
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19 
de gener de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, 
a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 1 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 
Sra.Núria Sensat i Borràs 
Sr. Pere Oms i Pons 
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Francesc Iglesias i Sala  
Sr. Lluís Serracanta i Cortés 
Sr. Josep Rueda i Cruz 
Sr. Carles Anguela i Sant 
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
Sr. Antonio Arderiu i Freixa 
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Secretari General  
 
Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs Flotats 
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Sr. Jordi López i Costa 
Sra.Imma Torra i Bitlloch 
 

Es fa constar que el senyor Francesc Iglesias i Sala es retira de la sessió en el 
coneixement del punt 7.1.1 de l’ordre del dia. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i 
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en 
l’ordre del dia següents: 
 
1.  APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació  
a  l’acta de la sessió corresponent al dia 15 de desembre de 1997, la còpia de 
la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 23 membres presents, 
l’acta de la sessió del dia 15 de desembre de 1997, sense cap modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
49, 50, 51 I 52 I 1, CORRESPONENTS ALS DIES 9, 15, 22 I 29 DE 
DESEMBRE DE 1997 I 5 DE GENER DE 1998, 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 
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 49, 50, 51 i 52 i 
1, corresponents als dies 9, 15, 22 i 29 de desembre de 1997 i 5 de gener de 
1998,  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 els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE 
L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.a) DE LA 
LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 
28 DE NOVEMBRE. 
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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 DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, DE DATA 2-12-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE 
L’ACORD ADOPTAT PER AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL 
DIA 17-11-97, SOBRE ERADICACIÓ DE LES MINES TERRESTRES 
ANTIPERSONALS. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del president del Parlament de Catalunya, de 
data 2-12-97. 
 
2.4 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE DEFENSA, DE 

DATA 5-12-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT 
PER AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 17-11-97, SOBRE 
ERADICACIÓ DE LES MINES TERRESTRES ANTIPERSONALS. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del Ministeri de Defensa, de data 5-12-97. 
 
2.5 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, 

DE DATA 9-12-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PER AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 17-11-97, 
SOBRE ERADICACIÓ DE LES MINES TERRESTRES 
ANTIPERSONALS. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del Ministeri de la Presidència, de data 9-12-
97. 
 
2.6 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

DE DATA 16-12-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PER AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 17-11-97, 
SOBRE ERADICACIÓ DE LES MINES TERRESTRES 
ANTIPERSONALS. 

 
El secretari dóna compte de l’escrit del Parlament de Catalunya, de data 16-12-97. 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 18-12-97, 

SOBRE COMPAREIXENÇA D’AQUEST AJUNTAMENT EN EL RECURS 
D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA TERESA IGLESIAS 
LLADÓ, EN RELACIÓ A LA DEMANDA DEL JUDICI DECLARATIU DE 
MENOR QUANTIA NÚM. 174/96, SEGUIT CONTRA IMMOBILIÀRIA 
LAFUENTE, SA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la Sentència dictada en data 14 d’octubre de 1997 pel Jutge-Magistrat del 
Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa, en relació a la demanda del judici 
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declaratiu de menor quantia núm. 174/96 interposat per part de la  sra. TERESA 
IGLESIAS LLADÓ contra Immobiliària Lafuente, S.A. i l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atès que la part actora el dia 22 d’octubre de 1997 va interposar recurs 
d’apel.lació contra la Sentència esmentada anteriorment, es considera convenient 
la personació d’aquest Ajuntament per tal de comparèixer davant l’Audiència 
Provincial de Barcelona, en el recurs d’apel.lació, en virtut de l’article 704 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. 
 
Atès que, segons l’article 51.1 j) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i administratives 
en cas d’urgència, i cal tenir en compte el curt termini per comparèixer davant 
l’Audiència Provincial de Barcelona, en el recurs d’apel.lació interposat per la part 
actora. 
 
Atès l’informe emès per la Lletrada Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA d’aquest Ajuntament davant l’Audiència 
Provincial de Barcelona, en relació al recurs d’apel.lació interposat per part de la 
sra. TERESA IGLESIAS LLADÓ, contra la Sentència dictada en data 14 d’octubre 
de 1997 pel Jutge-Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa, 
en relació a la demanda del judici declaratiu de menor quantia núm. 174/96, seguit 
contra Immobiliària Lafuente, S.A. i l’Ajuntament de Manresa. 
 
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
representant de l’Ajuntament davant l’Audiència Provincial, i designar el lletrat en 
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, 
director de la defensa jurídica en el recurs d’apel.lació referenciat. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que celebri.” 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 19-12-97, 

SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 25/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre partides del Capítol 1 de Personal, com a conseqüència de la 
insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/1997, dins 
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del 
Capítol 1 de personal, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.” 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 22-12-97, 

SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE TITULAR DURANT LA SEVA 
ABSÈNCIA TEMPORAL PER VACANCES, DURANT ELS DIES 
COMPRESOS ENTRE EL 30 DE DESEMBRE DE 1997 I EL 4 DE GENER 
DE 1998, AMBDÓS INCLOSOS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar 
temporalment per vacances, durant els dies compresos entre el 30 de desembre 
de 1997 i el 4 de gener de 1998, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir 
a la substitució transitòria reglamentària. 
 
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 
Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM, determinen que els 
Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions 
i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van efectuar 
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i 
es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant 
els dies compresos entre el 30 de desembre de 1997 i el 4 de gener de 1998, 
ambdós inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, 
transitòriament, pel Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que 
substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular. 
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SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon 
Fontdevila i Subirana. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança 
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l'ajuntament, als efectes corresponents.” 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 5-1-98, 

SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 2097/97, INTERPOSAT PEL 
SENYOR ANDREU CASAMIJANA NÚÑEZ I ALTRE. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera (registre 
d’entrada 32877 de data 12 de desembre de 1997), en el que notifica a aquest 
Ajuntament que el sr. ANDREU CASAMIJANA NUÑEZ i altre han interposat el 
recurs contenciós-administratiu núm. 2097/97, contra la resolució d’aquest 
Ajuntament de data 16-06-97, que aprovà definitivament el projecte de 
compensació del subsector i del sector del sòl urbanitzable “Bases de 
Manresa”. 
 
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
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 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles 
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4 
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la 
resolució de l’Alcalde. 
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Atès l’informe emès per la lletrada Cap  dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986. 
 
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-administratiu, que ha 
estat designat amb el número 2097/97 interposat per part del sr. ANDREU 
CASAMIJANA NUÑEZ i altre, contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 
16-06-97, que aprovà definitivament el projecte de compensació del subsector i 
del sector del sòl urbanitzable “Bases de Manresa”, 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 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 i MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa 
jurídica en el recurs contenciós referenciat. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-1-98, 

SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN 
DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 D’OCTUBRE I EL 31 DE 
DESEMBRE DE 1997. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
 “Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987 
es va delegar en favor de la Comissió Municipal de Govern les atribucions 
plenàries previstes als articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del Règim Local, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, consistents en l’exercici de “les accions 
administratives i judicials”, sempre que l’Ajuntament sigui part demandada o 
denunciada, i donant-ne compte posteriorment al ple corporatiu, delegació que 
s’ha mantingut per acord del dia  7 de juliol de 1995. 
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L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment conferides, ha 
resolt donar compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la 
Comissió Municipal de Govern, en virtut de la delegació esmentada, entre els 
dies 1 d’octubre i 31 de desembre de 1997 ambdós inclosos, i que són els 
següents: 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 6 D’OCTUBRE: 
 
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 número 1582/97 
interposat per part de la sra. Mª TERESA BRUNET PLADELLORENS, contra la 
resolució d’aquest Ajuntament de data 02-06-97, desestimatòria de la reclamació 
d’una indemnització sol.licitada per lesions sofertes a conseqüència d’una caiguda 
en la via pública, davant la Secció Primera de la Sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 13 D’OCTUBRE: 
 
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 en judici de verbal núm. 225/97 
interposada per REDDIS, S.A. contra aquest Ajuntament i altres, en reclamació 
de 517.012’-ptes més interessos pels danys ocasionats al forn de pa situat al c/ 
Jacint Verdaguer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Manresa. 
 
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 número 1509/97 
interposat per part de la sra. MERCEDES FREIXA ALEGRE, contra la resolució 
d’aquest Ajuntament de data 05-05-97, en relació a la provisió de constrenyiment 
dictada per la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de 
l’exercici 1996, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 20 D’OCTUBRE: 
 
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 número 1514/97 
interposat per part de la sra. MERCEDES FREIXA ALEGRE, contra la resolució 
d’aquest Ajuntament de data 05-05-97, en relació a la provisió de constrenyiment 
dictada per la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de 
l’exercici 1996, núm. 996028449 per un import de 193.796’-ptes, davant la Secció 
Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
  
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 27 D’OCTUBRE: 
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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 número 1806/97 
interposat per part de la sra. ANA Mª RIU OLIVERAS i altres, contra la resolució 
d’aquest Ajuntament de data 04-06-97, mitjançant la qual es va aprovar 
l’expedient d’ordenació i aplicació de contribucions especials per a l’execució de 
les obres d’ordenació de la Plaça Sant Domènec, 2a. fase, 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 número 1560/97 
interposat per part del sr. AGUSTÍN GARRIGA VERDAGUER i altres, contra la 
resolució d’aquest Ajuntament de data 04-06-97, mitjançant la qual es va aprovar 
l’expedient d’ordenació i aplicació de contribucions especials per a l’execució de 
les obres d’ordenació de la Plaça Sant Domènec, 2a. fase, 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, davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació als 
recursos contenciosos-administratius, interposats per part de la sra. 
MERCEDES FREIXA ALEGRE contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 
05-05-97, en relació a les provisions de constrenyiment dictades per les 
liquidacions de l’Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana de diferents exercicis i 
que són els que es relaciones a continuació: 
 
Núm. contenciós Núm. expedient Núm. liquidació Import Any 
1.517/97 3797P/BAR 996028447 169.040’-ptes IBI 1994 
1.518/97 3897P/BAR 996028448 181.203’-ptes IBI 1995 
1.511/97 4097P/BAR 996028446 163.322’-ptes IBI 1993 
1.512/97 4197P/BAR 996028445 140.730’-ptes IBI 1992 
1.510/97 4297P/BAR 996028453   47.742’-ptes IBI 1995 
1.513/97 4397P/BAR 996028452   44.537’-ptes IBI 1994 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 17 DE NOVEMBRE: 
 
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 número 2367/97-A 
interposat per part de PARKINGBAGES, S.L., contra la resolució d’aquest 
Ajuntament de data 16-06-97, desestimatòria de la sol.licitud de revisió de les 
tarifes de l’aparcament de Puigmercadal, davant la Secció Cinquena de la Sala 
del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 24 DE NOVEMBRE: 
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1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social de Manresa en el judici assenyalat 
per al proper dia 14 de gener de 1998 dins les actuacions núm. 857/97, com a 
conseqüència de la demanda interposada per la sra. ROSA ÁLVAREZ 
FERNÁNDEZ contra Limpiezas Deyse, S.L., Servicios Especiales de Limpieza, 
S.A. i l’Ajuntament de Manresa en concepte de reclamació de dret i quantitat. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 15 DE DESEMBRE: 
 
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 número 2710/97-A 
interposat per part del sr. FRANCISCO MÉNDEZ GUERRERO, contra la resolució 
d’aquest Ajuntament de data 03-09-97, denegatòria de la petició de suspensió de 
l’acte administratiu acordat el 19-07-97, davant la Secció Cinquena de la Sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I 

RATIFICAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 16 
DE DESEMBRE DE 1997, ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, 
L’AJUNTAMENT DE VIC, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I 
INDÚSTRIA DE MANRESA, LA DELEGACIÓ A VIC DE LA CAMBRA DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, CAIXA DE 
MANLLEU I CAIXA DE MANRESA, PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE L’EIX TRANSVERSAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 9-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que a finals de 1997 s’ha inaugurat l’Eix Transversal, una via de 
comunicació que segurament canviarà la relació entre les ciutats de l’interior de 
Catalunya, i que possibilitarà noves relacions entre elles. Una nova realitat, que 
transformarà el territori i que donarà una nova centralitat a les comarques de la 
Catalunya central. 
 
Donat que amb la finalitat d’aprofundir en el desenvolupament d’aquest eix i del 
territori que l’envolta, l’Ajuntament de Manresa ha tingut interès en organitzar 
una campanya de promoció de l’eix transversal, que es plantegés com a 
objectius el fet de donar a conèixer l’existència de l’eix transversal, el territori 
que articula i les persones que afecta. 
 
Atès que en data 16 de desembre de 1997 es va signar un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Vic, la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, la Delegació a Vic de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Caixa de Manlleu i Caixa de 
Manresa, per al desenvolupament d’una campanya de promoció de l’eix 
transversal (s’adjunta com annex). 
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Atès que aquest conveni té com objecte establir una vincle de caràcter 
voluntari, de conformitat amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del  següent 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu del conveni de col·laboració 
signat en data 16 de desembre de 1997, entre l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament de Vic, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, la 
Delegació a Vic de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
Caixa de Manlleu i Caixa de Manresa, per al desenvolupament d’una campanya 
de promoció de l’Eix Transversal, i ratificar el conveni indicat.” 
 
El senyor Collado i Llort explica que la causa per la qual se sotmet a la 
consideració del Ple aquest dictamen és la recent inauguració de l’Eix Transversal 
que és una via de comunicació que pot aportar moltes coses positives a la ciutat. 
Per això, s’ha signat un conveni entre les ciutats de Vic i Manresa, la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, la delegació d’aquesta cambra de la ciutat de Vic, 
la Caixa de Manresa i Caixa de Manlleu. Aquest acord pretén la promoció d’una 
campanya de divulgació de l’Eix Transversal. Aquest via de comunicació uneix 
ciutats i poblacions i, per això, la campanya intenta aprofundir en el fet que 
aquesta nova realitat pot transformar el territori i ha de donar una perspectiva de 
les comunicacions diferent de l’existent fins ara. Considera que es tracta d’un bon 
acord que permet iniciar, amb aquesta campanya i altres activitats futures, àmbits 
de col.laboració importants per a Manresa. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup ha observat que a la 
proposta publicitària del pressupost es preveu la impressió de 10.000 
exemplars de díptics i voldria saber quina divulgació tindran i com es 
distribuiran per conèixer la intencionalitat d’aquest assumpte. També ha 
observat que es preveu una publicació en diferents diaris i, en concret, en el 
Regió 7 s’hi havia d’inserir una publicació el dia 17 i ell no l’ha vist. Suposa que 
aquest fet es deu a canvis d’última hora però li agradaria que li expliquessin les 
causes.  
 
El senyor Collado i Llort contesta que la campanya preveu la distribució de 
díptics que s’estan entregant a les entitats que han signat el conveni perquè les 
distribueixin entre les diferents entitats i empreses de la ciutat. I, pel que fa a 
les insercions publicitàries, s’està complint amb la programació prevista i, en 
concret, aquella a la qual ha fet referència el senyor Oms i alguna altra, es 
publicarà aquesta setmana. L’empresa a la qual s’ha adjudicat la distribució de 
la campanya està duent a terme aquesta tasca rigorosament.  
 
El senyor Oms i Pons diu que tan sols vol recordar que està prevista una nova 
inserció al diari aquest dissabte i també el dissabte de la setmana que ve. Per 
tant, s’haurà de traslladar la publicació del dia 17 de gener al mes de febrer. No 
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té coneixement de les publicacions dels altres diaris però recomana que es 
demani a l’empresa encarregada d’aquesta tasca que adjunti una fotocòpia de 
les publicacions a les factures. En relació als 10.000 díptics, el seu grup els 
hauria entregat a l’oficina d’informació de Girona i a la de Lleida perquè els 
usuaris de l’Eix estiguin informats, perquè les entitats i institucions que han 
organitzat aquesta campanya ja ho estan, però és important que aquesta 
informació estigui als llocs on s’origina la demanda, com són ara els ciutadans 
de Calaf, als quals se’ls ha d’acostumar a que tornin a passar per Manresa, i 
també a algunes altres poblacions. Per això demana que s’enviïn alguns 
exemplars d’aquests díptics a les oficines de turismes de Vic i de Girona.  
 
El senyor Collado i Llort diu que l’Ajuntament distribuirà aquests díptics a 
aquells que consideri convenient però també arribaran a les oficines de les 
caixes corresponents i, per tant, no es quedaran tan sols a Manresa sinó que 
arribaran a altres ciutats i poblacions més enllà de Manresa i de Vic. La 
divulgació d’aquesta campanya l’estan fent totes les entitats que han signat el 
conveni. I, pel que fa a la publicació al diari que havia de sortir el dia 17 de 
gener, si es comprova que no es va inserir, quedarà traslladada al dissabte 
següent; en aquest qüestió es farà un control ben rigorós.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents.  
 
3.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACCIONS D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A 
JOVES DESESCOLARITZATS I EN SITUACIÓ D’ATUR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 5-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries 
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació 
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc 
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa, el Departament d'Ensenyament i el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han mostrat interès en 
continuar desenvolupant el programa de garantia social "Pla de Transició al 
Treball", programa de formació de característiques pre-ocupacionals i de transició 
al món del treball. 
 
Atès que aquest programa s'adreça a joves d'edats compreses entre els 16 i els 
25 anys que es trobin en situació d'atur i desescolaritzats, amb l'objectiu d'oferir-
los uns continguts formatius, una orientació professional i una relació amb el 
mercat de treball que augmenti el seu grau de maduresa i els faciliti llur ocupació, 
inserció professional i incorporació a la vida activa. 
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Atès que les peculiaritats que concorren en els joves desescolaritzats que 
resideixen en diferents barris de la població de Manresa, aconsellen l'establiment 
d'un programa específic destinat a atendre les necessitats de formació, 
d'orientació i sòcio-laborals que normalment no poden reconduir-se a les 
actuacions ordinàries que ja es troben regulades per les diferents disposicions 
vigents. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
ajuntament, el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització d'accions d'informació, orientació i 
formació per a joves desescolaritzats i en situació d'atur i de conformitat amb el 
text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- FACULTAR  a l'Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
 
El senyor Collado i Llort explica que es torna a fer aquest conveni que és 
important perquè dóna suport a accions d’informació, orientació i formació a 
aquells sectors de la població que més necessiten el suport de l’Ajuntament com 
són ara els joves desescolaritzats i en situació d’atur. L’Ajuntament de Manresa 
participa en diferents aspectes del Pla de Transició al Treball com per exemple 
aquells que fan referència als locals, a la col.laboració dels tècnics municipals, 
suport administratiu, etc. Cal que es vagi donant cada vegada més importància a 
aquest tema i que els departaments de la Generalitat implicats en aquesta qüestió 
com el d’Ensenyament i Treball i també l’Ajuntament de Manresa col.laborin en la 
tasca d’apropament a la població estudiant i a aquella que es troba en situació de 
fracàs escolar que, malauradament, està augmentant al nostre país. Per això és 
important intentar aconseguir que aquests joves trobin ocupació i que se’ls doni la 
formació que necessitin. Aquest conveni pretén refermar aquesta voluntat de 
col.laboració entre els departaments d’Ensenyament, Treball i l’Ajuntament de 
Manresa en el Pla de Transició al Treball que s’haurà d’ampliar amb els 
programes de garantia social.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.      
 
3.3 DONAR-SE PER ASSABENTANT AQUEST PLE CORPORATIU I 

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PEL REGIDOR-DELEGAT 
D’ECONOMIA SOCIAL, DE DATA 17-12-97, SOBRE ACCEPTACIÓ DE 
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LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L’INEM EN CONCEPTE DE 
CONTRACTACIÓ D’UN AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL, PER IMPORT DE 2.000.000 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 7-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Per decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Economia Social del dia 17 de 
desembre de 1997, es va resoldre el següent: 
 
Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries 
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació 
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc 
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atesa l'Ordre de 2 de març de 1994 publicada al BOE núm., 62 de data 14 de 
març de 1994, així com el reial decret 735/1995, de 5 de maig, pel que es regulen 
les agències de col.locació sense fins lucratius i els Serveis Integrats per a 
l'Ocupació, l'Ordre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de data 10 
d'octubre de 1995 que desenvolupa el títol II del reial decret esmentat, i la 
resolució de 13 de febrer de 1996. 
 
Atesa l'Ordre de 12 d'abril de 1994, publicada en el BOE núm. 106 de data 4 de 
maig de 1994, per la que es regulen els Agents d'Ocupació i Desenvolupament 
Local i s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions i 
ajudes a la contractació d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local. 
 
Atès que les funcions dels agents d'ocupació i desenvolupament local es basen en 
la prospecció de recursos, de projectes empresarials i iniciatives locals d'ocupació, 
en la difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre 
desocupats, promotors, emprenedors i institucions col.laboradores, així com 
l'acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seva 
consolidació en empreses generadores de noves ocupacions. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa desitja portar a terme tasques relacionades en 
l'assessorament i informació empresarial, els serveis tècnics, la formació continua 
i la promoció industrial adaptat a les necessitats dels emprenedors existents o 
futurs. 
 
Atès el decret amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 041645-B 
de 25 de novembre de 1997 en el que es resolia sol.licitar a l'Instituto Nacional de 
Empleo una subvenció de 2.000.000.-PTA en concepte de contractació d'un Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) per portar a terme el conjunt de 
tasques relacionades amb el desenvolupament sòcio-econòmic de la ciutat. 
 
Atesa la resolució de l'expedient núm. 119/97 adreçada a aquest ajuntament amb 
registre d'entrada núm. 33222 de data 17 de desembre de 1997, en la que la 
Direcció Provincial de l'INEM acorda subvencionar amb la quantitat de 2.000.000.-
PTA a la contractació de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL). 
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Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l'article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i la Llei 39/88 d'Hisendes Locals sobre subvencions a 
les entitats locals. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica. 
 
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Economia Social de l'Ajuntament de 
Manresa, actuant per delegació del sr. Alcalde-President, d'acord amb les 
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1995, 
 
RESOLC 
 
1.- ACCEPTAR la subvenció concedida per l'Instituto Nacional de Empleo de 
2.000.000.- en concepte de contractació d'un Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local (AEDL), amb l'objectiu de dinamitzar i promocionar les 
potencials oportunitats per crear les condicions necessàries que possibilitin tant el 
ressorgiment, la creació i la consolidació de noves empreses, com la generació de 
llocs de treball, aspectes integrats en el desenvolupament sòcio-econòmic de la 
ciutat. 
 
2.- APLICAR la subvenció concedida per la Direcció Provincial de l'INEM de 
2.000.000.- PTA en el pressupost de l'exercici de 1998. 
 
Ho mana i ho signa el Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Economia Social, el Sr. 
Joaquim Collado i Llort, a Manresa el dia disset de desembre de mil nou-cents 
noranta-set, la qual cosa, com a Secretari, certifico i queda estès en el full del 
paper segellat de la Generalitat número 041656-B. 
 
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU del Decret 
dictat pel Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Economia Social en data disset de 
desembre de mil nou-cents noranta-set i que ha quedat transcrit en la part 
expositiva del present dictamen i RATIFICAR-LO.” 
 
El senyor Collado i Llort explica que amb aquest acord l’Ajuntament accepta el 
suport que se li dóna amb un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local que 
tindrà com a objectiu la potenciació de totes les condicions necessàries per a la 
creació i consolidació de noves empreses. Aquest agent, que està treballant dins 
dels programes de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manresa, esdevé una 
figura molt important i espera que en els programes que elabori la Generalitat a 
partir d’aquest any, destinats a donar suport a les polítiques actives d’ocupació, es 
prevegui la continuïtat en la col.laboració d’aquella Administració en aquests 
programes tal com ha fet l’INEM.  
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.   
 
