministeri de Justícia i de la Conselleria de Justícia que prenguin les 
mesures legals oportunes perquè aquesta sortida sigui efectiva. 
 
3. Comunicar al Ministeri de Justícia i a la Conselleria de Justícia l'adopció dels 
presents acords. 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
9.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER PORTAR A TERME 
ELS PROJECTES INCLOSOS AL PROGRAMA OPERATIU NÚM. 940314 
ES3 . 

 
Aquest dictamen ha estat retirat, pels motius assenyalats a l'inici de l'acta. 
 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 Pregunta del Grup Municipal de CiU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Assabentats per la premsa de que el nou Equip de Govern pensa incorporar com a 
Cap de Servei d'Urbanimse i Medi Ambient al senyor Quico Mestres, en Comissió de 



Servei, és pel què preguntem: 
 
- Quins criteris s'han seguit per la incorporació com a Cap de Servei d'Urbanisme i 
Medi Ambient d'una persona que participava, com a candidat, de la llista electoral IC-
VERDS-AUP." 
 
El Sr. Canongia i Gerona intervé dient que creu que aquesta pregunta la resposta el Sr. 
Alcalde en acabar l'anterior debat sobre el catàleg. Els pasos que s'han seguit, diu que 
intentarà explicar-los amb un símil, que el cap de llista del GMPP ho entendrà fàcilment 
perquè és periquito. Quan l'Espanyol té temporades que va malament i està a punt de 
baixar a segona, busca algun reforç per intentar salvar-se, se'n va amb els seus amics 
del Madrid i els diu "doneu-me un fitxatge per acabar la temporada, a veure si me'n 
surto". Això és bastant habitual al món del futbol. Aquesta ciutat, en el camp de 
l'urbanisme, està força penjada i aquest equip de govern ha anat a buscar un amic a 
veure si li podia cedir un bon jugador, no han anat a buscar un suplent que no hagi 
jugat en tota la temporada sinó que han anat a buscar un autèntic crac, un crac que ve 
aquest ajuntament perquè és la seva cantera, d'aquí va sortir. Però, a més, ve cobrant 
menys diners dels que cobrava perquè realment té una gran il.lusió per aquesta ciutat. 
Aquest crac, tan els fa del color que sigui, l'autèntica veritat és que professionalment és 
un crac i així ho demostra CiU i així ho demostra el país quan el té nomenat membre 
de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, el màxim òrgan de l'urbanisme català. 
Aquest senyor serà present en el si definitiu de l'aprovació del Pla General d'Ordenació 
Urbana de la ciutat de Manresa, si no renuncia en el càrrec abans, i no creu que ho 
faci. Ja li agradaria trobar gaires ciutadans com aquest disposats a venir, a donar la 
cara, a treballar, a arremangar-se per la ciutat de Manresa, ja li agradaria trobar gent 
qualificada que torna a la seva ciutat per menys diners. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el seu grup en cap moment posa en dubte la vàlua 
d'una persona, no és el seu estil entrar a criticar les persones. L'únic que fan, 
bàsicament, és dir, que aquest senyor anava a la llista d'Iniciativa amb el número 4, i 
els sembla que aquest és un tema a tenir en compte. Dóna la sensació que és una 
persona que el ciutadà pot interpretar que és una persona més d'Iniciativa dins 
l'ajuntament. Aquesta persona té firma, i els polítics són respectuosos amb les 
signatures dels tècnics. Aleshores, qui els priva que molta part dels ciutadans, i amb 
una fase tan complicada com tenen ara amb el Pla d'Ordenació, interpretarà que aquell 
tècnic va com a polític. Tot i que aquesta persona, no ho dubta, treballi amb tota la 
pulcritud, part dels ciutadans podran interpretar exactament el revés i podran tenir 
problemes. Si l'equip de govern ha decidit això, doncs bé, tot i que al seu grup li hagués 
agradat que se'ls hagués consultat perquè creuen que era una qüestió important, van 
prendre el compromís de no cobrir aquesta plaça fins després de les eleccions, i ho van 
fer així, perquè consideraven que era un personatge molt important i donada la 
conflictivitat que havien tingut, havien de parlar-ne i consensuar aquesta plaça. Però 
l'equip de govern ha volgut que fos d'una altra manera, és una persona molt significada 
a un partit polític, és una persona que va negociar el pacte, segons han vist en fotos a 
la premsa. Amb tot això, el ciutadà pot interpretar que és un càrrec d'alt contingut polític 
quan hauria de ser un càrrec alliberat de total component polític. 
 
El Sr. Canongia i Gerona demana al Sr. Oms que no posi en boca del ciutadà el que ell 
creu. Més val que digui clarament que per ell això és un càrrec polític, i ho és per ell per 
una senzilla raó, perquè durant vuit anys l'equip de govern ha permés que alguns 
funcionaris d'aquesta casa fessin de polítics en lloc de fer de tècnics. Amb aquest nou 
equip de govern, els polítics faran política i els funcionaris faran de funcionaris, res 



més. Han fixat un gran funcionari perquè faci de funcionari i el que aquest ciutadà faci 
en les seves hores lliures, que poques n'hi quedaran, és de lliure disposició seva. 
 
 
En no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són les 
22 h i 5 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i queda estés en els fulls del paper 
segellat de la Generalitat núm. ........... i correlativament fins el ............. 
 
 
 