3.4 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 100.000.000 PTA ATORGADA PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL PLA DE COOPERACIÓ I 
ASSISTÈNCIA LOCAL 1998-99, AMB DESTÍ AL FINANÇAMENT DE LA 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO - FASE IV, I AL FINANÇAMENT 
DE 50 BANCS I 37 CONTENIDORS.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió del dia 21 de juliol de 1997, va 
aprovar la sol.licitud a la Diputació de Barcelona de la inclusió en el Pla de 
Cooperació i Assistència Local 1998-99. 
 
Atès que mitjançant resolució de la Diputació de Barcelona de 18 de desembre 
de 1997 va ser aprovat definitivament el Pla de Cooperació i Assistència Local 
1998-99, el qual inclou els projectes municipals següents: 
 
- Rehabilitació edifici Casino. Fase IV 100.000.000 PTA 
- Bancs 50 unitats 
- Contenidors 37 unitats 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR les subvencions: 
 
ACTUACIONS SUBVENCIÓ 
REHABILITACIÓ EDIFICI CASINO. FASE IV 100.000.000 PTA. 
BANCS 50 unitats 
CONTENIDORS 37 unitats 
 
atorgades per la Diputació de Barcelona dins el Pla de Cooperació i Assistència 
Local de 1998-99. 
 
Segon.- MANIFESTAR que accepta la normativa reguladora del Pla de 
Cooperació i Assistència Local de 1998-99. 
 
Tercer.- MANIFESTAR que el total d’aportacions econòmiques que rep per a 
cadascuna de les actuacions esmentades no ultrapassa en cap cas el 100 % 
del seu cost. En aquest sentit, es compromet a manifestar a la Diputació de 
Barcelona aquesta circumstància si es produís més endavant.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que en un Ple del mes de juliol del 1997 es va 
acordar demanar a la Diputació de Barcelona que, dins del seu Pla de Cooperació 
i Assistència Local, donés suport a la IV fase de la rehabilitació de l’edifici del 
Casino per a l’acabament de la biblioteca. Amb aquest dictamen s’accepta la 
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concessió d’una subvenció de 100.000.000 de pessetes que permetrà a 
l’Ajuntament poder contractar aquesta IV fase destinada a la construcció dels 
arranjaments interiors i també alguna part dels de la façana de la biblioteca de 
l’edifici del Casino. Amb l’execució d’aquesta fase, s’acabaran totes les obres 
pendents previstes per a la biblioteca del Casino. La III fase es va subdividir en 
dues etapes i encara resta per construir part de la restauració de la façana i 
col.locar les vidrieres. Amb aquestes dues operacions s’acabarà, en un termini 
aproximat de dos mesos, tota la façana del Casino i també la biblioteca tant en 
l’interior com en l’exterior i, posteriorment, s’aniran solapant totes les instal.lacions 
incloses en la fase IV. Després d’això mancarà la proposta de moblament per 
posar en funcionament la biblioteca.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup va presentar fa un temps una 
proposta referent a la possibilitat que es contractés els alumnes de l’escola taller 
per a la construcció dels vitralls del Casino i pregunta si s’ha tingut en compte 
aquesta proposta o bé si l’Ajuntament té la intenció d’encarregar aquest treball a 
una empresa.  
 
El senyor Garcia i Comas contesta que recorda aquesta proposta i considera 
que és sensat proposar que les persones que han fet el curset i que tenen, per 
tant, una certa especialització construeixin els vitralls. Per això se li va facilitar a la 
societat Cots i Claret, SA., que és l’encarregada de les obres del Casino, un llistat 
d’aquestes persones així com el seu currículum. Desconeix si la societat Cots i 
Claret, SA. ha contractat aquestes persones però li podria facilitar aquesta 
informació al senyor Oms. Per tant, el que sí pot afirmar és que l’Ajuntament ha fet 
totes les gestions necessàries perquè se’ls pugui contractar.  
 
El senyor Oms i Pons diu que agrairia al senyor Garcia que li facilités aquesta 
informació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
3.5 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’1.500.000 PTA  ATORGADA PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL PLA DE COOPERACIÓ I 
ASSISTÈNCIA LOCAL 1996-97, AMB DESTÍ AL FINANÇAMENT DE LA 
REDACCIÓ DE “L’AVANTPROJECTE PISCINES MUNICIPALS”. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Vist l’escrit de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 1997 
comunicant l’acord de la Comissió de Govern del dia 11 de desembre de 1997 
en virtut del qual s’atorga una subvenció d’1.500.000 pessetes a l’Ajuntament 
de Manresa, amb destí a la redacció de “l’Avantprojecte piscines municipals” 
dins del PCAL 1996-97 (Programa de Suport Tècnic). 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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Primer.- Acceptar la subvenció d’1.500.000 PTA atorgades per la Diputació de 
Barcelona dins del PCAL 1996-97 (Programa de Suport Tècnic), amb destí al 
finançament de la redacció de “l’Avantprojecte piscines municipals”. 
 
Segon.- Manifestar que accepta la normativa reguladora del Pla de Cooperació 
i Assistència Local de 1996-97 (Programa de Suport Tècnic), així com les altres 
condicions que s’especifiquen en l’acord de la concessió.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que es tracta de l’acceptació d’una subvenció 
1.500.000 de pessetes per iniciar la redacció de l’Avantprojecte de les piscines 
municipals. Amb aquesta aportació es pretén fer un treball de resolució de tot el 
sector que envolta les piscines municipals que és el parc de la piscina, l’entorn de 
la Fàbrica Nova i el carrer de Viladordis. D’aquest avantprojecte s’han de 
desprendre estudis posteriors més definits per a la construcció del que s’anomena 
l’edifici de serveis de la piscina el qual es preveu que estigui acabat dins d’aquest 
any. L’Ajuntament no pot assumir la realització de les obres d’aquest edifici de 
serveis, sinó que necessita l’ajuda d’altres Administracions com la Generalitat i el 
Consell Superior d’Esports. Cal doncs sol.licitar les subvencions corresponents a 
aquestes Administracions. Durant aquest any es preveu el cobriment de la part 
descoberta del Torrent de Sant Ignasi que s’aprovarà en propers Plens.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que, si no ho té mal entès, ja hi havia un 
avantprojecte per a les instal.lacions de la piscina municipal i potser n’hi hauria 
prou amb l’aportació que consta al pressupost ordinari de l’Ajuntament més  
aquesta subvenció per començar a fer el projecte definitiu de la piscina perquè 
aquesta qüestió s’està dilatant molt i s’acabarà aquesta legislatura sense que 
s’hagi pogut fer gran cosa.  
 
El senyor Garcia i Comas diu que amb el projecte actual no es cobreixen les tres 
necessitats bàsiques de la piscina municipal que són la part esportiva i, sobretot, 
la de waterpolo respecte al qual cal mantenir el nivell actual i, per això, la part 
esportiva d’especialització ha d’estar ben dotada; també cal millorar la part que 
s’utilitza a l’estiu evitant que hi hagi tantes extensions de ciment i la part més 
lúdica o de rehabilitació destinada a la gent gran que va a la piscina a fer exercicis 
de manteniment. Per tant, l’Ajuntament pretén que la piscina cobreixi aquestes 
tres necessitats i que tingui un espai públic que s’obtindrà mitjançant l’aprofitament 
d’una zona de la Fàbrica Nova i tot això no està contemplat en aquest 
avantprojecte. Amb l’elaboració del nou estudi es treballarà el tema de la piscina 
municipal des d’aquest punt de vista.  
 
El senyor Oms i Pons diu que, per les notícies que tenia, li semblava que aquest 
avantprojecte cobria abastament aquestes necessitats incloent les connexions del 
parc amb la zona de la Fàbrica Nova. El seu grup votarà afirmativament el 
dictamen, però considera que es deixa perdre una bona ocasió per posar en 
marxa el projecte definitiu perquè les dades i les bases necessàries per fer-ho ja hi 
són i guanyarien un temps preciós.  
 
El senyor Garcia i Comas diu que en les comissions es pot estudiar el projecte 
amb més detall, però no entén a què es refereix el senyor Oms quan diu que es 
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perd el temps perquè es tracta de revisar els projectes i buscar aquell que sigui el 
més adequat per solucionar les necessitats de la ciutat a un preu assumible. 
L’Ajuntament farà un estudi per concretar quines són les millores que cal fer a 
l’edifici de serveis de la piscina i quin serà el seu cost i restarà pendent per a altres 
exercicis la millora de l’entorn i la piscina coberta. Aquest estudi no ha de ser una 
“carta als Reis” sinó un projecte a la mida de la ciutat.  
 
El senyor Oms i Pons diu que la “carta als Reis” pot ser l’avantprojecte i el 
projecte es pot fer per fases amb una planificació econòmica que no li donaria 
l’avantprojecte. Insisteix en que el seu grup votarà afirmativament però difereix de 
l’equip de govern en que ja hi ha prou dades i que es podria aprofitar aquest milió 
més el milió del pressupost d’inversions de l’Ajuntament per acabar definitivament 
el projecte.  
 
L’alcalde intervé dient que l’equip de govern té una clara voluntat de tirar 
endavant el projecte de la piscina que és una assignatura que té pendent la ciutat 
des de fa molt de temps. Amb aquesta aportació de la Diputació de Barcelona 
l’Ajuntament pretén acabar aquest avantprojecte i dins de l’exercici de l’any 1998 
tenir definit un projecte executiu de centre de serveis perquè un dels problemes 
principals de la piscina és la qüestió dels sanitaris i vestuaris. Un cop estigui definit 
aquest projecte executiu està convençut que l’equip de govern tindrà la 
col.laboració del Grup Municipal del Partit Popular respecte a les possibles 
aportacions del Consejo Superior de Deportes i la del Grup Municipal de 
Convergència i Unió a l’hora d’aconseguir aportacions a les quals en algunes 
ocasions s’han anat comprometent i que no s’han definit respecte a la possible 
construcció i finançament de la piscina.              
 
El senyor Oms i Pons diu que la Generalitat de Catalunya, quan l’anterior equip 
de govern volia arreglar la piscina, estava disposat a aportar 300 milions de 
pessetes i, en canvi, el Govern Central, quan governava el PSOE, no va voler 
aportar els 300 milions restants.  
 
L’alcalde contesta al senyor Oms que l’anterior equip de govern va desaprofitar 
els 300 milions que oferia la Generalitat de Catalunya i potser s’ho haurien hagut 
d’estudiar en el seu moment.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.   
 
3.6 DESESTIMAR EN LA SEVA TOTALITAT LES AL.LEGACIONS 

PRESENTADES PER L’ENTITAT MERCANTIL PARKINGBAGES, SL, 
EN L’EXPEDIENT INCOAT PER DECRET DE L’ALCALDE-PRESIDENT 
DE DATA 26-5-97, PER A LA DEPURACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS 
DE TERCERS VERS L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EN RELACIÓ 
AMB L’APARCAMENT PÚBLIC DEL MERCAT DE PUIGMERCADAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-1-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant decret de l’alcalde president de 
data 30 de desembre de 1996 es va adjudicar els drets de la concessió 
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administrativa de la gestió del mercat municipal d’abastament i aparcament 
públic situat en el sector conegut com a Puigmercadal, adjudicada a 
PUIGMERCADAL, SA, per un termini de 50 anys per acord plenari del dia 26 
de juliol de 1985. 
 
Atès que de conformitat amb el decret d’adjudicació esmentat anteriorment, la 
concessió es trobava afectada per les càrregues i gravàmens que resultessin 
de l’acord del ple de l’Ajuntament de Manresa de 17 de maig de 1994 i el decret 
de la presidència d’1 de juny de 1994, relatius a la sots-contractació de 
l’administració de l’aparcament públic de Puigmercadal a favor de tercers. 
 
Donat que mitjançant decret dictat per l’alcalde president en data 26 de maig de 
1997 es va incoar expedient per a la depuració de drets i obligacions de tercers 
vers l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’aparcament públic del Mercat 
de Puigmercadal. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 18.558/1.07.1997, 
presentada per el senyor Cipriano Maestre Sánchez, en representació de 
l’entitat mercantil PARKINGBAGES, SL, en la qual es formulen un conjunt 
d’al·legacions a l’expedient incoat. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades per 
l’entitat mercantil PARKINGBAGES, SL (CIF B 60500378 - carrer Muralla del 
Carme, 5 de Manresa), mitjançant instància de referència registre d’entrada 
número 18.558/1.07.1997, en l’expedient incoat per decret de l’alcalde 
president de data 26 de maig de 1997, per a la depuració de drets i obligacions 
de tercers vers l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’aparcament públic 
del Mercat de Puigmercadal. 
 
Motivació:  
 
1. Respecte la naturalesa dels següents actes administratius: 
 

• Decret dictat per l’alcalde president en data 21 d’agost de 1992, pel 
qual l’Ajuntament de Manresa va aprovar les condicions que havien 
de regir una primera sots-contractació entre la concessionària, 
PUIGMERCADAL SA, i l’ens sots-contractant, CAIXA D’ESTALVIS 
DE MANRESA. 

 
• Acord plenari de 17 de maig de 1994, que va autoritzar la sots-

contractació entre PUIGMERCADAL, SA i CAIXA D’ESTALVIS DE 
MANRESA. 
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• Decret de l’alcalde president d’1 de juny de 1994, que va aprovar les 
condicions de la sots-contractació de la sots-contractació a favor de 
l’entitat mercantil PARKINGBAGES, SL. 

 
Tots aquests actes tenen la seva font en la clàusula 55a del plec que regulava 
la concessió, el qual preveia que l’administració de l’aparcament podia 
contractar-se a favor de tercers. Es tracta d’un supòsit de sots-contractació que 
s’emmarca dins del règim típic d’aquesta figura, els efectes de la qual són els 
següents: 
 

• L’Administració concedent ha de tenir coneixement de la sots-
contractació que es vulgui celebrar, amb indicació de les seves 
clàusules per tal que les autoritzi. 

  
• La relació del tercer que sots-contracta és únicament i exclusiva amb 

el concessionari, subjecte que és l’únic responsable davant 
l’Administració pública. 

 
Ofereix el plec de clàusules regulador de la concessió una variant que 
consisteix en establir un requisit addicional, supeditar l’autorització de la pròpia 
sots-contractació a un procediment reglat. 
 
La previsió d’aquesta clàusula és una conseqüència de l’article 3 de la Llei de 
contractes de l’Estat de 1965 (llei aplicable a la concessió administrativa de 
referència), que estableix que l’Administració pot concertar els contractes, 
pactes o condicions que tingui per convenient, sempre que no siguin contraris a 
l’interès públic, a l’ordenament jurídic  o als principis de bona administració. 
 
A tal efecte, la clàusula 55 del plec de condicions fa una remissió a l’article 125 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el 
qual es remet alhora al Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 
Els requisits d’aquest procediment són: 
 

• Que s’hagi realitzat una porció del servei no inferior al seu 10%. 
 

• Que el sots-contractant reuneixi els requisits exigits a l’adjudicatari. 
 

• Que es formalitzi la sots-contractació mitjançant l’atorgament de 
document administratiu. 

 
Donat que l’Ajuntament va adquirir per via de constrenyiment mitjançant decret 
de l’alcalde-president de data 30 de desembre de 1996 la concessió 
administrativa de gestió del Mercat municipal de Puigmercadal, amb una única 
càrrega, relativa als drets que s’haguessin generat a partir de l’acord plenari de 
17 de maig de 1994 i el decret d’1 de juny de 1994, els efectes finals són els 
següents: 
 

• La concessió de gestió de servei públic s’ha extingit al confondre’s en 
la mateixa persona l’ens concedent i el concessionari i estar prohibida 
la figura de l’autocontracte. 
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• Les úniques obligacions exigibles a l’Ajuntament de Manresa poden 

provenir de Caixa de Manresa, donat que és l’única entitat amb la qual 
es té una relació directa en aquest moment. 

 
• PARKINGBAGES, SL, en la seva condició de sots-contractant no té 

cap dret exigible a l’Ajuntament, ja que la seva relació obligacional és 
únicament i exclusiva amb Caixa de Manresa. No pot al·legar 
PARKINGBAGES, SL la seva condició de concessionària, ja que 
Caixa de Manresa tampoc ostenta aquesta condició, per la qual cosa 
s’ha de fer una interpretació del contracte entre ambdues parts, 
d’acord amb les previsions de l’article 1282 del Codi civil. 

 
A més, si hipotèticament es considera que PARKINGBAGES, SL 
ostenta la condició de concessionari, aquest fet seria incompatible 
amb el règim de potestats que l’ordenament atorga a l’ens concedent, 
ja que l’Ajuntament es veuria privat de la facultat de resolució de la 
concessió, en virtut de la condició resolutòria d’incompliment per part 
de PARKINGBAGES, SL, de qualsevol de les seves obligacions 
derivades del contracte de préstec número 239886, que la Caixa de 
Manresa li va concedir en data 22 d’abril de 1994. La possibilitat de 
resolució entre les parts si que té virtualitat si el que existeix és una 
sots-contractació. 

 
2. Respecte al fet que PARKINGBAGES, SL tributi en concepte de guàrdia i 
custòdia de vehicles, pàrquing a l’IAE. S’al·lega que PARKINGBAGES, SL 
tributa com a subjecte passiu en l’Impost sobre activitats econòmiques, sota 
l’epígraf 17512, Guàrdia i custòdia de vehicles, pàrquing, i que d’aquest fet se’n 
deriven unes conseqüències jurídiques en relació amb la titularitat de la 
concessió de gestió de l’aparcament públic de Puigmercadal. 
 
Cal recordar que l’article 84 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, estableix que són subjectes passius de l’impost les 
persones físiques o jurídiques  i les entitats a què es refereix l’article 33 de la 
Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de 
les activitats que originen el fet imposable. 
 
Respecte al fet imposable, l’article 79 de la mateixa llei determina que està 
constituït pel mer exercici en territori nacional d’activitats empresarials, 
professionals o artístiques. 
 
Per tant, a la vista d’aquesta normativa, cal considerar que el fet de tenir la 
condició de subjecte passiu de l’IAE no pressuposa ostentar la titularitat sobre 
un determinat servei, ja que l’Impost grava l’exercici de l’activitat i no pas la 
seva titularitat.  
 
Així ho ha entès la jurisprudència del Tribunal Suprem, que ha declarat que ni 
la tolerància municipal ni el  pagament de les exaccions fiscals referides a 
l’activitat pressuposen la seva legalització tàcita. 
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SEGON. Declarar extingides les sots-contractacions de l’administració de 
l’aparcament públic del Mercat de Puigmercadal, efectuades per la societat que 
era titular del dret de concessió, PUIGMERCADAL, SA, a favor de CAIXA 
D’ESTALVIS DE MANRESA, i per aquesta, a favor de PARKINGBAGES, SL. 
 
TERCER. Reconèixer que CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA tindrà dret a 
indemnització en la data en què l’Ajuntament prengui l’efectiva possessió de 
l’aparcament públic de Puigmercadal, en concepte de saldo de capital pendent 
de devolució en aquell moment, per part de la societat mercantil 
PARKINGBAGES, SL, del contracte de préstec número 239886. A tal efecte, 
caldrà que s’adopti el corresponent acord indemnitzatori. 
 
QUART. Ordenar a l’entitat mercantil PARKINGBAGES, SL, que deixi lliure i 
expedita la instal·lació de l’aparcament públic del Mercat de Puigmercadal de 
Manresa, com a molt tard el dia 16 de març de 1998, amb l’advertiment que 
l’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’execució forçosa de la mateixa, 
d’acord amb els mitjans previstos a l’article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i concretament d’acord amb allò previst a la Secció IV del  
Capítol V del Títol IV del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
Aquesta ordre es podrà complementar amb totes aquelles que dicti el senyor 
alcalde-president per tal de fer-la efectiva. 
 
CINQUÈ. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que al desembre del 1996 l’Ajuntament es va 
adjudicar els drets de la concessió administrativa de la gestió del mercat municipal 
de Puigmercadal. Aquesta concessió estava afectada per la sots-contractació de 
l’aparcament públic de Puigmercadal a favor de tercers. Aquest dictamen, de 
contingut jurídic, s’emmarca i tanca tot el procés de l’adjudicació de la concessió 
del mercat de Puigmercadal a l’Ajuntament.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que respecte a aquest dictamen voldria 
fer tot un seguit d’observacions i demanar respectuosament a l’equip de govern 
que reconsideri aquesta qüestió. Ens trobem davant d’un tema respecte al qual 
l’actitud de l’Administració, malgrat ser perfectament legal i disposar dels informes 
favorables, causa uns perjudicis innecessaris a una societat mercantil la qual va 
arribar en el seu dia a una situació d’explotació del pàrquing de Puigmercadal en 
virtut de les promeses que li va fer l’anterior equip de govern. I considera que 
l’Ajuntament ha de respectar la paraula donada, qualsevol que sigui el grup polític 
que governi. La situació va ser la següent: es va construir en el seu dia el mercat 
del Puigmercadal i l’aparcament i suposa que la Caixa de Manresa devia deixar 
els diners i a canvi se li va permetre l’explotació del pàrquing i, com que aquesta 
no és la seva tasca, ho va subcontractar i no creu que l’Ajuntament desconegués 
la situació perquè tothom sap qui explotava el servei. La societat mercantil que 
explotava el pàrquing va haver de contractar personal i un bon dia l’Ajuntament, 
en ús de les seves facultats administratives, va recuperar la titularitat del servei 
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retirant el dret de l’explotació a aquesta societat i oferint a canvi tan sols el 
pagament del deute que tenia pendent amb la Caixa de Manresa. Considera que 
aquesta postura no es gaire defensable des del punt de vista moral davant dels 
ciutadans perquè no es pot oblidar que els regidors són representants dels 
ciutadans i creu que l’equip de govern hauria de reflexionar sobre el fet que 
l’Administració no tan sols ha d’actuar legalment sinó també moralment. Insisteix 
en que s’està ocasionant injustament, encara que no il.legalment, un perjudici a 
una societat que no té perquè patir-ho. Vol deixar clara la seva oposició i no està 
dient que l’actual equip de govern sigui el causant d’aquesta situació perquè és 
conscient que el problema ja hi és des de fa temps, però considera que cal que 
tots aprofitin aquesta ocasió per reflexionar sobre el fet que aquestes actuacions 
són les que desmereixen la tasca dels polítics, les que faciliten que els ciutadans 
critiquin a tots aquells que tenen alguna responsabilitat pública i també la que 
permet que els ciutadans considerin a l’Administració com a una enemiga enlloc 
d’una col.laboradora.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe diu que és obvi que quan es presenta un dictamen al 
Ple ja s’ha reflexionat i debatut prou donada la responsabilitat que suposa per a 
cadascun dels regidors i s’ha adoptat la solució més correcta, oportuna i 
satisfactòria en benefici dels interessos generals tant públics com privats. Pel que 
fa a la relació biunívoca que estableix el senyor Arderiu entre una actuació 
perfectament legal i moralment presentable, no vol aprofundir-hi massa perquè 
entrarien en una dinàmica que dificultaria l’entesa entre els dos. El senyor Arderiu 
atribueix una certa culpa a l’equip de govern anterior i no és així, sinó que més 
aviat diria que es tracta de la manca de compliment d’una entitat privada davant 
del qual l’Administració ha de respondre de la millor manera possible. La història 
del Puigmercadal, explicada breument, és la següent: a l’any 1995 l’Ajuntament va 
adjudicar a l’entitat Puigmercadal, SA. la concessió del mercat municipal del 
Puigmercadal referent a les parades, als locals i als serveis i també del pàrquing 
públic situat a la mateixa zona del Puigmercadal, per un termini de cinquanta 
anys. Aquesta entitat, per raons pròpies d’explotació i de finançament intern, va 
formalitzar un préstec amb la Caixa d’Estalvis de Manresa. Com era pràctica 
habitual en la seva actuació, l’entitat Puigmercadal, SA. no va complir els 
compromisos d’amortització amb la Caixa d’Estalvis de Manresa la qual va buscar 
una altra entitat privada que complís els compromisos que no havia acomplert la 
societat Puigmercadal, SA. i, com a garantia d’aquest compromís hi havia 
l’explotació del pàrquing. Per tant hi ha una successió de relacions que responen 
a aquest esquema. L’ens que concedeix és l’Ajuntament de Manresa, el 
concessionari és la societat Puigmercadal, SA., el primer sots-contractat és la 
Caixa d’Estalvis de Manresa i el segon és Parkingbages, SL.. Totes aquestes 
relacions es van complir de conformitat amb els acords plenaris corresponents. 
D’acord amb la pràctica habitual, la concessionària Puigmercadal, SA. no va 
complir els compromisos adoptats amb l’Ajuntament de Manresa pel que fa al 
cànon i als impostos i l’Ajuntament, seguint l’interès públic, va introduir els 
elements de constrenyiment i, donat que la concessionària tampoc va contestar 
els successius requeriments durant la tramitació legal i reglamentària d’aquest 
procediment, l’Administració es va adjudicar la concessió que comprèn l’explotació 
del mercat del Puigmercadal, SA. i també la del pàrquing. A partir d’aquest 
moment l’ens concedent i el concessionari són la mateixa persona i, a més a més, 
hi ha un sots-contractat que és la Caixa de Manresa i un altre que és 



 25

Parkingbages, SA.. L’Ajuntament considera que l’entitat Caixa de Manresa no ha 
de patir cap problema i, per tant, es va subrogar tota la indemnització necessària 
que li correspon a Caixa de Manresa i que coincideix, evidentment, amb la part del 
préstec pendent d’amortització. Les diferents opcions que hi ha respecte al 
pàrquing, tant d’explotació directa com indirecta, s’emmarquen dins de la gestió 
que es faci, un cop s’hagi adjudicat la concessió.  
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que abans ha fet una intervenció molt moderada, 
amb la intenció de deixar les coses clares i sense fer cap tipus de retret a l’actual 
equip de govern, sinó que tan sols ha dit que es dóna una situació injusta. I li sap 
greu que el senyor Teixeiro respongui amb un arguments que, malgrat ser 
tècnicament ben fonamentats i documentats, li donen la raó a ell perquè la situació 
és la següent: hi ha una societat que explota legalment el pàrquing del 
Puigmercadal i ara l’Ajuntament, pel fet que la societat Puigmercadal, SA. no 
compleix, s’adjudica la concessió, retirant l’explotació del pàrquing a la societat 
que l’està duent a terme en aquest moment, liquidant el deute que té amb la Caixa 
de Manresa. Insisteix en que aquesta manera d’actuar és perfectament legal però 
no creu que cap ciutadà la consideri moralment correcta. A més a més, abans de 
resoldre les al.legacions a les quals fa referència aquest dictamen, s’haurien 
d’haver mantingut converses amb els afectats per tal d’intentar trobar altres 
solucions. Cal que, a més a més de ser tècnics i aplicar la Llei, s’apliqui també 
l’equitat i, com que aquesta tasca és de tots els regidors, demana que es 
reconsideri la qüestió sense fer cap retret.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup votarà afirmativament el 
dictamen perquè considera que els regidors són a l’Ajuntament per defensar els 
drets i els interessos dels ciutadans. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe diu que comparteix l’exposició pel que fa al seu 
contingut i tan sols vol remarcar que l’Ajuntament considera que aquesta és 
l’actuació més correcta per a la ciutat.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).         
  
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
4.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’HOSPITAL 

GENERAL DE MANRESA, PER IMPORT D’1.634.000 PTA, PER 
PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA, DURANT EL 
MES D’AGOST DE 1997. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 5-
12-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest 
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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En conseqüència d’això, el regidor-delegat de Sanitat, proposa al Ple l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels 
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel 
responsable del Servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT O 
INDUSTRIAL 

 CONCEPTE PESSETES 

   
HOSPITAL GENERAL DE 
MANRESA 
NIF. G-58917659 

 Per prestació del Programa 
d’Atenció a la Dona, durant el 
mes d’agost de 1997. 

1.634.000.-
  TOTAL PESSETES 1.634.000.-

“ 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que aquest és un reconeixement de crèdit a 
favor de l’Hospital General de Manresa per la prestació del Programa d’Atenció a 
la Dona, durant el mes d’agost de 1997. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU). 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS 
 
4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS, 

LA SUBVENCIÓ DE 500.000 PTA CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 
A L’ORGANITZACIÓ DE LES “X JORNADES DE MEDICINA DE 
L’ESPORT DEL BAGES, DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 1997. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 14-
1-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el mes de gener de 1997 aquest Ajuntament va sol.licitar el 
reconeixement d’interès sanitari de les X Jornades de Medicina de l’Esport del 
Bages, reconeixement que va ésser atorgat el mes de febrer de 1997. 
 
Atès que en data 16-10-97 aquest Ajuntament va presentar a la Direcció 
General de l’Esport una sol.licitud de subvenció per a l’organització de les X 
Jornades de Medicina de l’Esport del Bages, acollint-se a la resolució de 25 de 
juny de 1997 (DOGC 2433), convocatòria de concurs públic per atorgar ajuts 
per a la realització d’activitats relacionades amb l’estudi i la divulgació de les 
activitats físiques i/o esportives i especials. 
 
Atès que en data 12 de gener de 1998 la Direcció General de l’Esport ha 
concedit una subvenció de 500.000’- ptes. per aquest concepte. 
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Per tot això, el Regidor Delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, proposa 
al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció 
de 500.000’- ptes. (cinc-centes mil pessetes), concedida per la Direcció 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per a l’organització de les “X 
Jornades de Medicina de l’Esport del Bages” durant el mes de novembre de 
1997. 
 
SEGON.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
 
El senyor Empez i Garcia explica que es tracta de l’acceptació de la subvenció 
atorgada per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per un 
import de 500.000 pessetes per a l’organització de les X Jornades de medicina de 
l’Esport del Bages durant el mes de novembre de 1997. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 267.000 PTA CONCEDIDA PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA 
AL CONVENI DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
SERVEIS AL MUNICIPI DE MANRESA, SIGNAT ENTRE AQUEST 
AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis socials de 
data 8-1-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, 
aprovat pel Ple de la Corporació de data 17 de juny de 1996, i signat en data 18 
de juny del mateix any, per al desenvolupament d’un programa global i conjunt de 
serveis socials al municipi de Manresa durant l’any 1996, el qual ha estat 
prorrogat per a aquest any 1997. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha cregut convenient ampliar l’aportació 
econòmica al conveni subscrit amb aquest Ajuntament en data 18 de juny de 
1996 i prorrogat per a l’any 1997, per col.laborar en el desenvolupament 
d’activitats incloses en el pla general de Serveis Socials. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, a la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL 
781/86, de 18 d'abril, i al DL 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
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refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol,  la Llei 26/85, de 27 de desembre, i la 
4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. 
 
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regulen 
els convenis de cooperació entre els ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques. 
  
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
267.000’- Ptes. (dues-centes seixanta-set mil pessetes), com aportació 
extraordinària al conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació, en data 
18-6-1996 i prorrogat per a l’any 1997, de cooperació per al desenvolupament 
dels serveis socials al municipi de Manresa.  
 
SEGON.- 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." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de 
Barcelona van signar un conveni mitjançant el qual la Diputació dóna suport 
econòmic als Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa amb sis milions de 
pessetes cada any. Aquest conveni permet la possibilitat d’ampliar l’aportació 
econòmica en funció de les disponibilitats pressupostàries de la Diputació. Per 
això, al final de l’exercici econòmic, la Diputació ha concedit a l’Ajuntament de 
Manresa una subvenció de 267.000 pessetes que no estan destinades a una 
finalitat concreta sinó que es tracta d’una aportació al conjunt del conveni i dels 
serveis que es financen a través d’ell.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
6.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
6.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL FLORINDA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
19-12-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per la Comissió de, en sessió del dia 20 d’octubre de 1997, fou 
adoptat l’acord següent: 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, segons petició formulada pel senyor Joan Vima 
Serra, en representació de la societat EDIFICI CARRIÓ, SA, l’anomenat PLA 
ESPECIAL FLORINDA, delimitat pel carrer Ramon Llull, Dos de Maig i carrer del 
Bruc, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
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2n.- REQUERIR A LA PROMOCIÓ DEL PLA ESPECIAL INICIALMENT APROVAT que, amb 
caràcter previ a la seva aprovació provisional, presenti en aquest Ajuntament 
un text refós incorporant les esmenes fixades en l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals i que són les següents: 
 

1. Cal una nova delimitació del Pla especial amb la finalitat d’excloure 
l’espai dels xamfrans, la qual cosa suposarà una sensible reducció de 
la superfície de l’àmbit de 23 m2 

 
2. Cal fer la distinció entre les diferents categories de sòl públic que el 

Pla especial defineix, distingint entre viari i equipaments. 
 
3. Cal definir els xamfrans de deu metres, d’acord amb el que estableix 

la regulació genèrica del Pla general. 
 
4. Cal garantir l’acompliment de les determinacions de l’article 128.6.B 

del Pla general, relatiu a l’assolejament dels habitatges. 
 
5. Cal definir els criteris del càlcul de les despeses d’urbanització 
 
6. Cal fer referència a aquells aspectes de l’edificació que es relacionen 

a l’article 301.1 de la normativa del Pla general, expressant el seu 
grau de vinculació. 

 
7. Cal subsanar els següents errors de la normativa 

. Modificar la vinculació dels diferents documents que composen 
el Pla especial 

. Fer referència a l’alçada total de les plantes pis en l’article 
7.3.A.2 

 
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAT INICIALMENT en l'apartat anterior 
durant el termini d'un mes, comptat a partir del dia hàbil següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província, en 
compliment del que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 1/1990, notificant 
personalment aquests acords a totes aquelles entitats o col·lectius que puguin 
resultar interessats. 
 
Vist que per la promoció del Pla especial ha estat presentada nova 
documentació donant compliment a les prescripcions imposades en l’acord 
d’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de la unitat de planejament, 
manifestant: 
Vista la documentació presentada per JOAN VIMA SERRA, en representació 
de EDIFICI CARRIÓ S.A., la qual correspon al text refós del Pla especial 
Florinda, un cop incorporades les esmenes relacionades en l’acord d’aprovació 
inicial del Pla, aprovat per la Comissió de Govern del 20 d’octubre de 1997. 
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Atès que el text refós presentat, a part de suposar la incorporació correcta de 
les esmenes, planteja una modificació de l’emplaçament de l’edificació respecte 
de la proposada pel document aprovat inicialment. 
 
Atès que el nou emplaçament de l’edificació suposa ampliar la seva separació 
respecte del carrer al qual dóna front en una distància d’aproximadament dos 
metres, la qual cosa comporta un millor compliment de les determinacions de 
l’article 128.6.D, que regula l’alçada de l’edificació en relació a l’amplada del 
carrer. 
 
Atès que el nou emplaçament suposa el manteniment de les característiques 
dimensionals de l’equipament. 
 
Atès que l’ordenació que planteja el text refós augmenta la distància inicialment 
fixada entre les dues edificacions proposades, la qual cosa suposa 
l’acompliment del que determina l’article 128.6.B de la normativa del Pla 
general, malgrat significar una reducció de l’amplada de l’accés a l’equipament 
des del carrer Jorbetes. 
 
Atès, però, que aquesta reducció de l’amplada de l’accés no va en detriment de 
les possibilitats de desenvolupament de l’equipament. 
 
La tècnica que subscriu opina que s’escau informar favorablement el text refós 
del Pla especial Florinda presentat. 
 
Atès que l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou 
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística disposa: 
Article 60 
1 Els plans parcials d'iniciativa particular i tots els especials que es 

redactaran per desplegar el planejament general i els seus programes 
d'actuació s'han de tramitar seguint el procediment següent: 

 La corporació municipal o bé l'òrgan competent ha d'acordar inicialment la 
resolució que correspongui dins els seixanta dies següents a l'entrada de 
l'expedient en el seu registre general. 

 L'informe dels serveis tècnics i jurídics s'ha de referir exclusivament a 
l'anàlisi del compliment de les disposicions legals i reglamentàries, al 
desenvolupament del pla general, als criteris d'ordenació física proposats, 
amb atenció especial a l'ordenació aprovada dels sectors adjacents, a les 
previsions de sòl de cessió obligatòria i gratuïta i a les previsions per 
agilitar la gestió. 

2 Els acords de suspensió o de denegació han d'ésser motivats i no són 
possibles la inadmissió a tràmit ni el rebuig per manca de documents, la 
qual circumstància, si es produeix, ha de constar en l'acord de suspensió. 

 Els acords de suspensió han d'assenyalar les deficiències que calgui 
esmenar, i, una vegada esmenades aquestes, l'acord d'aprovació inicial 
haurà d'ésser adoptat dins els trenta dies següents al de la nova 
presentació del projecte esmenat en el registre general, i no pot ésser 
adoptat un segon acord suspensiu, llevat que les directrius municipals, tot 
i respectar el planejament general vigent en el moment d'aquesta 
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presentació, concretin una ordenació física diferent de la proposada pel 
projecte, en el qual cas es podrà prendre un darrer acord suspensiu que 
expliciti les directrius esmentades. 

 Si un cop transcorreguts tres mesos de la devolució d'un pla parcial 
d'iniciativa particular o bé d'un especial l'aprovació inicial dels quals 
hagués estat suspesa, aquests no haguessin estat retornats, degudament 
esmenats, s'entendrà caducat l'expedient als efectes administratius, sens 
perjudici d'una ulterior incoació. 

 A tal efecte, l'Administració actuant en la notificació de l'acord de 
suspensió ha de fer l'advertiment de caducitat. Consumit aquest termini 
sense que el particular requerit realitzi les activitats necessàries per 
reprendre la tramitació, l'Administració acordarà l'arxiu de les actuacions i 
ho notificarà a l'interessat amb la indicació dels recursos pertinents. 

3 Una vegada aprovats inicialment, els plans parcials i els especials han 
d'ésser sotmesos a informació pública durant un mes, i l'edicte ha d'ésser 
tramès per a la seva publicació reglamentària en el termini màxim dels 
deu dies següents a l'adopció de l'acord. 

4 La corporació o l'organisme que ha aprovat inicialment el pla, una vegada 
emès l'informe de les al·legacions presentades en el termini d'informació 
pública, l'aprovarà provisionalment amb les modificacions procedents dins 
els tres mesos següents a la data de la publicació de l'acord d'aprovació 
inicial o de la publicació de l'acord de pròrroga del termini d'informació 
pública, si s'adopta. 

 Tot seguit, en el termini màxim d'un mes, el projecte ha d'ésser sotmès a 
l'autoritat o bé a l'organisme competent perquè l'aprovi definitivament, 
llevat dels sectors declarats d'urbanització prioritària i regulats en el 
Capítol VI del Títol IV d'aquesta Llei, en el qual cas, independentment de 
la grandària de les poblacions, l'aprovació definitiva dels plans parcials 
correspondrà a l’Ajuntament. El projecte ha d'anar en forma de text refós i 
ha d'incloure les esmenes acceptades, a fi que sigui examinat en tots els 
aspectes i resolt dins els tres mesos següents a l'ingrés de l'expedient en 
el registre general; si un cop transcorregut aquest termini, la resolució que 
correspongui no ha estat comunicada, el projecte s'entendrà que és 
aprovat per silenci administratiu. 

5 Quan l'expedient serà formalment complet, l'Administració competent 
podrà adoptar alguna d'aquestes decisions: 

 a) Aprovar el pla purament i simple. 
 b) Suspendre l'aprovació del pla per deficiències que han d'ésser 

esmenades per la corporació o bé per l'organisme que ha atorgat 
l'aprovació provisional. 

  Si dins els tres mesos següents a la notificació de l'acord 
l'organisme competent no esmena les deficiències del pla, s'hi 
podrà subrogar la comissió d'urbanisme competent. 

 c) Denegar motivadament l'aprovació definitiva del pla, per raó de 
l'alteració substancial del planejament general, de l'incompliment 
de les determinacions legals o reglamentàries o de defectes no 
esmenables en la tramitació. 

  Hi ha alteració substancial del planejament general bé per 
l'increment de l'aprofitament urbanístic o de la intensitat dels 
usos privats, bé per l'incompliment de la previsió de les reserves 
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per sòls de cessió gratuïta i obligatòria fixades per aquell i per 
aquesta Llei, o bé per alteració dels usos globals previstos. 

6 En el supòsits d'acords que requereixin la presentació d'un text refós 
caldrà atenir-se al que determina l'article 59 .5. 

 
Atès que l’article 29.3 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que 
“els plans Especials contindran les determinacions previstes en el planejament 
territorial o d'ordenació urbana corresponent; i, en defecte d'aquests, les 
pròpies de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents”.  
 
Vist que el Pla especial conté tots els documents necessaris en funció de la 
seva finalitat. 
 
Atès que l’aprovació provisional dels Plans especials continua sent 
competència del Ple municipal. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i 
Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
1r.- Aprovar PROVISIONALMENT l’anomenat PLA ESPECIAL FLORINDA, delimitat pel 
carrer Ramon Llull, Dos de Maig i carrer del Bruc, de conformitat amb el que 
preveu l'article 60 .4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE TRIPLICAT EXEMPLAR de l'expedient administratiu i del Pla especial 
de reforma interior provisionalment aprovat en l'anterior apartat a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, demanant la seva aprovació definitiva, de conformitat 
al que disposa l'article 50 .1, lletra c), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació provisional del Pla 
Especial Florinda l’àmbit del qual és tot el solar que ocupa actualment el dipòsit de 
vehicles de la Policia Local i que és producte d’un conveni urbanístic pel qual 
l’Ajuntament de Manresa es va adjudicar la propietat de més del 50 per 100 del 
solar a canvi de l’atorgament d’una edificabilitat en tot aquest espai. En aquests 
moment s’ha concretat l’edificació prevista la qual s’ordena paral.lela al carrer de 
Ramon Llull i que és de sis pisos d’alçada, distribuïts en planta baixa més cinc i 
una torre aïllada de planta baixa més cinc. Aquesta construcció, que ocupa una 
edificabilitat total de 8.486 metres, allibera una part de sòl públic que es distribueix 
en 246 metres per a l’ampliació del carrer de Ramon Llull i 2.973 metres que se 
situen entre aquest edifici i la Florinda, ocupada actualment per la Policia Local, i 
que està destinat a equipament esportiu. Amb aquest Pla Parcial es contribueix a 
la promoció i a l’equilibri de tot el barri de Valldaura que ha tingut durant aquests 
últims anys una evolució favorable amb la construcció de nous edificis equilibrats 
amb nous equipaments, que en el cas de les vivendes de la Pirelli s’ha augmentat 
l’espai verd urbanitzat, i en aquest cas s’obté un solar destinat a espais per a 
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equipament. Aquest és l’últim pas que cal fer dins de la tramitació administrativa i 
tan sols restarà pendent per a l’aprovació definitiva el vistiplau de la Generalitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU - sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, 
sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta, sr. Carles Anguela i sr. Josep Maria 
Clotet- i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Joaquin Sotoca-) i, per tant, amb el 
quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 
8/1987, es declara acordat: 
 
1r.- Aprovar PROVISIONALMENT l’anomenat PLA ESPECIAL FLORINDA, delimitat pel 
carrer Ramon Llull, Dos de Maig i carrer del Bruc, de conformitat amb el que 
preveu l'article 60 .4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE TRIPLICAT EXEMPLAR de l'expedient administratiu i del Pla especial 
de reforma interior provisionalment aprovat en l'anterior apartat a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, demanant la seva aprovació definitiva, de conformitat 
al que disposa l'article 50 .1, lletra c), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
6.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU 

ACORD AMB EL SENYOR ABELARDO GARCIA CARMONA; LES 
SENYORES DANIELA, ANTÒNIA, MARIA DOLORES I MANUELA 
GARCIA CARMONA I LA SENYORA JUANA CARMONA PIOTE, EN 
RELACIÓ A L’ADQUISICIÓ PER PART D’AQUEST AJUNTAMENT 
D’UNA FINCA SITUADA AL CARRER PURGATORI, NÚM. 8. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
19-9-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 19 de maig de 
1997 va acordar el següent: 
 

“1r.-INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DEL 
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA dels terrenys necessaris per 
l’execució de les determinacions del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
CARRER PURGATORI, 1ª. MODIFICACIÓ PARCIAL”, en tramitació, 
redactat segons les previsions del Pla General d’Ordenació urbana de 
Manresa de conformitat al que preveuen els articles 185 i 189 del Decret 
Legislatiu, de 12 de juliol, que aprova la refosa dels textos vigents a 
Catalunya en matèria urbanística i art. 194 del Reglament de Gestió 
Urbanística. 
2n.-FORMULAR LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS per 
l’expropiació incoada a l’anterior resolució, acordant la seva exposició 
pública durant un termini de quinze dies, publicant-la en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA , EN UN DIARI DE MAJOR CIRCULACIÓ i 
en el tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat al que disposen els 
articles 186.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel que 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
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urbanística, i l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de 
desembre de 1954 i que resulta ser la següent: 
 
Núm. 1 
DRET AFECTAT: Propietat sòl 
SITUACIÓ FINCA AFECTADA: Carrer Purgatori núm. 8 
M2 AFECTATS: 29,10 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 33980 55 
DADES REGISTRALS 
JUANA CARMONA PIOTE 
c/ Sant Josep, 60, 3r 1ª  MANRESA” 

 
Atès que els esmentats acords han estat publicats en el B.O.P. núm. 158 de 3 
de juliol de 1997, en La Vanguàrdia del dia 9 de juny de 1997 i en el Regió 7 de 
7 de juny de 1997, així com notificats de forma individualitzada els afectats. 
 
Atès que la senyora Juana Carmona Piote va comparèixer davant de les 
dependències d’aquesta Corporació manifestant de forma verbal que ostenta el 
títol d’usufructuària del referenciat sòl, sent els seus fills qui ostenten el títol de 
propietat. 
 
Atès que els Serveis Jurídics d’Urbanisme, medi ambient i via pública, en la 
mateixa compareixença referenciada a l’apartat anterior, van oferir la 
possibilitat d’arribar amb un acord sobre la quantificació de la indemnització. 
 
Vist que els serveis tècnics en informe de data 18 de setembre de 1997 han 
valorat la propietat de JUANA CARMONA PIOTE i cinc més, en 150.844 
pessetes. 
 
Vista la instància presentada per JUANA CARMONA PIOTE i cinc més, 
manifestant que la seva conformitat amb la valoració efectuada pels serveis 
tècnics. 
 
Vist que la nota del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa corresponent a 
la finca objecte de la present expropiació inscrita en el foli 81, tom 244, llibre 
54, finca núm. 2727 triplicada, de la qual es desprèn el següent: 
 
DRET 
AFECTAT 

SITUACIÓ 
AFECTADA 

FINCA M2 
AFECTATS 

DADES REGISTRALS DADES 
CADASTRALS 

TITULARS 

       

Propietat sòl c/ Purgatori, 8  29,10 Finca 2727 
Foli 81 
Tom 224 
Llibre 54 

3098055 Abelardo Garcia Carmona 

       

Propietat sòl c/ Purgatori, 8  29,10 Finca 2727  
Foli 81 
Tom 224 
Llibre 54 

3098055 Daniela Garcia Carmona 

       

Propietat sòl c/ Purgatori, 8
  

 29,10 Finca 2727  
Foli 81 
Tom 224 
Llibre 54 

3098055 Ma. Dolores Garcia Carmona 

       

Propietat sòl c/ Purgatori, 8
  

 29,10 Finca 2727 
Foli 81 
Tom 224 
Llibre 54 

3098055 Ma. Antonia Garcia Carmona 

       

Propietat sòl c/ Purgatori, 8  29,10 Finca 2727 
Foli 81 
Tom 224 

3098055 Manuela Garcia Carmona 
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Llibre 54 
       

Usufruct c/ Purgatori, 8  29,10 Finca 2727 
Foli 81 
Tom 224 
Llibre 54 

3098055 Juana Carmona Pilote 

  
Atesa la valoració elaborada pels serveis tècnics municipals que s’adjunta al 
present informe, complimentant les prescripcions de la lletra b), apartat 1, de 
l’article 30 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual fou aprovat el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que l’article 37.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual fou 
aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals disposa que “l’adquisició de 
béns i drets per expropiació Forçosa es regeix per la seva legislació 
específica”. 
 
Atès que l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa disposa “La Administración 
y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición 
de los bienes o derechos que són objeto de aquella libremente y por mutuo 
acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición 
amistosa, se dará por concluido el expedient iniciado”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis municipals proposant aprovar la minuta de 
conveni subscrit pels senyors ABELARDO, MARIA DOLORES, DANIELA, 
ANTONIA, MANUELA GARCIA CARMONA i JUANA CARMONA PIOTE que 
s’adjunta al present dictamen. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió municipal informativa d’Urbanisme, ha de proposar al 
Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD 
en relació a l’adquisició per part d’aquest ajuntament de la finca que ha quedat 
indicada en la part expositiva, per un justpreu total de CENT CINQUANTA MIL 
VUIT-CENTES QUARANTA-QUATRE PESSETES (150.844,-), propietat dels 
germans per part indivises, Sra. DANIELA, Sra. ANTONIA, Sr. ABELARDO, 
Sra. MARIA DOLORES, Sra. MANUELA GARCIA CARMONA i com 
usufructuària la Sra. JUANA CARMONA PIOTE, en els termes indicats en el 
conveni, de conformitat amb el que preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa. 
 
2n. FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde per la signatura del conveni definitiu.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que el dictamen fa referència a un terreny 
necessari per a la urbanització del carrer del Purgatori que començarà aviat. 
Aquest conveni és de mutu acord amb els propietaris d’aquest terreny als quals es 
paga 150.844 pessetes que corresponen a una superfície de 29,10 metres 
quadrats. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU - sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, 
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sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta, sr. Carles Anguela i sr. Josep Maria 
Clotet- i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Joaquin Sotoca-). 
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
6.2.1 MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL SEGON 

GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICAT A L’ENTITAT 
MERCANTIL SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, PER A LA 
NETEJA DEL CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER, COSA QUE SUPOSA 
UNA AMPLIACIÓ DEL CÀNON ANUAL ACTUAL PER AQUEST SERVEI 
DE 414.215 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de 
data 15-12-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol 
de 1995, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI 
DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a favor 
de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 
 
Atès que per part del cap de la Secció de Manteniments, amb el vistiplau del 
cap de Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha estat emès un 
informe en data 27 de març de 1997, el qual exposa la necessitat de procedir a 
modificar el plec de clàusules d’explotació del servei que regeix el contracte del 
SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, 
en el sentit d’ampliar el nombre d’hores de neteja del grup II pel que fa al centre 
Cívic Selves i Carner. 
 
Atès que aquesta modificació té incidència en el règim econòmic-financer de la 
concessió, ja que implica una ampliació del cànon anual de 414.215 PTA. 
 
Atès que per part del cap dels Serveis Financers ha estat emès un informe en 
data 2 de maig de 1997.  
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
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Com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar el contracte del servei de NETEJA DEL SEGON GRUP DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a l’entitat mercantil SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA,  en el sentit d’ampliar  la dotació humana 
amb una netejadora 5 hores setmanals i destinar-la al Centre Obert (Centre 
Cívic Selves i Carner) amb una freqüència de dos dies setmanals compresos 
entre dilluns i divendres i per una durada de dues hores i mitja en horari diürn 
(matí-migdia) a concretar, la qual cosa suposa una ampliació del cànon anual 
actual per aquest servei de  414.215  PTA . 
 
Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la dotació dels crèdits oportuns que per 
aquest fi es consignin en el pressupost de l’exercici de 1998. 
 
SEGON. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor Mas i Font explica que s’ha constatat que al Centre Obert (Centre 
Cívic Selves i Carner) és necessari incrementar les tasques de neteja perquè 
aquest espai estigui en bones condicions i, per això, s’amplia el contracte existent 
amb l’empresa encarregada d’aquestes tasques de la qual cosa resulta un import 
total de 414.215 pessetes.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV - sr. Josep Ramon Mora -, 7 GMCIU i 3 GMPP).  
 
6.3 REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
6.3.1 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració i Via 
Pública de data 9-1-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les actuals tarifes corresponents al servei de transport públic de 
Manresa que són les següents: 
 
- Bitllet ordinari .......................................................................................... 90 pta.  
- Targeta multiviatge (tarifa normal) 10 viatges ....................................... 600 pta. 
- Targeta multiviatge (tarifa social) 10 viatges......................................... 300 pta. 
 
Vist que, per tal d’augmentar l’ús per part dels ciutadans de Manresa d’aquest 
servei públic, caldria procedir a la modificació de l’actual sistema de tarifes pel 
següent: 
 
- Bitllet ordinari ........................................................................................ 100 pta. 
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- Targeta multiviatge (tarifa normal) 10 viatges ....................................... 600 pta. 
- Targeta multiviatge (tarifa social) 10 viatges............................................. 0 pta. 
 
Vist que, a més, caldria preveure la creació d’un nou tipus de títol de viatge 
destinat a permetre la utilització durant un mes del bus urbà, sense cap tipus de 
limitació, per tal de facilitar l’ús del transport per part d’aquells usuaris més 
freqüents, proposant-se que aquest títol, de caràcter personal, sigui 
provisionalment anomenat com a “T-MES”, amb una tarifa de 3.960 pta. 
 
Atès que, de conformitat amb els articles 41 i 48 de la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, les tarifes del servei de 
transport públic urbà tenen la consideració legal de “preu públic” sent 
competència del ple el seu establiment, supressió o modificació. 
 
Atès que l’article 251, apartat 2, de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya estableix que les tarifes dels serveis públics 
sotmesos a règim d’autorització seran aprovades per l’Administració de la 
Generalitat. 
 
El Regidor delegat d’Administració i Via Pública, de conformitat amb el parer 
favorable dels membres que componen la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Règim Interior ha de proposar al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1r. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM TARIFARI del servei de 

transport públic urbà de   viatgers de la ciutat, que quedarà establert de la 
forma següent: 

 
 - Bitllet ordinari .................................................................................. 100 pta. 
 - Targeta multiviatge (tarifa normal) 10 viatges................................. 600 pta. 
 - Targeta multiviatge (tarifa social) 10 viatges....................................... 0 pta. 
 - T-MES (1 mes) ............................................................................ 3.960 pta. 
 
 Les esmentades tarifes són amb l’I.V.A. inclòs, al tipus de 7%. 
 
2n. SOTMETRE LES ANTERIOR TARIFES a l’aprovació i autorització prèvia 

de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
El senyor Canongia i Gerona explica que aquest acord suposa la modificació de 
les tarifes vigents del transport públic urbà de viatgers de la ciutat de Manresa que 
va aprovar el Ple fa quatre anys i que es va trametre posteriorment a la Direcció 
General d’Administració Local per a la seva aprovació definitiva; tràmit al qual 
també s’haurà de sotmetre aquesta nova modificació. El nou import d’aquestes 
tarifes és el següent: la Targeta  multiviatge de 10 viatges a 60 pessetes cada 
viatge, es manté al mateix preu,  hi ha modificació en les dues altres tarifes i se’n 
crea una de nova. El bitllet ordinari augmenta de 90 a 100 pessetes, i la Targeta 
multiviatge de 10 viatges amb tarifació social, que costava 300 pessetes, és a dir 
30 pessetes cada viatge, serà gratuït. I es crea una nova targeta que costarà 
3.960 pessetes que és el resultat de multiplicar 22 dies feiners cada mes per 3 
viatges al dia i per 60 pessetes cada viatge. L’augment de 10 pessetes del bitllet 
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individual compensa la reducció de 30 a 0 pessetes de la tarifa social. A l’any 
1996 l’Ajuntament va ingressar per aquest concepte 6.645.953 pessetes. Si els 
mateixos viatgers que van utilitzar el transport públic urbà durant l’any 1996 també 
ho fessin ara, s’ingressarien 6.177.383 pessetes. Així doncs, hi hauria una 
diferència a la baixa dels voltants de 500.000 pessetes. L’Ajuntament  considera 
que per dur a terme una política solidària intergeneracional cal que unes tarifes 
compensin d’altres. No és possible preveure el nombre d’usuaris que deixaran 
d’utilitzar la Targeta multiviatge per abonar-se a la Targeta mensual de nova 
creació. Per això no és possible saber quina serà la diferència d’ingressos que hi 
haurà amb l’aplicació d’aquesta nova tarifa respecte als de l’any passat, però 
l’equip de govern considera que és necessària la seva creació perquè els usuaris 
habituals de l’autobús tinguin unes bonificacions que animin als viatgers 
esporàdics a desplaçar-se habitualment amb el transport públic.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup voldria puntualitzar 
algunes qüestions respecte a aquest dictamen relatives al que considera que 
hauria de ser la política de l’Ajuntament per potenciar la utilització de l’autobús en 
bé de la ciutat i per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida i també la 
regularització del trànsit de vehicles. Un cop establerta la nova reordenació de les 
línies de l’autobús, independentment del seu resultat, considera que no s’ha fet el 
que calia per estimular la utilització del transport públic. I ho diu pel que ha explicat 
el senyor Canongia respecte a que si es redueix una tarifa cal recuperar aquest 
import en una altra tarifa per no augmentar el dèficit que aquest servei comporta a 
la ciutat. Aquesta actitud demostra manca de sensibilitat i de creure realment en el 
servei de transport públic urbà. Segons l’equip de govern, aquest servei no 
creixerà sinó que, amb la nova reordenació de les línies d’autobús, continuarà 
utilitzant-lo el mateix nombre de viatgers. La finalitat de la reordenació és que 
s’utilitzi el servei i es va considerar que la freqüència de pas dels vehicles 
permetria que la gent pugés a l’autobús i cregués en aquest servei sense arribar a 
la reflexió que val més anar caminant en cotxe que esperar mitja hora l’arribada de 
l’autobús. Si no creiem que augmentarà el nombre de viatgers potser és perquè, 
en el fons, tampoc creiem en la reordenació de les línies d’autobús perquè, en cas 
contrari, la reflexió seria que, donat que hi haurà més usuaris en el futur, 
l’Ajuntament es pot permetre el manteniment del bitllet ordinari en un import de 90 
pessetes. Per tant, com que no hi creiem, incrementem l’import fins a 100 
pessetes per eixugar, d’aquesta manera, el dèficit que representa la tarifa social. 
El seu grup sí que creu en el servei del transport públic urbà i se’l fa seu i, per 
això, no s’hi va oposar a la reordenació de línies de l’autobús que s’aplica a partir 
del mes de gener de 1998 i del quan cal revisar els possibles defectes que tingui. 
Considera que modificar les tarifes no és fer res perquè s’utilitzi més l’autobús, 
sinó que proposar l’aprovació d’aquest dictamen és com dir que cal incrementar el 
preu perquè sinó hi haurà més dèficit ja que no s’incrementarà el  nombre de 
viatgers. I es pregunta fins a quin punt cal parlar de potenciació o de promoció del 
transport públic urbà si, realment, l’equip de govern no hi creu. També es 
pregunta, respecte a la tarifa social, perquè no s’ha mantingut el mateix preu per a 
aquells sectors de la població que no són jubilats com són ara els estudiants, o 
aquelles persones que treballen en un lloc fix sense desplaçar-se. En definitiva, es 
refereix a persones que podrien utilitzar l’autobús però que no ho fan perquè no el 
consideren pràctic. També li ha sorprès que no es prevegui la possibilitat de 
comprar els tiquets de l’autobús en diferents llocs de la ciutat com són ara 
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l’Ajuntament o altres establiments de la ciutat amb els que els ciutadans tenen un 
contacte més directe que no pas una entitat bancària. És per això que no entén 
massa quina és la intenció de l’equip de govern respecte a aquest dictamen i de la 
qual pretén convèncer al Ple, perquè tan sols es proposa la modificació de les 
tarifes però no hi ha cap argument que aconsegueixi que es cregui realment en 
aquest servei. És a dir, tot continuarà com fins ara, independentment de les 
queixes que hi haguessin tant abans com després de la reordenació i, respecte a 
això, voldria aprofitar l’ocasió per preguntar al senyor Canongia si ha rebut 
queixes des del dia u de gener d’aquest any de veïns i altres sectors de la ciutat 
que utilitzen les línies d’autobús, respecte a la nova reordenació. Suposa que sí 
perquè, fins i tot ell mateix, n’ha rebut i agrairia al regidor de la Via Pública que 
convoqui una reunió urgent de la Comissió Mixta de Circulació per fer un primer 
intercanvi d’impressions sobre aquesta reordenació sense haver d’esperar als tres 
mesos del seu funcionament perquè considera que no està donant el resultat que 
s’esperava. I, en concret, pel que fa a aquest dictamen, considera que es 
trenquen les expectatives de creixement d’aquest servei i  que l’equip de govern 
no hi creu realment i, per això, augmenta l’import del bitllet ordinari, fet que és, 
sota el seu punt de vista, abusiu. Per això el seu grup no pot donar suport a 
aquest acord i votarà negativament.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup ha observat que el preu del 
bitllet que s’utilitza majoritàriament s’incrementa en un 12 per 100 i no accepta el 
raonament que aquest increment hagi de servir per suplir l’ajuda que es dóna als 
jubilats. La qüestió de les persones que tenen pocs mitjans econòmics és social i 
cal tractar-la des d’un altre punt de vista. El seu grup entén que l’Ajuntament fa un 
esforç per intentar que els usuaris del transport públic optin pel bitllet de deu 
viatges perquè el cobrador no hagi d’estar tanta estona donant canvi i això és lògic 
però proposaria que l’abonament fos per trenta o quaranta viatges perquè els 
usuaris no hagin d’anar tantes vegades a la caixa. I, respecte a la targeta de 3.960 
pessetes vàlida per a un mes, considera que és molt difícil que es doni el cas que 
un usuari faci un viatge amb una línia i després canviï de línia, perquè utilitzar 
dues línies d’autobús pot suposar la mateixa estona que un viatge de Manresa a 
Barcelona. Per tant, amb aquestes mesures, s’obliga, d’alguna manera, al ciutadà 
a optar pels deu viatges. Per això considera que potser seria millor crear un bitllet 
sense caducitat encara que s’hagués augmentar l’import corresponent a l’IPC 
però no és lògic que els usuaris hagin d’esperar cinc o deu minuts a l’autobús 
perquè el conductor els cobri l’import corresponent, perquè aquesta situació 
provoca retards en els viatges i un munt de problemes. Aquest és un problema 
que es coneix des de sempre i que caldria solucionar. El seu grup considera que 
és excessiu l’augment d’un dotze per cent del bitllet ordinari i que s’hauria hagut 
de buscar alguna altra solució més global com és ara un abonament que serveixi 
per un determinat nombre de viatges sense caducitat, amb la qual cosa es 
donarien facilitats als usuaris. Caldria seguir l’exemple d’altres ciutats en les quals 
es potencia que la majoria dels viatgers disposin d’un carnet evitant, d’aquesta 
manera, haver d’abonar l’import en cada viatge. La targeta corresponent a trenta 
viatges que presenta l’equip de govern té l’inconvenient de la caducitat i, per tant, 
és difícil que els usuaris la facin servir. D’aquesta manera no es millora el 
rendiment sinó que es complica i també troba a faltar un informe tècnic, 
suficientment argumentat, que avali totes aquestes propostes; potser el regidor el 
té, però en la documentació del Ple no hi és i el seu grup considera que hi ha 
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altres solucions possibles. Per tot això, el seu grup votarà negativament al 
dictamen.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu que aquestes intervencions són un exemple 
d’allò que es diu: tot depèn del color o dels ulls amb els quals es miri perquè 
personalment subscriuria el cent per cent del que han dit en les intervencions els 
dos grups de l’oposició a excepció d’alguna frase que no té un interès rellevant 
com és ara: “… increments abusius…”. Felicita als dos grups per les seves 
intervencions perquè amb elles han demostrat que el transport públic urbà els 
preocupa. Se n’alegra i espera que continuï podent-los tenir al costat en un futur. 
Entén que l’augment en una de les tarifes els pugui fer sentir incòmodes i també 
que no se sentin incòmodes per la disminució fins al zero per cent d’una altra 
tarifa, però les coses són com són i, evidentment, l’objectiu és aconseguir més 
viatgers malgrat que, fins i tot el més optimista, preveuria un petit dèficit de 
viatgers durant el primer any d’una reordenació com aquesta; i és en el segon any 
quan cal començar a plantejar-se el fet d’augmentar el nombre de viatgers. 
Qualsevol estudi que s’hagi fet respecte a reordenacions de mobilitat demostra 
que durant el primer any sempre hi ha menys viatgers que l’any anterior a la 
posada en funcionament d’aquesta reordenació. I diria que aquesta és una 
qüestió gairebé de sentit comú perquè les necessitats de mobilitat dels ciutadans 
són molt concretes i els qui ja no reben el servei que els anava bé, deixen 
d’utilitzar el transport públic; i aquells que es veuen afavorits per la nova 
reordenació, tarden encara un temps en incorporar-se al servei. Amb aquesta 
nova reordenació, l’Ajuntament pretén afavorir el màxim nombre de viatgers 
possible. Considera que no es pot dir que l’equip de govern no creu en el servei 
d’autobús perquè l’Ajuntament ha fet i continuarà fent molts esforços respecte a 
aquesta qüestió i també seran ben rebudes totes les aportacions que es facin al 
respecte. Tampoc considera que sigui abusiu l’increment del 12 per 100 en una de 
les tarifes si es té en compte que fa quatre anys i un dia que no s’ha proposat el 
seu augment al Ple, sinó que, en tot cas, es pot estar en desacord. El senyor Oms 
ha dit que no s’ha fet el que calia i ell més aviat diria que potser no s’ha fet prou 
perquè mai es fa prou respecte a la qüestió del transport. Respecte a les diferents 
tarifes, potser no li ha quedat prou clar al senyor Oms el que és la targeta T-MES. 
Aquesta targeta permet que qualsevol viatger que utilitzi l’autobús més de tres 
vegades al dia, és a dir, aquells que hi pugin al matí i a la tarda per anar a 
treballar, tindran el quart viatge gratuït cada dia. La filosofia d’aquesta targeta és 
que aquells que són usuaris habituals del transport públic es beneficiïn d’un quart 
viatge gratuït que pot fer, fins i tot, fora de l’horari laboral. I, respecte a la resta, 
evidentment la tecnologia actual permet aplicar moltes solucions a les tarifes i 
l’equip de govern està treballant en aquesta direcció però les noves tecnologies 
són cares i és difícil per a l’Ajuntament la seva implantació si es té en compte els 
pocs anys que resten de concessió. L’equip de govern està buscant ajudes 
externes per poder aportar aquestes noves tecnologies a l’autobús i espera 
aconseguir resultats positius en poc temps. Aquesta recerca és la causa per la 
qual no s’ha presentat aquest dictamen al Ple fins avui; l’Ajuntament estava 
pendent de poder signar algun conveni en aquest sentit però no ha estat possible i 
la modificació de les tarifes no es podia demorar més. El senyor Javaloyes ha 
demanat la convocatòria d’una reunió de la Comissió Mixta de Circulació i no hi ha 
cap inconvenient en que es faci una reunió per valorar com s’ha iniciat la nova 
reordenació de l’autobús respecte a la qual l’equip de govern és de l’opinió que ha 
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començat bastant més bé del que es preveia. En aquest moment els resultats són 
molt bons i, fins i tot, en algun cas són extraordinaris; l’equip de govern no preveia 
arribar a aquest nivell en tan poc temps i, per això, no té cap inconvenient en 
convocar la Comissió Mixta de Circulació per analitzar les errades que sens dubte 
s’han produït i que cal millorar, però també cal ser conscients que, per fer una 
valoració objectiva de la situació, cal esperar entre tres i sis mesos des de l’inici 
del funcionament. Quan hagi transcorregut aquest termini es podrà comprovar si 
les tendències inicials es mantenen o no i si les errades s’han anat corregint. 
L’Ajuntament està fent un seguiment gairebé diari del servei d’autobús, fins i tot 
amb el cronometratges dels trajectes per veure com funciona i cal dir que està 
força satisfet dels resultats que s’han obtingut fins ara malgrat que hagi rebut força 
crítiques. En aquest sentit, el servei d’informació al ciutadà 010 és molt eficaç 
perquè permet a l’Ajuntament tenir coneixement a diari de l’opinió dels ciutadans 
respecte al que realment succeeix a la via pública. A través de les trucades que es 
fan al servei 010 es confirma quines són les qüestions que no funcionen, de les 
quals l’Ajuntament ja n’és coneixedor, i que afecten a persones concretes. Per 
tant, l’Ajuntament disposa d’un volum important d’informació que li costa de 
“digerir” però se’n sortirà d’aquesta situació d’una manera molt més que 
satisfactòria. Entén que sigui difícil per als grups de l’oposició acceptar l’augment 
d’una tarifa determinada i suposa que no els costarà acceptar el fet que es 
mantingui la tarifa del Bonobús i, molt menys, la dels jubilats que suposa, per a 
l’equip de govern, una qüestió de solidaritat intergeneracional. La tarifa de 100 
pessetes del bitllet individual és la més barata del país i correspon a la política que 
ha seguit al llarg del temps l’Ajuntament de Manresa consistent en establir un preu 
molt “polític” al servei del BUS i l’actual equip de govern no té inconvenient en que 
continuï sent així, sinó tot el contrari, ho potenciarà.     
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que de la intervenció del senyor Canongia es 
desprèn que sembla que a algú li molesti que no s’incrementi cap tarifa i 
personalment no se sent al.ludit per això sinó que està molt satisfet pel fet que  
una de les tarifes no s’hagi incrementat. Precisament la seva intervenció anava 
dirigida al fet que cal mantenir les tarifes actuals, sense increments ni rebaixes a 
excepció d’aquelles que són considerades com a tarifes socials les quals han de 
ser tractades com a un tema apart. Per tant, personalment no se sent molest 
perquè no s’hagi incrementat la tarifa d’abonament de deu viatges, però sí que li 
molesta que s’hagi augmentat el bitllet ordinari perquè no entén què té a veure 
l’aplicació d’una política de solidaritat intergeneracional amb l’aplicació de 
l’increment d’un 12 per 100 en l’import d’aquest bitllet. Aquestes generacions 
també poden escollir l’opció de l’abonament per a deu viatges, amb la qual cosa 
es queda tothom igual. La qüestió es pot plantejar de dues maneres: si volem o no 
que l’autobús s’utilitzi i que es potenciï fermament el seu ús encara que això 
suposi un dèficit directe però controlat per a la ciutat o bé si no volem aquest 
dèficit controlat i preferim altres de no controlats com són ara l’increment del 
nombre de vehicles que circularan per la ciutat i, per tant, deterioraran el 
paviment; l’augment del nombre de cotxes mal estacionats que faran malbé les 
voreres o l’increment de la contaminació. És evident que tot això no ho provocaria 
l’increment de deu pessetes però considera que ara és possible aprofitar 
l’oportunitat d’intentar, entre altres mesures, deixar un marge d’un any per 
comprovar si s’incrementa l’ús del transport urbà o no. Fer una reducció en la 
tarifa per a deu viatges quan, per una altra banda, es fa una reordenació de línies, 
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no augmenta el seu ús. Hi pot haver un augment durant la primera setmana 
perquè ningú sap encara com funciona però, si hi ha una reducció, és perquè no 
funciona. Quan es fa una reordenació de les línies d’autobús és perquè es pretén 
oferir un servei molt més ampli que l’existent per a la qual cosa cal que hi hagi una 
utilització també molt més àmplia. És a dir, no necessàriament una reordenació de 
línies ha de provocar dèficit en el nombre de viatgers sinó tot el contrari: en el cas 
de Manresa, si es donava la situació que hi havia unes quantes zones de la ciutat 
que no eren ateses, ara sí que ho estan i, en canvi, una de les zones que estava 
coberta, ara ha quedat en pitjor situació, però això no pot ser motiu perquè hi hagi 
dèficit de viatgers la qual cosa demostraria que la reordenació està mal planificada 
des del començament i, per tant, no és viable. Per tenir contentes tres o quatre 
zones de Manresa i poder dir que tenim servei d’autobús quan, en definitiva, 
aquest servei no funciona, és preferible no fer res. Aquest és un tema prou seriós 
com per fer invents i, encara més quan es tracta d’una ciutat com Manresa on és 
necessari que hi hagi servei de transport urbà. No discuteix que cal que transcorri 
un període de tres a sis mesos per comprovar com ha funcionat el 
desenvolupament de les línies i saber si hi ha hagut o no dèficit, però considera 
que no cal esperar que transcorri aquest període si ja es disposa de la informació 
suficient respecte al que no funciona, sinó que ja es poden començar a aplicar 
aquelles petites mesures que permetin obtenir un diagnòstic molt més positiu 
quan s’analitzi la situació d’aquí a tres o sis mesos. Lamenta que el senyor 
Canongia no vulgui entendre la raó per la qual el seu grup s’oposa a aquesta 
revisió de preus. No és tan sols per l’aplicació de l’augment desmesurat de 
l’import, encara que consideri que ho és ja que es passa de 90 a 100 pessetes, 
sinó perquè, en el fons, l’equip de govern demostra desconfiança respecte a la 
utilització de l’autobús. Ha de dir honestament que no li preocupa que hi hagi un 
milió de pessetes més o menys de dèficit respecte al tema del transport urbà, però 
sí que li preocupa el fet que l’equip de govern no confiï prou en aquest servei i, per 
tant, consideri que cal augmentar la tarifa per compensar la pèrdua d’un ingrés.  
 
El senyor Oms i Pons diu que el seu grup voldria deixar clares dues qüestions: 
per una banda, la proposta relativa als bitllets per als jubilats va sorgir de 
Convergència i Unió i, per tant, se n’alegra molt que s’hagi posat en marxa. Per 
una altra banda, amb aquest dictamen tan sols es tracta la qüestió de les tarifes i 
no la dels autobusos. Més endavant ja parlaran de les línies dels autobusos i de 
com funcionen els serveis. Respecte al comentari que ha fet el senyor Canongia 
en el sentit que les noves tecnologies són molt cares, comparteix la seva opinió, 
però també voldria dir-li que la possibilitat que el conductor, en el moment del 
cobrament del viatge, no hagi de donar canvi, és una tecnologia que sí està al 
nostre abast. Pel que fa a la targeta vàlida per a tot el mes destinada a aquelles 
persones que fan quatre viatges al dia, considera que a aquests usuaris els pot 
representar un parell d’hores voltant per Manresa i, si aquests viatgers han d’anar 
a dinar amb autobús, difícilment tindran temps de dinar a casa seva. Per això creu 
que és difícil que hi hagi molts usuaris que facin més de dos viatges diaris i és 
precisament als qui utilitzen l’autobús dues vegades al dia: per anar a treballar i 
tornar a casa seva al vespre i que representen la gran majoria, que l’Ajuntament 
ha de “cuidar” més. I li sembla bé que a aquest sector de la població no se li 
augmenti la tarifa, però no considera viable la Tarifa multiviatge perquè podria ser 
vàlida per a molts més viatges. No es tracta d’un problema de tecnologia, sinó que 
la targeta de 3.960 pessetes al mes no resulta beneficiosa si no es fan gaires 
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viatges i, per tant, en lloc d’optar per aquesta possibilitat, els usuaris de l’autobús 
escolliran la Targeta multiviatge, respecte a la qual caldria augmentar el nombre 
de viatges a 20 o, fins i tot, amb durada per a tot el mes. Insisteix en el fet que el 
seu grup se n’alegra que, finalment, s’hagi posat en marxa el preu especial del 
transport públic per als jubilats; també vol manifestar que l’augment de l’import del 
bitllet ordinari  de 90 a 100 pessetes no li sembla bé i, per últim, que el fet de 
mantenir el preu especial per a deu viatges i incorporar una tarifa nova de 3.960 
pessetes, no és la solució més adequada. Per això, el seu grup no pot votar 
afirmativament aquest dictamen perquè considera que la situació es podria 
millorar.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 
2 GMIC-EV) i 9 vots negatius (7 GMCIU i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Xavier 
Javaloyes). 
 
7.- ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 7.1  i 7.2 de l’ordre del dia. 
 
7.1 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER 

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració, i Especial de Comptes de data 12-1-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Per acord del Ple de la Corporació de dia 20 d'octubre de 1997 es van aprovar 
provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1998. En no 
haver-se presentat reclamacions dins el període establert, els acords es van 
elevar automàticament a definitius. 
 
Atès que en les esmentades modificacions s'han detectat els errors materials 
següents: 
 
* Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de 

documents administratius 
 
 - Epígraf 5.3.3 
  La redacció actual és: 
  "Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de plans 

d'urbanització, per Ha o fracció" 
 
  La redacció correcta ha de ser: 
  "Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes 

d'urbanització, per Ha o fracció" 
  
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, i Especial de 
Comptes, proposa al Ple l'adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer: Aprovar provisionalment les modificacions de la Taxa per expedició de 
documents administratius que a continuació es detallen: 
 
Epígraf Tarifa 
 
5.3.3 Elaboració o modificació, a iniciativa privada,  
 de projectes d'urbanització, per Ha o fracció 55.200 
 
Segon: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels epígrafs modificats, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més 
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al.legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de 
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels epígrafs modificats, 
els quals regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
7.2 APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES 

TARIFES DELS PREUS PÚBLICS NÚM. 11, 12 I 19. 
 
Vist el dictamen del president de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Administració, i Especial de Comptes de data 12-1-98 que, transcrit, diu el 
següent: 
 
“Per acord del Ple de la Corporació de dia 20 d'octubre de 1997 es van aprovar 
provisionalment les modificacions de les ordenances reguladores dels preus 
públics que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1998. En no haver-se 
presentat reclamacions dins el període establert, els acords es van elevar 
automàticament a definitius. 
 
Atès que en les esmentades modificacions s'han detectat els errors materials 
següents: 
 
*  Preu públic 11, per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics: 

 
 - Epígrafs 5.1.2, 5.2.2 i 5.3.2. 
  La redacció actual és: 
  "Parades de més de 2 m2 de superfície" 
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  La redacció correcta ha de ser: 
  "Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció"  
 
* Preu públic 12, per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres 
instal.lacions semblants 

 
 - Epígraf 3.2 
  La redacció actual és: 
  "Ocupació del sòl o volada de la via pública amb tanques, bastides o 

instal.lacions semblants, per m2 o fracció al" 
 
  La redacció correcta ha de ser: 
  "Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres elements 

que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i 
dia" 

 
* Preu públic 19, per la utilització privativa en terrenys i sepultures del 

Cementiri Municipal 
 
 - Epígraf 2.7 
  La redacció actual és: 
  "Seccions Sant Pau, Pere, Josep, Lluís, Ramon, Carles, Ignasi (1 al 

140 i 296 a 635)" 
 
  La redacció correcta és: 
  "Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant 

Ramon, Sant Carles, Sant Jaume, Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 
635)" 

 
Atès que en les esmentades modificacions s'han detectat les omissions següents: 
 
* Preu públic 19, per la utilització privativa en terrenys i sepultures del 

Cementiri Municipal 
 
 - Epígraf 2.8 Tarifa 
 
   Altres nínxols 3.200 
 
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, i Especial de 
Comptes, proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer: Aprovar provisionalment les modificacions de les Tarifes dels Preus 
Públics que a continuació es detallen: 
 
*  Preu públic 11, per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, 
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espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics: 

 
 Epígraf Tarifa 
 
 5.1.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 3.805 
 5.2.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 2.855 
 5.3.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 1.900 
 
* Preu públic 12, per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres 
instal.lacions semblants 

 
 Epígraf Tarifa 
   
 3.2 “Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o  
  altres elements  que es facin  servir de suport per  
  calçar edificis, per cada element i dia” 80  
* Preu públic 19, per la utilització privativa en terrenys i sepultures del 

Cementiri Municipal 
 
 Epígraf    Tarifa 
   
 2.7 Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, 
   Sant  Ramon,  Sant Carles,  Sant  Jaume,  Sant  Ignasi 
  (1 al 140 i 296 a 635)  
 
 Els epígrafs 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 i 2.7.5 no es modifiquen. 
  
 2.8 Altres nínxols 3.200 
 
Segon: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels epígrafs modificats, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més 
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o 
al.legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de 
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels epígrafs modificats, 
els quals regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, pel que fa al primer dels dos dictàmens, 
es tracta de corregir un error material de l’ordenança fiscal número 6 reguladora 
de la taxa per expedició de documents administratius. L’actual redacció del seu 
epígraf  5.3.3 és la següent: Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de plans 
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d’urbanització per hectàrea o fracció; i la nova redacció que es proposa és la 
següent: Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes d’urbanització 
per hectàrea o fracció. És a dir, tan sols canvia el mot “plans” pel de “projectes” 
que considera més correcte. I, respecte al dictamen dels Preus públics, també es 
pretén corregir alguns errors materials així com aclarir certs conceptes per millorar 
el seu actual redactat. L’actual redacció de l’epígraf del Preu públic número 11 per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic o de quioscos, 
parades, etc. és la següent: Parades de més de dos metres quadrats de 
superfície. La redacció correcta ha de ser la següent: Parades de més de dos 
metres quadrats de superfície per metre quadrat o fracció. La redacció del Preu 
públic número 12 per la utilització privativa o aprofitament especial de mercaderies 
i materials és la següent: Ocupació del sòl o volada de la via pública amb tanques, 
bastides o instal.lacions semblants, per metre quadrat o fracció. La redacció 
proposada és la següent: Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o 
altres elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i 
dia. Pel que fa al Preu públic número 19 per la utilització privativa en terrenys i 
sepultures del Cementiri Municipal, en la seva redacció actual es fa referència al 
nom de les diferents seccions del Cementiri sense fer constar els Sants i, a més a 
més, en faltava un. La redacció correcta és la següent: Sant Joan, Sant Pere, 
Sant Josep, Sant Lluís, Sant Ramon, Sant Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi. Per 
últim, en aquest mateix Preu públic, per utilització privativa en terrenys i sepultures 
del Cementiri Municipal, en l’actual redacció no constava l’epígraf per Altres 
nínxols amb una tarifa de 3.200 pessetes. Aquest és el resum de les 
modificacions de les ordenances reguladores dels Preus públics. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que les modificacions que ha explicat el 
senyor Teixeiro són lògiques i són fruit de la comissió d’errors de transcripció de 
les ordenances, però també s’han comès errors en el dictamen que se sotmet al 
Ple perquè és parla d’utilització “provativa”.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup votarà afirmativament els 
dictàmens malgrat que, en el seu dia va votar negativament les ordenances,  
perquè, en aquest cas, es tracta tan sols de la modificacions dels errors de 
redacció de les ordenances. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1 i 7.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 21 membres presents (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, sr. Lluís 
Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Carles Anguela i sr. Josep Maria Clotet-, i 2 
GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Xavier Javaloyes-. 
 
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ 
 
7.1.1 APROVAR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ANY 1998. 
 
Es fa constar que durant el coneixement d’aquest assumpte, prèvia llicència de la 
presidència, es retira de la sessió el senyor Francesc Iglesias i Sala. 
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El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració de data 12-1-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“La Llei 65/1997, de 30 de desembre de Pressupostos General de l’Estat pel 
1998, estableix el règim de les retribucions del personal al servei del sector 
públic per l’any 1998. 
 
És,  per tant, necessari aplicar dita normativa al personal de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Alhora, cal realitzar unes lleugeres modificacions de catàleg de llocs de treball. 
 
Per tot això, la Comissió d’Hisenda té l’honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari de l’Ajuntament, 
tindran a partir de l’1 de gener de 1998, un augment del 2,10 per cent, segons 
disposa l’article 18.Dos de la Llei 65/1997, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 1998, i, en conseqüència, la seva quantia, 
serà la fixada a l’article 23.ú, A) i B), de la mateixa norma legal i Annex I de la 
Resolució de 2 de gener de 1998 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i 
Despeses. 
 
SEGON Ú.- La percepció del Complement de destinació pels funcionaris 
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als nivells que pels diferents llocs de 
treball  es fixen en el catàleg de llocs de treball vigent. 
 
Dos.- Amb efectes de l’1 de gener de 1998, les quanties del complement de 
destinació, tindran un augment del 2,10 per cent, en compliment del que 
disposa l’article 18 Dos de la Llei 65/1997, de 30 de desembre i, en 
conseqüència, la seva quantia, serà la fixada a l’article 23.ú, c), de la mateixa 
norma legal i Annex II de la Resolució de 2 de gener de 1998, de la Secretaria 
d’Estat de Pressupostos i Despeses. 
 
Tres.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d’acord amb 
el que es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats 
legalment per a la corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball, a 
que fa referència l’apartat U. anterior. 
 
TERCER.- La quantia del valor del punt a efectes de l’aplicació del complement 
específic fixat per cada lloc de treball en el vigent catàleg de llocs de treball 
d’aquest Ajuntament, tindrà, amb efectes de l’1 de gener de 1998, un augment 
del 2,10 per cent, respecte de la vigent al 31 de desembre de 1997. 
 
La quantia per complement específic que correspongui, la percebran els 
respectius funcionaris per dotzaves parts, llevat la quantitat de 98.876 pessetes 
, que es percebrà per meitat en els mesos de juny i desembre, reduïda en el 
seu cas, en la part proporcional del temps computable de servei durant el 
corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement específic fixat 
a un lloc de treball sigui inferior a 98.876 pessetes, percebrà a l’any 1998, dita 
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quantitat de 98.876 pessetes per meitat en els mesos de juny i desembre, 
sense perjudici en el seu cas, del prorrateig per temps computable de servei. 
 
QUART .-  Les retribucions del personal laboral i eventual s’incrementaran amb 
efectes del l’1 de gener de 1998, en un 2,10  per cent, respecte de les vigents 
al 31 de desembre de 1997 i, en conseqüència, seran les que pels diferents 
conceptes es detallen a l’Annex únic a aquest dictamen. Aquest personal, 
tindrà dret a dues pagues extres, els mesos de juny i desembre 
respectivament, de l’import d’una mensualitat mes triennis, cadascuna d’ells, en 
la proporció que, en el seu cas correspongui. L’import dels triennis, serà igual al 
que percep el personal  funcionari de categoria equivalent i que es concreta en 
l’Annex únic abans esmentat. 
 
CINQUÈ.-  La percepció del plus de  nocturnitat del personal de l’estació de 
Bus , establert per acord del Ple de la Corporació de 18 de juny de 1990, es 
regirà durant l’any 1998, per les normes contingudes al susdit acord. El 
preu/hora restarà fixat en 150 pessetes. 
 
SISÈ.- Ú.- El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat, del personal 
de recaptació executiva a que fa referència l’Annex 2. Punt 6, dels acords en 
matèria de retribucions adoptats pel Ple de la Corporació de 26 de gener de 
1996, experimentarà pel 1998, un augment del 2,10 per  cent, fixant-se en 
87.705 pessetes. 
 
Dos.-  El valor del punt a efectes  de l’incentiu de productivitat del personal de 
la policia local, per raó d’intensitat de treball de diferents serveis, a que fa 
referència la norma d’aplicació 4. Del punt 2.2 de l’annex 2, dels acords en 
matèria de personal, adoptats pel Ple de la Corporació el 26 de gener de 1996, 
tindrà pel 1998 un augment del 2,10 per cent i restarà fixat en 1.541 pessetes. 
Igual augment experimentaran les quantitats contingudes en el mateix annex 
als efectes d’incentivar la presència efectiva del propi personal de la policia 
local, que restaran fixades així: 
 

Grups o categories Pessetes mensuals Deducció per dia treballat 
Guàrdia 19.211 631 
Caporal 20.997 689 
Sergent 23.950 786 
Sots-Oficial 29.869 979 
Oficial 43.372 1.423 

 
Tres.-  El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del personal del 
Servei d’Administració d’Hisenda, regulat en l’acord del Ple de la Corporació 19 
de maig de 1997 tindrà, per l’any 1998, un augment del 2,10 per cent, restant 
fixat en 35.735 pessetes. 
 
SETÈ.- En tot allò no modificat pels acords anteriors, tindrà vigència pel 1998, 
els acords en matèria de retribucions del personal municipal, adoptats pel Ple 
de la Corporació, el 26 de gener de 1996. 
 
VUITÈ.- Introduir al vigent catàleg de llocs de treball, les següents 
modificacions : 
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a)  Per adaptar-lo a la creació i supressió de places, realitzada en aprovar la 

plantilla de l’Ajuntament , per acord del Ple de la Corporació de data 15 de 
desembre de 1997. 

 
1.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup D - Auxiliars 
d’Administració General, 10.01 , que quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
10.01 Auxiliar Administració General (1 plaça) Vacant Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública. 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

10.01 D 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,8 1,56 223.000 347.880 

 
2.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup D - Auxiliars 
d’Administració General, 10.01 , que quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
10.01 Auxiliar Administració General (1 plaça) Vacant Planificació i Coordinació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

10.01 D 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,81 1,56 223.000 347.880 

 
3.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup D - Auxiliars 
d’Administració General, 10.01 , que quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
10.30 Auxiliar Administració General (1 plaça) Vacant Alcaldia-Presidència 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

10.30 D 12 0,50 0,00 0,65 0,00 0,75 0,00 0,00 1,90 192.864 366.442 

 
4.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup A - 7.11,  que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
7.11 Tècnic Superior-Cultura (1 plaça) Vacant Acció Ciutadana 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.11 A 20 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 281.000 562.000 

 
5.- Eliminar una plaça de l’apartat de “Funcionaris del Grup B” del catàleg de 
llocs de treball, en el punt 8.04 anomenat Tècnic Mig Gestió Especialitzada. 
 
6.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup A - 7.12,  que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
7.12 Tècnic Administració Gral. (1 plaça) Vacant Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública. 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.12 A 20 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 281.000 562.000 

 
7.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup A - 7.13,  que quedarà 
redactat de la manera següent: 
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 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
7.13 Tècnic Superior-Arquitecte (1 plaça) Vacant Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública. 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.13 A 20 1,00 1,95 0,65 0,00 1,00 0,00 0,00 4,60 281.000 1.292.600 

 
8.- Crear una plaça en l’apartat de - Prefectures de Negociat - 4.33,  que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
4.33 Prefectura de Negociat d’Obra Pública (1plaça) Vacant Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

4.33 B 19 1,00 0,00 0,65 0,00 0,75 0,00 1,36 3,76 300.000 1.128.000 

  
9.- Modificació de l’apartat de - Prefectures de Negociat d’Espais Urbans- 4.21,  
que quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
4.21 Prefectura de Negociat Espais Urbans.  Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

4.21 A 23 1,00 1,95 0,65 0,00 1,20 0,00 0,00 4,80 300.000 1.440.000 

 
10.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris dels Grup A - 7.14,  que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
7.14 Tècnic Superior-Llicenciat Informàtica (1 plaça) Vacant Sistemes d’Informació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.14 A 20 1,00 2,60 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,60 281.000 1.292.600 

 
11.- Crear una plaça en l’apartat de - Prefectures de Negociat - 4,34,  que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
4.34 Prefectura de Negociat del S.I.G (1 plaça) Vacant Sistemes d’Informació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

4.34 A 23 1,00 2,60 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 4,80 300.000 1.440.000 

 
12.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup A, 7.15,  que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
7.15 Tècnic Superior Llicenciat Informàtica (1 plaça) Vacant Sistemes d’Informació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.15 A 20 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 281.000 562.000 

 
13.- Crear una plaça en l’apartat de - Funcionaris del grup B-, 8.23,  que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
8.23 Tècnic Mitjà d’Ocupació (1 plaça) Vacant Planificació i Coordinació 
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apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

8.23 B 17 0,75 1,95 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,70 265.000 980.500 

  
b)  Per adequació a les característiques del lloc de treball: 
 
1.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del grup E -  11.07, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
11.07 subalterns C. Manzano Pascual Acció Ciutadana 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

11.07 E 11 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,29 2,54 210.000 533.400 

   
2.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del grup E -  11.03, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
11.03 Subalterns J. Masana Bach Acció Ciutadana 
  F. Fernandez  Ruiz Acció Ciutadana 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

11.03 E 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,79 2,54 210.000 533.400 

 
3.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del grup C -  9.10, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
9.10 Tècnic Auxiliar Delineant J. Camps Vilà Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

9.10 C 14 0,00 1,30 0,00 0,00 0,75 0,00 0,61 2,66 245.000 651.700 
  
4.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Personal d’Oficis -  12.01, que quedarà 
redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
12.01 Mestre Capataç Brig.Ob. i Jard. E. Vall Vall Urbanisme Medi Ambient i Via 

Pública. 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

12.01 D 11 0,00 1,30 0,65 0,00 0,75 0,00 0,98 3,68 218.000 802.240 

 
5.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del Grup D-  10.19, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
10.19 Auxiliars Adm. s General G. Pérez Martínez Sistemes d’Informació 
 
 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

10.19 D 12 0,50 2,60 0,00 0,00 0,75 0,00 0,69 4,54 223.000 1.012.420 
   
 6.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del Grup D-  10.01, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
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 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
10.01 Auxiliars Adm.s General. C. Pazos Gomez Sistemes d’Informació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

10.01 D 12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,81 2,06 223.000 459.380 

  
7.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Funcionaris del Grup B-  8.07, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
8.07 Tècnic Mig Programador J. Del Rio Corral Sistemes d’Informació  
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

8.07 B 17 1,00 0,65 0,00 0,00 1,20 0,00 0,18 3,03 265.000 802.950 

  
8.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Prefectures de Negociat -  4.09, que 
quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
4.09 Recursos Humans M. Palacios Morales Planificació i Coordinació 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

4.09 B 19 0,75 2,60 0,00 0,00 1,20 0,00 0,16 4,71 300.000 1.413.000 

  
9.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Policia Local i els seus Auxiliars -  13.07, 
que quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
13.07 Agent Vacant Seguretat Ciutadana 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

13.07 D 14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,57 3,82 215.000 821.300 

   
10.- Modificar l’apartat de catàleg de  - Policia Local i els seus Auxiliars -  13.06, 
que quedarà redactat de la següent manera:   
 
 Denominació Funcionari adscrit Adscripció de la plaça 
13.06 Caporal C.J. Muñoz Tobias Seguretat Ciutadana 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

13.06 D 16 0,75 1,30 0,00 0,00 1,20 1,50 0,99 5,74 225.000 1.291.500 
 “ 

 
El senyor Canongia i Gerona explica que aquest dictamen i l’inclòs en el punt 
9.2 fan referència a la mateixa qüestió, però, el segon s’ha presentat al Ple com 
a assumpte sobrevingut perquè, en l’informe es van descuidar quatre places i la 
comissió informativa ja havia aprovat el primer dictamen. Per tant, el dictamen 
presentat com assumpte sobrevingut número 2 fa referència a les quatre 
places.  
 
A petició del senyor Oms, l’alcalde disposa el debat conjunt dels dictàmens 
compresos en els punts 7.1.1 de l’ordre del dia i assumpte sobrevingut número 
2. 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que el dictamen corresponent al punt 
7.1.1 de l’ordre del dia conté tota una sèrie de punts amb els que s’aplica el 2,1 
per 100 d’augment que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
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d’aquest any amb les fórmules que corresponen als diferents complements dels 
sous del personal de l’Ajuntament al marge de les retribucions bàsiques. El 
punt vuitè fa referència a les modificacions puntuals del Catàleg de llocs de 
treball que afecten a divuit places i que es fan de manera excepcional tal com 
preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Aquestes modificacions ja 
es van aprovar per una banda, amb el pressupost de l’Ajuntament de Manresa 
en el seu dia i, per una altra, amb la Plantilla del personal. En principi es dóna 
cobertura, amb puntuació al Catàleg, a la creació de tota una sèrie de places; 
se n’elimina alguna i es modifica el Catàleg en algun lloc concret. Està disposat 
a donar tota la informació que es demani respecte a aquesta qüestió. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no pot votar 
afirmativament aquest dictamen perquè, malgrat que no s’oposa a l’augment de 
les retribucions a les quals es fa referència, considera que no s’ajusta del tot a 
la legalitat per les raons següents: les retribucions dels funcionaris és 
competència del Govern Central el qual determina quins són els límits que han 
de tenir aquestes retribucions. En aquesta ocasió el PP de Madrid, acompanyat 
del PNV, CIU, Coalición Canaria, etc. va aprovar la Llei 65/1997 de 
Pressupostos Generals de l’Estat en la que es preveu, no tan sols l’increment 
percentual de les retribucions dels funcionaris, sinó també la manera d’aplicar-
lo. Aquesta Llei estableix quin serà l’increment de les retribucions individuals i 
també el del total de la massa salarial de l’Administració en qüestió i, així 
mateix, preveu que, qualsevol modificació del Catàleg de llocs de treball o de la 
Plantilla del personal ha de tenir tres requisits: ha de ser singular, excepcional i 
imprescindible per obtenir la finalitat que persegueix l’Administració. El senyor 
Canongia ha dit que les modificacions que proposa l’equip de govern són 
excepcionals i no ho dubta, però no creu que siguin singulars ni imprescindibles 
per obtenir la finalitat de l’Ajuntament. Per tant, aquests acords no s’ajusten al 
que estableixen les normes de rang superior que obeeixen a raons de política 
econòmica i de transparència de l’Administració Pública. Si aquesta Llei només 
establís un percentatge d’increment en els sous, es podria donar el cas que 
l’Administració incrementés en un dos per cent les retribucions dels funcionaris 
que té en plantilla i, a més a més, contractés més personal pagant-los el mateix 
sou. Però aquesta Llei pretén que no augmenti la despesa pública, que ens 
acostem als criteris de Maastrich i també que, a través de les modificacions 
dels catàlegs de llocs de treball, l’Administració s’ompli de personal anomenat 
vulgarment “enxufat”. Considera que aquest no és el cas de l’Ajuntament de 
Manresa, però, el fet que la singularitat i excepcionalitat que exigeix la Llei, a 
l’Ajuntament de Manresa es tradueixi en més de vint-i-dues modificacions del 
Catàleg de llocs de treball, deixa molt que dir respecte a la manera en què es 
compleix l’esperit de la norma estatal.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup demana que es voti 
separadament la part del dictamen que fa referència a l’augment del 2,1 per 
100 de les retribucions del personal, amb la qual cosa hi estan d’acord, de la 
resta de l’acord, respecte a la que el sentit del vot del seu grup seria diferent. I, 
entrant en el fons del dictamen, el seu grup ha observat que no hi ha l’informe 
del Comitè de Personal i, tenint en compte que en aquest moment s’està 
negociant el nou conveni, no sap si això és degut a que hi ha problemes però, 
en tot cas, li hauria agradat que hi fos. També li  preocupa el fet que amb 
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aquest dictamen es creen dotze nous llocs de treball a l’Ajuntament, perquè 
això suposa el creixement de la Plantilla de personal, qüestió respecte a la qual 
considera que caldria ser més austers i procurar que no augmentés. Està 
d’acord, en principi, amb la promoció interna perquè és bo potenciar la gent, 
però considera que no s’haurien de mantenir les places que ocupen els 
treballadors que s’han promocionat. En alguns casos s’estan mantenint 
aquestes places, com en el cas dels peons,  i això li fa pensar que l’Ajuntament 
té la intenció de cobrir-les. Considera que cal cobrir algunes places com són 
ara les del Cementiri, però que no hi hauria d’haver increment de places. 
També ha observat que no hi ha un informe raonat d’aquests canvis o 
promocions de personal i considera que seria bo que els caps de servei 
afectats informessin respecte a les raons per les quals s’eleva de categoria a 
aquestes persones, tot i que el seu grup no dubta que hi hagi raons. El seu 
grup no creu que d’aquesta manera s’estigui augmentant els sous de forma 
encoberta, però, el fet que no hi hagi l’informe dels caps de servei, ho podria fer 
pensar. Per tot el que ha exposat, si es fa la votació separada que ha demanat, 
el seu grup votarà afirmativament la primera part del dictamen i negativament la 
segona.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu que, pel que ha exposat el senyor Oms, el 
GMCIU està en desacord amb el punt vuitè del dictamen. Cal tenir en compte 
que la resta dels punts de l’acord són l’aplicació de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. El punt vuitè de l’acord, juntament amb el dictamen 
sobrevingut comprès en el punt 9.2, són singulars. I, respecte al fons de la 
qüestió, cal dir que l’Ajuntament té la intenció d’eliminar les places que quedin 
vacants com a conseqüència de la promoció interna de les persones que les 
ocupen actualment tot i que hi poden haver algunes en concret, com són ara 
les dels peons, que es cobriran perquè l’equip de govern considera que la 
brigada de manteniment està mancada de personal. Sempre hi haurà el debat 
entre el govern municipal i els grups de l’oposició respecte al fet de si és o no 
excessiu el nombre de places que es conserven i si són o no necessàries. 
Aquest tema depèn únicament de la gestió diària. Personalment comparteix 
l’objectiu final respecte al fet que la Plantilla no augmenti o no sobrepassi els 
límits raonables, però és cert que, si es creen nous serveis i se’n potencien uns 
altres, amb la recol.locació del personal no n’hi ha prou i és necessari reforçar 
alguns llocs concrets. Respecte a la intervenció del senyor Arderiu, en concret 
quan diu que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableix que les 
noves places han de ser excepcionals, singulars i imprescindibles, cal dir que 
es pot demostrar fàcilment que són excepcionals perquè tan sols es tracta de 
tretze places del conjunt de les de l’Ajuntament. També són singulars perquè 
es tracta de llocs concrets i no massius i, respecte a si són o no 
imprescindibles, diria que es tracta d’una apreciació molt subjectiva, però està 
convençut que ho són més que els increments de sous dels subsecretaris que 
ha aprovat el Govern Central de forma massiva, els quals són excepcionals 
perquè es tracta d’una categoria dins de tot el conjunt, però respecte a si són o 
no imprescindibles, cal dir que és una valoració del Govern. En qualsevol cas, 
és molt difícil demostrar si una cosa és o no imprescindible i, en el cas concret 
d’aquest dictamen, l’Ajuntament considera que aquestes places ho són per al 
bon funcionament de l’Administració, malgrat que, segurament des de l’òptica 
del GMPP no ho siguin. Personalment pot entendre aquesta postura, però no 
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se li pot demanar que la comparteixi. La seva obligació és presentar aquest 
dictamen i considera que l’equip de govern ha fet allò que la ciutat demana, 
malgrat que sigui menys del que li hauria agradat, però cal ser conscient que 
l’Ajuntament té una economia determinada i arriba fins on pot.  
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que el senyor Canongia sempre veu més 
transcendència en les seves paraules de la que ell mateix li vol atorgar. Com a 
membre del partit que ha aprovat una Llei, ha de vetllar perquè, dins del 
possible, l’Ajuntament la compleixi. I, en aquest cas concret, quan la Llei exigeix 
singularitat, excepcionalitat i imprescindibilitat, d’entrada, els llocs vacants o no 
coberts queden exclosos perquè falta el requisit de la singularitat. Respecte a si 
és o no excepcional la interpretació de l’equip de govern serà diferent de la del 
GMPP. I la imprescindibilitat vol dir que no hi hagi altres mitjans per aconseguir 
la mateixa finalitat que es pretén i considera que aquest no és el cas. Voldria 
relacionar la intervenció del senyor Canongia amb el tema del mercat del 
Puigmercadal que s’ha tractat anteriorment perquè, de vegades, l’estricta 
aplicació de la legislació porta a situacions que el senyor Canongia ha 
reconegut en la seva intervenció que no són justes. Això demostra que 
l’Ajuntament té dues maneres de mesurar les coses: als amics i col.laboradors 
se’ls dóna tot, i als indiferents, se’ls aplica la legislació vigent. Considera que, 
com a polítics, no haurien de caure en aquesta dinàmica, sinó que haurien de 
tenir una actitud equànime tant amb els uns com amb els altres. Si el senyor 
Canongia explica els motius pels quals utilitza l’excepcionalitat que li exigeix 
una norma de rang superior, més enllà del que seria convenient, probablement 
els grups de l’oposició ho entenguin i li donin la raó, malgrat que la Llei no ho 
prevegui d’aquesta manera. Però també haurà d’aplicar el mateix criteri per als 
ciutadans.  
 
El senyor Oms i Pons diu que el senyor Canongia ha dit que s’extingiran 
algunes places i ell considera que, si aquesta fos la intenció, ja les extingirien 
ara. Per tant, el fet que no les hagin extingit en aquest moment, li fa pensar que 
es crearan dotze places i, per a ell, aquest és un tema molt preocupant perquè 
l’augment del Capítol I del Pressupost de l’Ajuntament de Manresa és el gran 
problema d’aquesta ciutat. Cal fer un esforç entre tots perquè no s’incrementi el 
Capítol I i intentar informatitzar i crear Serveis el màxim d’àgils possibles per 
poder traspassar personal d’uns Serveis a uns altres. Aquest és un tema 
pendent del qual suposa que l’equip de govern en parla amb el Comitè de 
Personal perquè, quan el seu grup formava l’anterior equip de govern, aquesta 
ja era una qüestió pendent. En qualsevol cas, encoratja a l’equip de govern a 
que ho faci perquè, augmentant el Capítol I, no es resol el problema i crear 
Serveis incrementant aquest capítol del Pressupost situa l’Ajuntament en una 
situació molt complicada. Insisteix, per tant, en que no s’augmenti el Capítol I i 
no vol recordar a l’equip de govern les expressions que utilitzava quan era a 
l’oposició, sinó que només li demana que, quan torni a ser oposició sigui 
comprensiu amb el govern municipal.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu que en la seva anterior intervenció s’ha 
oblidat de contestar a una de les apreciacions del senyor Oms respecte al fet 
que no constava a l’expedient l’informe del Comitè de Personal. I voldria 
contestar-li que el Comitè de Personal està assabentat de tots aquests canvis i 
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no ha fet informe perquè ja el va fer quan es va aprovar el Pressupost General 
de l’Ajuntament, el qual ja feia referència a tots aquests punts. I al senyor 
Arderiu li agradaria dir-li que personalment dóna a les paraules d’un regidor la 
importància que realment tenen i considera que les manifestacions d’un regidor 
durant una sessió d’un Ple tenen una transcendència important per a ell i no es 
pot frivolitzar, sinó que cal ser rigorós quan es parla. Quan el senyor Arderiu 
intervé en el Ple, ell interpreta que ho fa en representació d’un col.lectiu 
important de ciutadans i, per tant, se l’escolta amb la màxima atenció possible i 
intenta ser respectuós i transcendent en les rèpliques. Li demana al senyor 
Arderiu que ho interpreti d’aquesta manera i no de cap altra. Personalment 
valora al senyor Arderiu pel que és: un regidor de l’Ajuntament i, per tant, té 
una  elevada importància per als manresans. 
 
A petició del senyor Oms, l’alcalde disposa la votació separada dels punts 
primer al setè de la part resolutòria del dictamen (ambdós inclosos) respecte al 
vuitè. 
 
Sotmesos a votació del primer al setè punt de la part resolutòria del dictamen 
(ambdós inclosos), s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents (8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
Sotmès a votació el punt vuitè de la part resolutòria del dictamen, s’aprova per 
13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 9 vots negatius (6 GMCIU 
i 3 GMPP).  
 
8.- PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES FACIN LES ACTUACIONS ENCAMINADES A 
LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA, ALS CIUTADANS QUE CERTIFIQUIN LA 
UTILITZACIÓ DEL BUS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 9-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
- Que la utilització del BUS és necessària en totes les ciutats. Degut a la nova 
reordenació de línies posades en pràctica des del passat dia 1 de gener 
d’enguany a Manresa, creiem que es fa necessari donar promoció i prioritat 
entre els ciutadans i visitants de Manresa a aquest servei, perquè el mateix 
sigui utilitzat de forma usual i constant pels usuaris, provocant així tota una 
sèrie d’avantatges per a la ciutat de Manresa i els seus ciutadans. 
 
PROPOSEM: 
 
Tal i com d’altres ciutats de Catalunya han dut a la pràctica: La bonificació del 
95 % de l’Impost de Circulació (Impost sobre Vehicles de tracció mecànica) a 
tot aquell ciutadà que certifiqui la utilització del BUS. 
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Que entre el departament d’Hisenda corresponent i la Comissió Mixta de 
Circulació estudiïn i donin les directrius adients per la forma, manera i sistema a 
seguir per poder fer realitat la bonificació esmentada.” 
 
A continuació el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pel 
GMS, GMERC i GMIC-EV a la proposició del GMPP corresponent al punt 8.1 de 
l’ordre del dia que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atenent que la proposta presentada pel GMPP pretén que l’Ajuntament de 
Manresa adopti diferents mesures per tal de potenciar la utilització del transport 
públic. 
 
L’equip de govern, 
 
PROPOSA 
 
Que la Comissió Mixta de Circulació i els Serveis Financers de l’Ajuntament 
estudiïn diferents propostes per tal d’incentivar el transport públic a la ciutat, fins i 
tot la possibilitat d’atorgar bonificacions de fins el 95 % de l’Impost de Circulació a 
tot ciutadà que certifiqui la utilització de transport urbà, atenent a criteris de 
legalitat vigent.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el seu grup va presentar la proposició el 
dia 9 de gener perquè va considerar que seria una bona manera d’incentivar el 
transport públic i lamenta molt que, deu dies després, cap representant del GMS, 
GMERC i GMIC-EV hagi pogut contactar amb el seu grup per presentar l’esmena 
de substitució conjuntament perquè, un cop llegida la proposició i l’esmena, 
s’observa que, en el fons, s’està dient el mateix. Per això, el GMPP retira la 
proposició. L’objectiu de la seva proposició no és el de disminuir els ingressos que 
té l’Ajuntament en concepte d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sinó el 
d’aconseguir que el servei del transport públic urbà sigui considerat des d’una 
perspectiva d’estalvi real perquè, independentment de l’import de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, permeti estalviar temps i gasolina als usuaris. I, per 
part de l’Administració, hi poden haver molts altres estalvis perquè l’Ajuntament no 
deixa de recaptar sinó que, fins i tot s’atreviria a dir que, amb aquesta mesura pot 
aconseguir reduir el dèficit del transport públic urbà. Només és qüestió de calcular-
ho i qualsevol que sigui la manera en què es calculi, aquesta mesura resultarà 
beneficiosa per a l’Administració. També hi ha altres beneficis que no són 
econòmics consistents en que per cada usuari de l’autobús hi haurà un vehicle 
menys que circularà per la ciutat i la intenció de la proposició del seu grup és la 
d’aconseguir fluïdesa en el trànsit de vehicles, reducció de la contaminació 
atmosfèrica, menys deteriorament del paviment de la via pública i rotació de 
l’ocupació de les places d’aparcament. Tot això suposaria un increment de la 
qualitat de vida dels ciutadans que és un aspecte molt important que caldria 
assolir independentment del cost que això pugui suposar. El fet que l’equip de 
govern hagi presentat l’esmena de substitució sense comptar amb la resta dels 
grups municipals diu molt poc al seu favor i “prostitueix” la proposició del GMPP 
perquè en ella es parla d’una qüestió tangible i elemental i, en canvi, en l’esmena 
de substitució es parla de diferents propostes apuntant, fins i tot, la possibilitat 
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d’aplicar una bonificació en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. I vol que 
no es malinterpreti el terme “prostitució” perquè ho diu en el bon sentit però, li 
sembla que va ser Napoleó que va dir: “si es pretén que una cosa no funcioni, cal 
crear una comissió perquè, d’aquesta manera, sempre estarem estudiant i mai 
farem res”. Agrairia a l’equip de govern que, si  vol que aquesta comissió estudiï 
diverses propostes, ho faci començant per aquesta bonificació o subvenció, però 
que, en qualsevol cas, el ciutadà tingui al seu abast un efecte tangible i real del 
benefici que li pot representar el sol fet d’utilitzar l’autobús amb la qual cosa, 
independentment del cost de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, li 
permetrà estalviar, com ja ha explicat abans, diners en gasolina i utilització dels 
seus propis vehicles. Aquesta és la mesura que proposava el seu grup per 
potenciar la utilització del transport públic urbà i, malgrat que no sigui la única, li va 
semblar que es podria aplicar a Manresa tenint en compte que la idea no va ser 
seva sinó que la va llegir a la premsa. Per tant, si hi ha altres ciutats que ho poden 
dur a la pràctica, malgrat que no siguin tan grans com l’Hospitalet, Sabadell, etc. 
amb les quals l’equip de govern sol comparar Manresa, sinó altres més semblant 
a aquesta ciutat com és ara Vic, Manresa també ho pot assimilar. Per això, el seu 
grup se suma gratament a l’esmena de substitució que ha presentat l’equip de 
govern i la votarà afirmativament però li demana que no deixi per a l’any 2.000 
aquesta bonificació del 95 per 100, sinó que es comenci a tractar aquesta qüestió 
a la Comissió Mixta de Circulació dins d’aquest primer trimestre de l’any i que 
tingui efectes ja en aquest any 1998.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que els grups que composen l’equip 
de govern s’han vist obligats a presentar aquesta esmena i intentarà explicar les 
raons al representant del GMPP al qual agraeix que hagi retirat la proposició que 
havia presentat i que hagi acceptat aquesta esmena. Com ja ha dit anteriorment, 
l’equip de govern vol rebre el màxim de suggeriments, proposicions i propostes 
possibles encaminades a millorar el transport públic urbà, i a la potenciació del 
seu ús perquè en les ciutats en les quals s’utilitza més el transport públic urbà, hi 
ha una millor qualitat de vida. Aquest ha de ser l’objectiu de qualsevol que 
representi el conjunt dels ciutadans. És molt difícil aplicar el que es diu en la 
proposició que ha presentat el GMPP perquè, malgrat que sigui cert que algun 
altre Ajuntament ha aprovat l’aplicació d’aquest tipus de reducció, també cal tenir 
en compte que no ho a dut a la pràctica per les dificultats que comporta. L’equip 
de govern, tenint en compte els informes dels Serveis Financers, s’ha posat en 
contacte amb aquell Ajuntament per demanar-li de quina manera preveien aplicar 
les reduccions tenint en compte el que estableix la legislació vigent, a la qual cosa 
ha contestat que tenien l’acord en suspens. En qualsevol cas, cal buscar entre 
tots una fórmula que permeti aplicar aquesta solució o una altra similar per 
aconseguir finalment l’objectiu de potenciar l’ús del transport públic urbà. Per això, 
cal que la Comissió Mixta de Circulació estudiï la situació i proposi solucions 
sempre tenint en compte la legislació vigent i amb el suport dels informes 
preceptius dels Serveis Financers de l’Ajuntament perquè sigui possible la seva 
aplicació.        
 
El senyor Oms i Pons diu que el seu grup creu que és necessari fer un estudi 
respecte a aquesta qüestió i, per això, no tenen cap inconvenient en votar 
afirmativament l’esmena de l’equip de govern. Considera que, respecte a aquesta 
qüestió, hi ha importants buits legals. Sobretot pel que fa a la legalitat del fet de 
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rebaixar un impost. Hi ha altres mitjans per incentivar l’ús de l’autobús com són 
ara els punts que donen els supermercats en funció de la compra que es faci i, 
amb els quals, posteriorment fan regals al comprador. Aplicat al cas del transport 
públic urbà, el regal podria ser un nou cupó i aquest incentiu és més fàcil d’aplicar 
que la reducció d’un impost municipal. Tan sols cal que els tècnics elaborin una 
gràfica per comprovar a partir de quin nombre de viatges es rendible aquest 
sistema. El fet que aplicant aquesta rebaixa es beneficiï l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica discrimina a aquells que no tenen vehicle. Per això, demana a 
l’equip de govern que estudiï aquesta qüestió que és molt important sobretot per a 
aquells que no tenen cotxe.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, en relació al problema legal que ha explicat 
el senyor Canongia, cal buscar la fórmula i està convençut que, amb el personal 
que té l’Ajuntament als Serveis Jurídics i als Serveis Financers, si hi ha voluntat 
política, es pot aplicar aquesta mesura i buscar alguna altra solució. I, respecte als 
usuaris que van en autobús perquè no tenen vehicle, als quals ha fet referència el 
senyor Oms, diria que això seria una perversitat de la proposició del GMPP amb la 
qual no pretenia estar en contra de ningú per beneficiar a un altre. Això suposaria 
caure en el parany absurd i no edificant de buscar solucions al problema del 
trànsit de la ciutat de Manresa. És evident que la proposició del seu grup ha servit 
per a dues coses: en primer lloc la reducció o bonificació del 95 per 100 de 
l’impost i, en segon lloc, el cupó de la compra del supermercat, que també és una 
bona idea.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu que celebra que el conjunt dels membres del 
Ple estigui d’acord amb la idea que cal incentivar l’ús del transport públic urbà com 
a solució al problema del trànsit de la ciutat i espera que apareguin moltes més 
propostes a la Comissió Mixta de Circulació que permetin trobar solucions entre 
tots per intentar millorar aquesta qüestió. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada pel GMS, GMERC i GMIC-
EV a la proposició del GMPP corresponent al punt 8.1 de l’ordre del dia, s’aprova 
per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, es declara acordat:       
 
Que la Comissió Mixta de Circulació i els Serveis Financers de l’Ajuntament 
estudiïn diferents propostes per tal d’incentivar el transport públic a la ciutat, fins i 
tot la possibilitat d’atorgar bonificacions de fins el 95 % de l’Impost de Circulació a 
tot ciutadà que certifiqui la utilització de transport urbà, atenent a criteris de 
legalitat vigent. 
 
Es fa constar que ha quedat retirada la proposició número 8.1 a petició del mateix 
grup proponent. 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT 

L’ESTABLIMENT D’UNA NORMATIVA REGULADORA DE LES 
INAUGURACIONS D’OBRES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 19-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
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“Donada la recent “celebració” de les obres de la Plaça Sant Domènec sense la 
presència d’autoritats representatives de la Generalitat de Catalunya com a 
Institució que ha contribuït a la seva realització mitjançant el cofinançament. 
 
El Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que per part del Ple d’aquest Ajuntament, sigui pres l’acord d’establir UNA 
NORMATIVA REGULADORA de les inauguracions d’obres, o altres actuacions, 
en què s’hi contempli la presència de les institucions que hagin contribuït al seu 
cofinançament.” 
 
El senyor Oms i Pons explica que el seu grup ha observat algunes situacions 
que no li han agradat tot i que celebra que, respecte a una d’elles, l’alcalde hagi 
demanat disculpes. Possiblement aquestes situacions siguin fruit d’un descuit 
però, pel bé de la ciutat i de l’Ajuntament, és necessari que sempre es convidin les 
Institucions que han participat en el finançament de les obres als actes que 
s’organitzin com a conseqüència. Per això el seu grup considera que cal que es 
redacti una normativa que permeti que el servei de Protocol apliqui el mateix criteri 
establert per a tots els casos a fi i efecte d’aconseguir que totes les 
Administracions que han participat en la realització d’una obra determinada, siguin 
convidades als actes que organitzi l’Ajuntament, tant si es tracta d’un acte festiu 
com d’una inauguració. 
 
El senyor Collado i Llort intervé dient que l’equip de govern considera que no és 
necessari que s’elabori en aquest moment una normativa reguladora de les 
inauguracions d’obres perquè l’Ajuntament de Manresa disposa d’un magnífic 
servei de Protocol que sap com actuar en cada situació i que demostra una 
delicadesa molt exquisida en tots els actes públics. No hi ha, per tant, cap 
problema protocol·lari i en el cas concret que explicava el senyor Oms, es va 
prescindir de fer una gran inauguració de la plaça de Sant Domènec perquè 
aquest no és l’estil de l’equip de govern; l’Ajuntament va optar per organitzar una 
celebració festiva i popular en la qual els principals protagonistes fossin els 
ciutadans i ciutadanes que han de gaudir de la recuperació d’aquest entorn 
agradable. Per això, l’equip de govern votarà negativament la proposició del 
GMCIU. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació 
d’aquesta proposició perquè considera que les inauguracions són una qüestió de 
cortesia municipal i ja hi ha prou normes. Malgrat tot, vol agrair al GMCIU les 
atencions que sempre ha tingut respecte al seu grup, però considera que aquesta 
qüestió no ha de ser regulada.  
 
El senyor Oms i Pons diu que voldria deixar clar que el seu grup no critica el 
servei de Protocol de l’Ajuntament que ja fa el que ha de fer, però, quan es fa una 
inauguració oficial, es convida a una sèrie de persones i, quan es fa una 
celebració festiva, com que no està legislat, es queda simplement en un acte 
festiu. Cal ser simpàtic i agradable amb tothom i no s’han de fer aquestes coses 
que poden complicar la relació entre els Administracions. El seu grup no diu que 
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sempre que es convidi a algú a una inauguració s’hagi de tallar una cinta, però sí 
cal que les Administracions que participen en les obres siguin presents als actes 
festius. És lògic que les Institucions que se senten pressionades perquè financiïn 
les obres, també puguin participar de la festa per celebrar que s’ha posat al servei 
de la ciutat una plaça. Per tant, malgrat que l’equip de govern voti negativament la 
proposició, li demana que procuri que no passi mai més que en la celebració 
d’una festa o d’un acte inaugural de la ciutat no es convidi a les Institucions que 
han aportat bona part dels diners, perquè això és bo per al futur de la ciutat i per a 
tothom.  
 
L’alcalde intervé dient que l’equip de govern considera que el protocol és 
important des del punt de vista que és una litúrgia d’una Administració, però, de 
vegades, aquest protocol requereix dosis de flexibilitat per part de molta gent. A la 
plaça de Sant Domènec es va fer una celebració i així se li ha comunicat el 
conseller senyor Pomés i tampoc voldria donar massa transcendència a una 
qüestió com aquesta perquè, de la mateixa manera, també caldria preguntar-se 
perquè quan ve a Manresa un representant de la Generalitat no truca a cap 
representant de l’Ajuntament i també quin paper juga l’alcalde en aquesta situació. 
No val la pena incidir massa en aquestes qüestions, sinó que cal deixar clar que 
l’Ajuntament de Manresa tradicionalment ha tingut una gran cortesia amb les 
Administracions públiques i, de vegades, el fet de voler fer escarafalls respecte a 
aquestes qüestions, no porta enlloc.  
 
Sotmesa a votació la proposició, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV), 6 vots afirmatius (GMCIU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT LA 

INSTAL.LACIÓ DEL SERVEI FUNERARI DE FORN CREMATORI A LA 
CIUTAT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 19-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Considerant la necessitat d’instal.lació del servei funerari de forn crematori, 
atès l’increment de la demanda d’aquest servei. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Govern de data 29 de desembre de 1997, relatiu 
a la informació denegant la possibilitat d’atorgament de llicència municipal per a 
la instal.lació d’un forn crematori al c/ del Bruc, 17, planta baixa i primera. 
 
El Grup Municipal de CIU proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- Que es procedeixi a la instal.lació a la ciutat de Manresa del Servei 
Funerari de Forn crematori, a fi i efecte que siguin satisfetes les demandes 
ciutadanes del servei i que els ciutadans que opten per aquesta modalitat 
funerària no s’hagin de desplaçar. 
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2n.- Instar a l’Equip de Govern que consideri la possibilitat d’oferir la gestió 
d’aquest servei al cementiri municipal, mitjançant la prestació del mateix amb 
modalitat de concessió administrativa entre els operadors del sector, per tal de 
donar entrada a la iniciativa privada en la prestació del servei.”  
 
El senyor Oms i Pons explica que, mitjançant l’acord que va adoptar la Comissió 
de Govern el dia 29 de desembre de 1997, el seu grup es va assabentar que es 
va denegar la llicència municipal per a la instal.lació d’un forn crematori. Els criteris 
de l’equip de govern són correctes, però considera que, si hi ha un interès de la 
iniciativa privada per instal.lar un forn crematori, s’hauria de trobar la solució 
perquè aquest tipus d’activitat, que pot ser deficitària per a l’Ajuntament, podria ser 
beneficiosa per a la ciutat. Les formes d’aplicació poden ser diverses: a través 
d’un concurs, posant-se d’acord les diferents funeràries o que vinguin empreses 
de fora de la ciutat a muntar-ho, però, en qualsevol cas, el seu grup és del parer 
que cal instal.lar-ho al cementiri, lluny del nucli urbà. 
 
El senyor Esclusa i Espinal intervé dient que a principis de l’any 1997, es va 
començar a debatre la necessitat d’instal.lar un forn incinerador a Manresa. Al 
mes de juliol una empresa d’aquest sector va sol.licitar a l’Ajuntament permís per 
a la construcció d’un forn incinerador a les seves instal.lacions. Al mes de 
setembre, l’equip de govern va estudiar aquesta possibilitat i va considerar que el 
millor lloc per ubicar un servei d’aquest tipus era el Cementiri de la ciutat. L’equip 
de govern, de comú acord amb l’empresa interessada, va demanar als Serveis 
Jurídics i al departament d’Urbanisme que comencessin a redactar el plec de 
clàusules i el projecte tècnic per construir aquest servei dins del Cementiri 
municipal. Per tant, en la Comissió de Govern del dia 29 de desembre de 1997, es 
va suspendre la tramitació d’informació fins que el plec de clàusules i el projecte 
tècnic estiguin acabats, moment en el qual, qualsevol operador del sector es 
podrà presentar al concurs. Si això prospera, ja tindrem el servei i, en cas contrari, 
tornarà a començar la tramitació d’informació de viabilitat de la instal.lació d’un 
forn incinerador per a qualsevol operador del sector que ho cregui convenient. Per 
això no cal instar a l’equip de govern perquè treballi perquè ja ho està fent i, per 
tant, el seu vot serà negatiu.  
 
El senyor Oms i Pons diu que li sembla bé que l’equip de govern estigui 
treballant en aquest tema, però el seu grup va veure que la Comissió de Govern 
deia que no a la instal.lació malgrat que els informes tècnics fossin favorables i, en 
cap moment, es deia que l’equip de govern hi estigués treballant. Per això, el seu 
grup manté la proposició. 
 
Sotmesa a votació la proposició, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 9 vots afirmatius (6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
8.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE ES 

RETIRIN DE LA CIRCULACIÓ LES DARRERES EDICIONS DE LES 
GUIES TURÍSTIQUES DE LA CIUTAT, ATÈS QUE PRESENTEN 
NOMBROSES INCORRECCIONS LINGÜÍSTIQUES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 19-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
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“Vistes les darreres edicions del plànols-guies turístiques de la ciutat en què hi 
apareixen nombroses incorreccions lingüístiques, especialment en la versió 
castellana, probablement fruit de la precipitació. 
 
El Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que pel prestigi que es mereix la ciutat de Manresa, siguin retirades de la 
circulació les esmentades guies i siguin editades novament amb la correcció i 
qualitat adequades.” 
 
El senyor Oms i Pons explica que el seu grup va anar per casualitat a l’oficina 
d’informació de l’Ajuntament a buscar unes guies i es va trobar que estaven 
redactades en castellà i, tenint en compte la polèmica que hi ha amb la llengua i 
amb la normalització lingüística, considera que cal ser molt acurats i donar un 
sentit homogeni i fer una traducció respectuosa tant amb la llengua castellana 
com amb la catalana. Pel que fa a les guies turístiques, s’observa que en la 
traducció dels noms propis de la ciutat no se segueix un criteri homogeni: per 
exemple el Pont Vell es tradueix com a “Puente Viejo” i, en aquest cas concret, ja 
ho troba bé tenint en compte que està escrit entre cometes, però, en el cas de La 
Cova de Sant Ignasi s’ha traduït com a Cueva de San Ignacio i s’hauria hagut 
d’escriure entre cometes o entre parèntesi. Pel que fa al Pou de la Gallina, el 
criteri ja és diferent: s’escriu Pou (Pozo) de la Gallina. Li sembla que el criteri és 
traduir o no en funció de si els noms s’assemblen o no i això demostra que no hi 
ha un gran respecte per la llengua. Un altre exemple podria ser el Paseo de Pedro 
III, per Passeig de Pere III que és un nom propi i, per tant, hauria d’estar traduït. 
També, i si se li permet la broma, diria que en l’apartat de la ruta comercial diu: “el 
mercado de las payesas” en lloc de dir: “el mercado de las hortelanas” que seria la 
traducció correcta. A més a més també diu: “la guerra de los segadores” i 
considera que tractant-se d’una fita històrica, hauria d’estar escrita entre parèntesi. 
El Correfoc i el Correaigua no s’ha traduït perquè seria complicat i potser no 
quedaria massa bé posar Correfuego i Correagua, però s’ha escrit en minúscules 
en lloc de posar-ho en majúscules. Pel que fa a la Setmana Gastronòmica de la 
Cuina de Secà s’ha traduït com a Semana Gastronómica de la Cocina de Secano 
i considera que aquests són noms que caldria traduir; igualment, el Campi Qui 
Jugui tampoc està traduït perquè potser seria una mica difícil. Per tot això, el seu 
grup demana que es retirin les guies perquè considera que cal ser molt curosos 
respecte a la qüestió de la llengua castellana. I recorda un altre exemple: la plaça 
de Sant Ignasi Malalt s’ha traduït com a plaza de San Ignacio Enfermo. Si anés a 
Anglaterra i demanés per l’avinguda del comandante Nelson, no sap on l’enviarien 
però, segurament, no l’enviarien al lloc adequat. Per tant, insisteix en que cal ser 
respectuós amb la llengua castellana i catalana, per exemple: a la guia diu: “La 
plana del olmo” en lloc de dir: “El llano del olmo”. 
 
La senyora Vila i Esteban intervé dient que vol felicitar al senyor Oms per la lliçó 
que ha fet de coneixements de la llengua castellana i de lèxic. Tant és així que 
personalment es plantejaria la possibilitat de sentir-lo parlar més d’una vegada 
sobre aquest tema. I, pel que fa a les publicacions, cal dir que les que estan en 
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llengua castellana són les últimes que van arribar de les quatre que s’havien 
encarregat en català, castellà, francès i anglès. L’Ajuntament ja va  detectar en el 
seu moment unes errades en aquesta versió castellana i aquest fet va provocar 
que es plantegés una negociació amb l’empresa editora per establir quines 
responsabilitats o quin cost de la nova edició havia d’assumir aquesta empresa. 
Per tant, l’equip de govern accepta la retirada dels plànols guia editades en 
llengua castellana fins al moment en que es faci la nova edició. Però, malgrat tot, 
el senyor Oms sap que és molt difícil controlar les publicacions en el moment en 
que entren en una editorial perquè moltes vegades hi ha conceptes que es 
canvien: en les publicacions que feia l’Ajuntament quan el senyor Oms era 
responsable de l’àrea de la qual estan parlant, passava el mateix: en la versió 
anglesa es va traduir La Seu com “La Seo” i, a sota, “The Seu” que és com dir “Els 
tomatoes”. Per tant, el problema sorgeix quan és una tercera persona que edita 
aquestes publicacions i, potser caldria controlar-les una mica més.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no creu que hi hagi hagut 
negligència ni mala fe per part de la regidoria afectada com tampoc considera que 
el GMCIU vulgui “fer llenya” d’aquest tema, però, malgrat tot, respecte a aquesta 
qüestió li ha de donar la raó perquè, pel bé de tots, cal corregir les errades que hi 
hagi.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
8.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE 

L’APARCAMENT DE LA PLAÇA PORXADA S’OBRI LES 24 HORES 
DEL DIA DURANT TOT L’ANY. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 19-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Donat que el servei públic de l’aparcament de la Plaça Porxada s’ha trobat 
tancat els dies dissabte 27 i dilluns 29 de desembre, dates de gran afluència 
amb motiu de l’obertura i increment del comerç de les festes de Nadal. 
 
El Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que es voti l’obertura diària de l’aparcament de la Plaça Porxada tal i com 
estava previst al plec de clàusules inicials, donat que és una concessió 
municipal i és inconcebible que l’Ajuntament no vetlli per donar el mateix servei 
que la iniciativa privada. No creiem que aquesta sigui la manera de rendibilitzar 
aquesta concessió. 
 
Per tot l’exposat PROPOSEM que resti obert 24 hores durant 365 dies.” 
 
El senyor Oms i Pons explica que durant les festes de Nadal el seu grup es va 
adonar que estava tancat l’aparcament de la Plaça Porxada que és una concessió 
municipal i desconeix quins són els motius pel quals l’empresa concessionària va 
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decidir tancar-lo. L’Ajuntament hauria de ser més sensible a aquesta qüestió i fer 
un seguiment de l’activitat de l’empresa concessionària perquè el seu grup, en el 
seu dia, ja va protestar pel fet que es tanqués durant la nit perquè considera que 
es poden trobar altres solucions que permetin incentivar l’ús de l’aparcament. Ha 
vist a la premsa que hi ha hagut un bon nivell d’utilització durant els dies festius 
d’aquest aparcament que és clau per al comerç de la ciutat perquè està situat al 
centre. Lamenta molt que l’equip de govern no hagi sabut detectar aquest 
problema fins al moment en què va passar. Aquest fet demostra una falta de 
respecte de l’empresa concessionària i l’Ajuntament no hi està prou a sobre. Per 
tot això, el seu grup demana que l’empresa concessionària torni a treballar amb la 
mateixa dinàmica que la primera que hi havia i que tingui l’obligació d’obrir 
l’aparcament durant les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any i, si no ho pot 
complir, cal que renunciï a la concessió, la qual cosa no creu que faci donat que té 
una inversió important. Per tant, la manera de rendibilitzar l’aparcament és fent un 
esforç d’inversió i de recerca de clients i, dins d’aquests, també els que viuen a la 
comarca, però, en qualsevol cas, no es pot permetre que aquest aparcament sigui 
tancat durant els dies claus si es té en compte, a més a més, que la resta dels 
aparcaments privats de la ciutat són oberts.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu al senyor Oms que comparteix gairebé tot el 
que ha dit en la seva intervenció, però fa uns mesos el Ple va adoptar un acord 
que encara és vigent segons el qual aquest aparcament no pot obrir els 
diumenges i aquesta és l’única cosa amb la qual discrepa del senyor Oms. 
Malgrat tot, cal dir que la regidoria de la Via Pública ha fet molts intents de millora 
del servei que s’ofereix a l’aparcament perquè cal ser realistes i admetre que la 
qualitat d’aquest servei darrerament ha baixat considerablement fins al punt de 
tenir molt poca visió comercial perquè, malgrat l’acord del Ple que ha explicat, si 
un diumenge hi ha activitat comercial, cal tenir molt poca visió comercial per no 
obrir. I un altre exemple d’aquesta actitud és el fet de tancar l’aparcament un 
dissabte i un dilluns que quedaven entremig de Nadal i Cap d’Any per una avaria 
elèctrica. L’Ajuntament va intentar posar-se en contacte amb l’empresa 
concessionària el mateix dissabte i no ho va aconseguir, i el dilluns va poder parlar 
amb una auxiliar de l’empresa amb la qual no va solucionar el problema perquè 
era l’única representant de l’empresa. Per tant, l’Ajuntament ha fet tots els passos 
que ha considerat necessaris per restablir el servei amb la màxima urgència i, 
donat que considera que aquesta situació ha traspassat el mínim exigible i que el 
servei durant les vacances de Nadal ha estat sota mínims, l’equip de govern va 
decidir obrir un expedient a l’empresa concessionària per determinar les seves 
possibles responsabilitats i aplicar, en el seu cas, les sancions que pertoquin per 
incompliment del contracte envers els ciutadans de Manresa. Quan es presenti el 
balanç econòmic i financer de l’any 1997 i es demani un augment de les tarifes, 
s’hauran de comptar els dies que van tancar per Nadal com de màxima utilització i 
màxim rendiment i probablement els números que en resultaran seran uns altres. 
Considera que aquest tipus de coses no es poden passar per alt i cal actuar i, per 
això, l’Ajuntament ha iniciat un expedient.  
 
El senyor Oms i Pons diu que el senyor Canongia té, en aquest moment, una 
oportunitat d’or de revocar el que el Ple va aprovar en el seu dia per tornar a tenir 
un servei com el que hi havia al començament. I també és important la forma 
d’atendre als usuaris en un aparcament, sobretot si es tracta d’una concessió 
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municipal. Per tant, demanaria a l’equip de govern que també tingués en compte 
aquest aspecte i li sap greu que no aprofiti aquesta oportunitat per revocar l’acord. 
 
L’alcalde intervé dient que, des del primer moment, l’Ajuntament va veure clar 
que calia obrir un expedient al concessionari no tan sols pel tancament de 
l’aparcament durant aquests dies tant claus, sinó també per les queixes dels 
usuaris del servei respecte al tracte que han rebut a l’aparcament i, en definitiva, 
per l’actitud negligent amb la qual s’està duent a terme l’activitat de l’aparcament. 
Tot això al marge del fet que s’està negociant el canvi de la titularitat de la 
concessió perquè això no pot afectar, de cap manera, al servei.    
 
Sotmesa a votació la proposició, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 9 vots afirmatius (6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
8.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT 

L’OBERTURA IMMEDIATA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL ELS 
DIUMENGES I FESTIUS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 19-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Assabentats que els últims diumenges ha restat tancat el cementiri municipal, 
qüestió per a nosaltres inconcebible ja que es tracta d’un servei públic a la 
Ciutat i d’una especial sensibilitat per a totes les persones que necessiten 
visitar els seus difunts. 
 
El Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que s’obri immediatament diumenges i festius el cementiri, tal i com ha estat 
habitual fins al moment present.” 
 
El senyor Oms i Pons explica que el seu grup va observar amb sorpresa que el 
Cementiri estava tancat un diumenge quan unes persones de fora de Manresa es 
van interessar per visitar-lo i no hi van poder entrar. I no entén que es pugui donar 
aquesta situació perquè el Cementiri és un servei que s’utilitza precisament els 
diumenges i festius. Això és molt lamentable perquè aquesta és una qüestió que 
afecta molt a la sensibilitat de les persones i es tracta, per tant, d’un greu error de 
l’Ajuntament. Sempre es pot buscar alguna solució perquè això no passi com ara 
que un policia municipal obri les instal.lacions del Cementiri o bé personal de la 
Unitat de Manteniment, pagant-los hores extres. Per tant, no és excusa el fet que 
la persona encarregada de l’obertura del Cementiri estigui de baixa perquè 
l’Ajuntament té molt personal que hi pot anar. I, fins i tot, si a ell mateix li diuen que 
el Cementiri no està obert, hi va i l’obre. Per tant, demana a l’equip de govern que 
busqui les solucions que calgui perquè això no torni a passar. El ciutadà té la 
sensació que l’Ajuntament no se n’entera de res i això és molt greu tant per a 
l’equip de govern com per als grups de l’oposició que també representen 
l’Ajuntament.  
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El senyor Esclusa i Espinal intervé dient que és cert que durant una setmana el 
Cementiri municipal va modificar els seus horaris d’obertura: durant les tardes era 
tancat i el dia festiu d’aquella setmana no es va obrir a l’hora habitual, sinó a mig 
matí perquè hi havia un enterrament. Però també és cert que el dimarts següent 
es van tornar a restablir els horaris normals, és a dir, el Cementiri es va obrir a les 
tardes i també s’obrirà els diumenges i dies festius al matí. Per això, abans de 
permetre que obrís el Cementiri el senyor Oms, ja hi aniria ell mateix. Per tot això, 
l’equip de govern votarà negativament la proposició. 
 
El senyor Oms i Pons diu que no dubta que el senyor Esclusa aniria 
personalment a obrir el Cementiri, però el que va passar és que no es va 
assabentar que era tancat i això encara és pitjor. Tenint en compte que aquest és 
un tema puntual i que l’equip de govern vetllarà perquè no torni a donar-se 
aquesta situació, el seu grup retira la proposició.  
 
8.7 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES FACIN LES GESTIONS POSSIBLES DAVANT 
DE DIVERSES INSTITUCIONS, PER TAL D’ACONSEGUIR ELS 
INGRESSOS SUFICIENTS PERQUÈ EL CENTRE D’AJUDA AL 
DEPENDENT “LLUM DEL BAGES”, PUGUI CONTINUAR OFERINT ELS 
SEUS SERVEIS.  

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 15-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Que el centre d’ajuda al dependent Llum del Bages es troba en una situació 
crítica per poder continuar oferint els seus serveis. Que aquests serveis són 
d’una gran ajuda a la família i als propis malalts que aconsegueixen, mitjançant 
els seus programes de reinserció, fer possible l’abandonament del món de la 
droga als dependents. 
 
Que després de deu anys de portar aquesta iniciativa endavant i de treball 
constant, ferm i dur no es pot abandonar a la seva sort a aquesta associació 
sense dur a terme ajudes paral.leles a les actuals. 
 
PROPOSEM 
 
Que l’Ajuntament de Manresa conjuntament amb el centre d’ajuda al dependent 
Llum del Bages gestionin possibles ajudes i subvencions davant del Consell 
Comarcal del Bages, del departament de Benestar Social i de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, per aconseguir els 
ingressos suficients per poder continuar tan necessària tasca.”  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el seu grup ha presentat aquesta 
proposició perquè considera que el Centre d’ajuda al dependent Llum del Bages 
no pot acabar el llarg i dur recorregut que ha fet durant d’aquests deu anys tancant 
per manca de recursos econòmics. Suposa que tothom considera que els serveis 
que ofereix aquest centre són del tot necessaris perquè fomenten la no 
drogoaddicció i ajuden a les famílies que són en aquesta situació. El seu grup 
considera que la solució que ha decidit adoptar aquest centre consistent en 
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buscar els recursos necessaris per tirar endavant i per pagar els deutes que tenen 
endarrerits trucant de porta en porta, ha d’anar acompanyada pel suport de 
l’Administració perquè no es trobin sols. Per això, el seu grup ha relacionat en la 
seva proposició totes les Administracions que ha considerat que podrien ajudar a 
aconseguir recursos econòmics per a aquest centre i potser encara faltaria la 
Comunitat Econòmica Europea.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que l’equip de govern votarà 
afirmativament a la proposició perquè comparteix la seva filosofia de fons tot i que 
el seu redactat conté algunes imprecisions de llenguatge i de concepte que 
l’obliguen a fer algunes observacions per clarificar quin és el sentit del vot de 
l’equip de govern. Del text de la proposició es podria desprendre, després d’una 
primera lectura, que estem davant d’una crisi d’una entitat i això no és així sinó 
que estem davant del fet que una entitat que va néixer amb una finalitat molt 
concreta que és la de sensibilitzar a la població respecte als temes relacionats 
amb les toxicomanies, està duent a terme una tasca que no li correspon i respecte 
a la qual no té competència ni tampoc prou mitjans. Aquesta és una tasca 
assistencial altament especialitzada que, d’acord amb la Llei de serveis socials, li 
correspon oferir a la Generalitat de Catalunya la qual no ha previst, fins al moment 
present, la possibilitat d’oferir aquest servei de reinserció de drogodependents a la 
comarca. Per tant, el plantejament correcte no és el de demanar subvencions a 
les Administracions, sinó el de reivindicar que aquest servei existeixi, estigui 
suficientment dotat per part del qui té la competència i, en tot cas, sigui gestionat 
pel Consell Comarcal ja que és un servei d’àmbit comarcal de la mateixa 
naturalesa que la dels equips d’atenció a la infància, que s’han posat en 
funcionament fa poc temps a la comarca i que, malgrat que estan dotats 
econòmicament per la Generalitat, els gestiona el Consell Comarcal. Per tant, 
serà aquesta Administració que, un cop la qüestió estigui suficientment dotada i 
conveniada amb el departament, haurà de decidir si ho gestiona directament o bé 
si opta per alguna de les diferents modalitats de gestió indirecta. La seva opinió 
personal és que el millor seria que el centre Llum del Bages fos alliberat d’haver 
d’oferir aquest servei que li impedeix realitzar, amb més profunditat, les tasques 
de sensibilització que li són pròpies. És en aquest sentit que, l’equip de govern, 
des de fa dos anys, està enfocant la discussió amb aquest centre sempre buscant 
que el fet que no existeixi la dotació pressupostària per part de qui l’ha d’aportar, 
no signifiqui l’eliminació del servei. Per això, l’Ajuntament ha col.laborat en el 
manteniment d’aquest servei, de manera supletòria i precària, buscant recursos 
en el Fons Social Europeu, en Programes d’Objectiu 3 de la Diputació i també 
aportant recursos municipals propis. Considera, malgrat tot, que ja ha arribat el 
moment en que el servei disposi de la dotació que li correspon. El Consell 
Comarcal coincideix en aquesta valoració i s’han fet gestions a l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials que és el qui hauria d’aportar els recursos 
necessaris. Per això, a començaments del mes que ve hi haurà una reunió amb el 
director general d’aquest servei per plantejar el problema. Per tant, tenint en 
compte aquestes observacions i deixant clar que no es tracta de demanar 
subvencions a entitats que no tenen res a veure amb aquest problema, l’equip de 
govern votarà afirmativament la proposició perquè considera que es tracta d’un 
problema real al qual cal buscar una solució.  
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El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup està d’acord amb la 
proposició i, per tant, votarà afirmativament. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
8.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES COL.LOQUIN A LA CIUTAT ELS RÈTOLS I 
SENYALS ADIENTS QUE FACILITIN L’ACCÉS A L’EIX 
TRANSVERSAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 15-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
- Que transcorregut un mes llarg des de la inauguració total de l’Eix transversal. 
Via suposadament, i que ho serà, revitalitzadora de l’economia de la Catalunya 
Central i, per tant, de l’economia manresana en tots els sectors. Veiem que no 
s’han instal.lat els indicadors per poder accedir a aquesta via en els punts on la 
connexió són oberts des del centre de la ciutat i des d’altres punts de la 
mateixa. 
 
PROPOSEM 
 
Es porti a terme, el més aviat possible, la retolació i col.locació de les 
senyalitzacions per poder accedir als actuals enllaços d’aquesta via en el nucli 
urbà de la ciutat. Així mateix, que es tingui la cura de preveure la retolació i 
col.locació de les senyalitzacions per poder accedir a l’Eix transversal en els 
enllaços que a hores d’ara malauradament no estan encara oberts.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que, amb aquesta proposició, el GMPP 
pretén que s’acabi tota la discussió que hi hagut darrerament amb declaracions i 
contradeclaracions respecte als rètols de l’Eix Transversal. Suposa que la 
senyalització que s’ha d’instal.lar dins del nucli urbà indicant la situació dels 
accessos a l’Eix Transversal ja deuen d’estar encomanats i properament 
s’instal.laran, però, independentment d’això, considera que cal preveure els 
enllaços que hi haurà en el futur i que, malauradament, encara no són oberts 
perquè no ens trobem en la mateixa situació que ara un cop siguin inaugurats 
sense saber on són els indicadors i per on s’entra o per on se surt.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que els grups municipals que formen 
l’equip de govern votaran afirmativament aquesta proposició malgrat que cal dir 
que ja està treballant en aquest tema, però el fet que encara no estiguin oberts 
alguns dels accessos dificulta bastant fer un programa de senyalització integral de 
la ciutat respecte a l’Eix Transversal perquè les condicions varien en un termini de 
temps relativament curt. Amb aquest argument no pretén deslliurar-se de la 
responsabilitat del seu departament respecte a aquesta qüestió perquè és cert 
que en la línia bàsica de l’Eix que hi ha a la ciutat (ctra. de Vic-ctra. de Cardona i 
Muralles) s’hauria d’haver aconseguit tenir solucionada la senyalització tant 



 72

d’entrada com de sortida, però l’Ajuntament hi està treballant. De totes maneres 
serà difícil trobar una solució integral fins que no estiguin tots els accessos oberts 
perquè, fins a aquell moment, serà complicat anar movent senyals d’una banda a 
una altra. L’estudi integral està fet però és difícil aplicar una part d’ell. Així doncs, 
no es tracta d’escudar-se perquè és cert que l’Ajuntament no ha estat prou hàbil 
per solucionar aquest tema. Una qüestió molt diferent és la senyalització externa 
de la ciutat. A la Generalitat de Catalunya li ha passat el mateix que a l’Ajuntament 
amb la senyalització de les rondes de la ciutat perquè tampoc ha estat prou hàbil o 
ràpida per adequar aquesta senyalització als canvis. Però tota aquesta qüestió 
està en vies de solució i, per tant, l’equip de govern votarà afirmativament.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
8.9 PROPOSICIÓ  CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IC-EV, 

GMS, CIU I GMPP, EN QUÈ MANIFESTEN LA SOLIDARITAT DE LA 
CIUTAT DE MANRESA AMB LA FAMÍLIA DE JOSÉ IGNACIO 
IRURETAGOYENA, REGIDOR DE ZARAUTZ, I CONDEMNEN AQUEST 
ATEMPTAT TERRORISTA.  

 
El secretari dóna compte de la proposició de data 12-1-98 que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 9 de gener, els grups 
municipals ERC, IC-EV, GMS, GMCIU i GMP proposen al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
1.- Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de José 
Ignacio Iruretagoyena, regidor de Zarautz i amb el seu Consistori, fent-la 
extensiva als membres del seu partit, a la resta de forces democràtiques i a tot 
el País Basc, fent-los saber que el seu patiment és compartit per tots els 
nostres conciutadans i conciutadanes. 
 
2.- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest 
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans. 
 
3.- Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del País 
Basc representades a la Mesa d’Ajuria Enea per a l’assoliment dels objectius 
que motivaren la seva constitució.” 
 
El senyor Collado i Llort intervé dient que un cop més es porta al Ple un acord 
per manifestar la solidaritat de la ciutat envers la família, el poble de Zarautz i tot 
el País Basc com a conseqüència d’un nou acte terrorista respecte al qual no 
hem de deixar mai de reiterar la més enèrgica condemna perquè atempta 
contra la dignitat humana i els drets humans. Cal esperar que no es repeteixi 
més un fet d’aquesta naturalesa i, tal com es diu en la seva proposició, tots els 
grups municipals manifesten el seu suport a les forces polítiques 
democràtiques del País Basc perquè se’n surtin i aconsegueixin l’objectiu de 
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viure en democràcia, en pau i en llibertat. I, malgrat que sigui reiteratiu, és 
important manifestar un cop més la més enèrgica condemna, repulsa i 
indignació davant d’aquest acte ignominiós. Per això, el GMS s’adhereix a 
aquesta proposició i espera i desitja que no s’hagi de tornar a adoptar un altre 
acord com aquest.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el GMERC s’afegeix a 
aquest manifest de rebuig per l’assassinat del regidor senyor Iruretagoyena al 
País Basc. Un cop més es veuen obligats a reflexionar sobre aquests fets al 
darrera dels quals, moltes vegades, tan sols hi ha la intenció de crear un clima 
de desestabilització. Al País Basc costa de trobar solucions i, segurament, per 
poder continuar endavant cal que hi hagi sempre voluntat de diàleg. És 
necessari que hi hagi la recerca d’aquest diàleg perquè el conflicte que hi ha al 
País Basc és el conflicte d’un poble que, de la mateixa manera que no es resol 
assassinant regidors, tampoc no es resoldria reduït a una lluita entre 
demòcrates i terroristes amb posicions encastellades perquè al darrera hi 
hauria encara temes no resolts. És un conflicte entre pobles i, per tant, cal 
insistir en la recerca del diàleg malgrat que fets com aquest assassinat no hi 
ajuden gens però és que sense diàleg no hi hauria manera de trobar solucions.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que aquest és el segon Ple 
consecutiu en el que es veuen, malauradament, en la necessitat de parlar 
d’aquest tema. Fa un mes, en el Ple del quinze de desembre, parlaven de 
l’assassinat d’un regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de Rentería i 
aquesta vegada ha estat un regidor del mateix partit de l’Ajuntament de 
Zarautz. Assassinar a un representant polític democràticament escollit equival a 
atacar i eliminar la cèl.lula bàsica de la qual es nodreix la democràcia; significa 
declarar la guerra no tan sols al partit que representa la víctima de l’atemptat, 
sinó a tots aquells i aquelles que li havien confiat el seu vot i li havien atorgat un 
mandat perquè s’ocupés dels problemes de la col.lectivitat. Un atemptat 
d’aquestes característiques té una intenció molt clara que no és altra que 
provocar a sectors socials cada cop més amplis i crear una dinàmica de 
conflicte civil dins de la societat basca. Malauradament, ha de tornar a reiterar 
el que deien ara fa un mes: cal una vegada més demanar a ETA que acabi 
amb la violència d’un cop per sempre i que respecti el desig de la immensa 
majoria del Poble Basc que ha manifestat clarament i reiteradament el seu 
rebuig al camí de la violència. El trencament de l’espiral de l’odi i l’alimentació 
d’una dinàmica de distensió és una necessitat que ens afecta a tots, ens obliga 
i ens compromet. Per això és imprescindible que el moviment social abertzale 
trenqui la seva dependència i supeditació a la línia militarista d’ETA i treballi per 
buscar solucions a través de les institucions democràtiques, però també cal 
que, des del govern de l’Estat, ningú faci ús partidista o electoralista del 
problema de la violència i que es faci una profunda reflexió sobre la situació 
actual de la lluita antiterrorista evitant caure en la imposició de solucions 
unilaterals.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, en primer lloc, com a membre del 
Partit Popular, agraeix les mostres de condol que han manifestat els 
representants dels grups municipals que han intervingut i també les del GMCIU 
que ja ho ha fet individualment. Sap que aquestes manifestacions són sinceres 
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perquè, amb el temps que fa que són a l’Ajuntament, ja han tingut prou temps 
per conèixer-se. Les situacions que es donen al País Basc són molt llunyanes 
de les que es produeixen aquí. Dit això, i com a recordatori al seu company 
assassinat al País Basc, li agradaria invitar a la reflexió als ciutadans de 
Manresa perquè personalment considera que no hi ha res que pugui justificar 
una acció d’aquest tipus, ni “la liberación nacional”, ni la manca de diàleg, ni els 
presos a Canàries, ni res. S’està jugant amb la vida de les persones i, si 
nosaltres fóssim bascos, podríem ser qualsevol de nosaltres. Per tant, el millor 
que podem fer és demostrar, sense fissures, ni dobles paraules, ni frases que 
deixen entreveure un repartiment de culpes, sinó tot el contrari, amb 
contundència, fermament i amb seriositat, que rebutgem aquests actes que, 
afortunadament, aquí, de moment encara els estem evitant.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que és lamentable que s’hagin d’adoptar 
acords com aquest per la falta de respecte que suposa respecte als partits 
polítics, a la democràcia, a la convivència, a les persones i a la vida. És evident 
que hi ha formes de lluita que no entenen això i, per tant, són inconcebibles en 
una democràcia perquè són un atemptat a totes els forces que van decidir, en 
un moment determinat, lluitar per la democràcia i que representen la majoria. Hi 
ha, per tant, una minoria que vol desestabilitzar el país i imposar “normes de 
joc” que no són les adequades en un país que viu en democràcia. La 
democràcia funciona amb les majories, és el millor sistema i ETA no el 
respecta. Per tant, el GMCIU manifesta el seu més profund rebuig tant si es 
tracta de l’assassinat de membres del Partit dels Socialistes com del Partit 
Popular i està a favor de la democràcia i del respecte a la vida i a les persones 
que representen legítimament el poble. ETA no ha anat mai a les urnes i HB sí 
que ho ha fet però hi ha sospites que està al darrera d’ETA. Convergència i 
Unió considera que totes les forces democràtiques s’han d’unir i rebutjar 
aquests actes i, només d’aquesta manera, aconseguirem estar en pau, que 
aquestes postures no tinguin èxit i que la violència sigui enterrada; i tan sols 
així tirarà endavant la democràcia. I també cal que l’ús que se’n faci sigui ferm i 
que no sigui considerat, per part d’altres forces, com a una qüestió manipulada. 
Cal doncs tirar endavant tots junts perquè no puguin ser manipulats ni 
pressionats amb aquests actes de violència. 
 
L’alcalde intervé agraint a tots els grups municipals les seves intervencions i 
aprofita per dir que, segons una conversa que va tenir fa una setmana amb el 
senyor Odon Elorza, alcalde de San Sebastián, és molt possible que 
properament tot un conjunt d’alcaldes de Catalunya, a través de la Federació 
de Municipis de Catalunya i també d’EUDEL que és l’associació de municipis 
del País Basc, es trobin per donar un suport més proper als càrrecs electes del 
País Basc, perquè ser regidor o alcalde d’un Ajuntament és un orgull i una gran 
responsabilitat, però encara ho és més si ho són al País Basc on, en aquests 
moments, es paguen els criteris de la democràcia, fins i tot, amb la pròpia vida.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència 
dels quatre assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
9.1 AUTORITZAR A LA SOCIETAT FORUM, SA. PER CONCERTAR UNA 

OPERACIÓ DE PRÉSTEC HIPOTECARI PER UN IMPORT DE 
120.000.000 DE PTES. AMB L’ENTITAT CAIXA DE MANRESA, PER 
FINANÇAR LA PROMOCIÓ D’UN EDIFICI A LA PLAÇA IMMACULADA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-1-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de Desembre Reguladora de les Hisendes 
Locals, en la redacció que li donà l’article 139.6 de la Llei 13/1996 de 30 de 
Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa 
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la prèvia 
autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la 
concertació d’operacions de crèdit. 
 
Per escrit de data 2 de desembre de 1997 , el gerent de la societat “Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA”, dóna trasllat de certificació dels acords del 
Consell d’Administració de la mateixa d’ 1 de desembre de 1997, en el sentit de 
sol.licitar al Ple de l’Ajuntament l’autorització per concertar amb la Caixa de 
Manresa les següents operacions financeres: 
 
a) un préstec hipotecari per un import de 120.000.000 ptes. per finançar la 
promoció d’un edifici a la plaça Immaculada, d’aquesta ciutat. 
 
b) un aval d’un màxim de 50.000.000 de ptes., per garantir davant la Direcció 
General d’Arquitectura, Habitatge i Actuacions Concertades, la devolució de les 
quantitats que es rebran a compte dels compradors dels habitatges a construir, en 
el supòsit de no obtenir la qualificació definitiva de Protecció Oficial, o de no 
finalitzar les obres en el termini fixat a la cèdula de qualificació provisional. 
 
La susdita sol.licitud es fonamenta en la proposta al Consell del Sr.gerent de la 
societat i s’acompanya estudi econòmico-financer i documentació relativa a les 
propostes presentades per diverses entitats financeres. 
 
Vist l’informe de gestió de la Tresoreria General, de data 12 de gener de 1998 i 
l’informe preceptiu del Sr.interventor de data 14 de gener de 1998. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents 
acords. 
 
PRIMER.- Autoritzar a “Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA” per 
concertar un préstec hipotecari per un import de 120.000.000 de ptes. amb Caixa 
de Manresa, per finançar la promoció d’un edifici a la plaça Immaculada d’aquesta 
ciutat, de 16 habitatges, local comercial i aparcaments, amb les següents 
condicions: 
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Tipus d’interès: 
a) inicial.-  nominal 5’41 % 
 TAE 5’55 % 
 
b) revisió.- (a partir 1r. trimestre any 2000) 

Segons conveni per l’any 1997. Acord Consell de Ministres de 
6-6-97. 

 
Tipus d’interès pel comprador: 
a) inicial.- nominal 5’41 % 
 TAE 5’55 % 
 
b) revisió.- (a partir 1r. trimestre any 2000) 

Segons conveni per l’any 1997. Acord Consell de Ministres de 
6-6-97. 

  
Disponibilitat: 85 % del préstec 
Comissió d’obertura: 0 
Comissió amortització anticipada: 0 
Termini total: 18 anys 
Carència: 3 anys 
Període d’amortització: 15 anys 
Honoraris taxació: 7.500 ptes. més IVA 
 
SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s’inclou 
com a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el 
préstec. 
 
TERCER.- Autoritzar a “Foment per a la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA” 
per concertar amb Caixa de Manresa una operació d’aval d’un màxim de 
50.000.000 de ptes., per garantir davant la Direcció General d’Arquitectura, 
Habitatge i Actuacions Concertades del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, la devolució de l’import de les quantitats 
que es rebran a compte dels compradors dels habitatges de la promoció que 
realitza la societat a la plaça Immaculada d’aquesta ciutat, més, en el seu cas, els 
interessos legals corresponents, en el supòsit de no obtenir la qualificació 
definitiva de Protecció Oficial o de no finalitzar les obres en el termini fixat a la 
Cèdula de qualificació provisional o en la pròrroga reglamentària que pugui 
concedir-se. 
 
Les condicions de l’operació seran les següents: 
 
Comissió d’obertura: 0 
Comissió anual sobre l’import de l’operació 0’4 % 
 
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, les operacions projectades 
conforme a la normativa aplicable.” 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que la societat FORUM, SA. necessita 
finançament per a la promoció de l’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) situat a la 
plaça Immaculada per un import de 120.000.000 de pessetes segons l’acord del 
seu Consell d’Administració. També precisa concertar un aval de 50.000.000 de 
pessetes per garantir davant de la Direcció General d’Arquitectura la devolució de 
les quantitats que es rebin a compte dels compradors en el supòsit de no obtenir 
la qualificació definitiva de protecció oficial o de no finalitzar les obres en el termini 
fixat. Continuant amb la mateixa mecànica que per als crèdits o  préstecs de 
l’Ajuntament, s’ha practicat el mètode de concurrència i s’han presentat set 
entitats financeres les ofertes de les quals s’han estudiat i, posteriorment, s’ha 
seleccionat la que ofereix les millors condicions en el seu conjunt, tant per al 
promotor, com per als compradors. Aquesta entitat és Caixa de Manresa tant pel 
que fa al préstec com a l’aval. Les característiques del préstec hipotecari, que són 
globalment les concertades per als HPO, són les següents: El tipus d’interès, tant 
per al promotor, com al comprador, és un inicial de 5,41 per 100, és a dir, TAE del 
5,55 per 100 i revisió a partir del primer trimestre de l’any 2.000 d’acord amb els 
acords que vagi adoptant el Consell de Ministres en relació a aquests canvis. La 
disponibilitat és del 85 per 100 del préstec, la comissió d’obertura és 0, la comissió 
d’amortització anticipada és 0, la carència és de 3 anys, el període d’amortització 
és de 15 anys i els honoraris de taxació són de 7.500 pessetes més IVA. 
L’operació compleix el procediment de càlcul dels indicadors i ràtios que limiten la 
capacitat d’endeutament dels ens locals. Així doncs, el ràtio legal d’estalvi net és 
de - 1,35 per 100 que és inferior al 2 per 100 negatiu; el ràtio legal de l’import de 
l’operació és de 2,42 per 100 i, per tant, no sobrepassa el 5 per 100 i el ràtio legal 
de càrrega financera és del 12,68 per 100 que també és inferior al 25 per 100. Pel 
que fa a l’operació d’aval, les condicions són les següents: la comissió d’obertura 
és 0 i la comissió anual sobre l’import de l’operació és de 0,4 per 100.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup votarà negativament 
aquest dictamen perquè, com ja ha manifestat moltes vegades, no hi ha 
necessitat de crear una promotora municipal. Però, si s’ha creat i se li han atorgat 
uns diners, el mínim que se li pot demanar és que no faci competència deslleial a 
les promotores privades. En aquest cas, la societat FORUM, SA té uns privilegis 
que no tenen les entitats privades com és ara, l’habilitat negociadora del regidor 
d’Hisenda que cal reconèixer que és important. A més a més, tothom sap com es 
va crear la societat FORUM, SA i els recursos que li ha atorgat l’Ajuntament i, 
lògicament, si aquest préstec no es pogués tornar, hauria de respondre la societat 
FORUM, SA amb béns aportats per l’Ajuntament i això seria també una 
competència deslleial respecte a les entitats privades. Aquestes són les raons per 
les quals el seu grup votarà negativament el dictamen.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe diu que el senyor Arderiu ha manifestat 
reiteradament la seva postura respecte a la societat FORUM, SA com també ho 
ha fet l’equip de govern, però considera, a més a més, que és molt difícil que la 
iniciativa privada construeixi al barri antic de la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-EV i 6 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
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9.2 INTRODUIR MODIFICACIONS AL VIGENT CATÀLEG DE LLOCS DE 
TREBALL D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-1-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“La reorganització parcial de determinats serveis, exigeix les corresponents 
modificacions en el catàleg de llocs de treball d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia - Presidència, té l’honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Introduir en el vigent catàleg de llocs de treball, les següents 
modificacions: 
 
1.- Crear l’apartat 7.16 de - Funcionaris del grup A - , que quedarà redactat de 
la manera següent: 
 
 Denominació Adscripció de la plaça 
7.16 Tècnic d’Administració General Urbanisme Medi Ambient i Via Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

7.16 A 28 1,00 1,30 0,00 0,00 1,50 0,00 0,87 4,67 416.000 1.942.720 

 
2.- Modificació de l’apartat de - Prefectures de Secció - 3.07, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Adscripció de la plaça 
3.07 Jurídico-Administrativa d’Urbanisme, Medi Ambient 

i Via Pública. 
Urbanisme Medi Ambient i Via Pública 

  
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

3.07 A 26 1,00 1,30 0,65 2,00 1,20 0,00 0,11 6,26 416.000 2.604.160 

  
3.- Modificació de l’apartat de - Prefectures de Secció - 3.12, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Adscripció de la plaça 
3.12 Llicències i Protecció a la Legalitat Urbanisme Medi Ambient i Via Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

3.12 A 26 1,00 1,95 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 4,15 416.000 1.726.400 
  
4.- Modificació de l’apartat de - Prefectures de Secció - 3.13, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
 Denominació Adscripció de la plaça 
3.13 Planejament i Gestió Urbanisme Medi Ambient i Via Pública 
 
apart. 
Catàl. 

Nivell 
Plaça 

Nivell 
C.Destí 

Espc. 
D.Tèc. 

Esp. Dedic. 
Ded.     Disp. 

Incom-
patib. 

Respon- 
sabil. 

Pen/ 
Perill 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
C. ESPECIFIC 

3.13 A 26 1,00 1,95 0,00 1,00 1,20 0,00 0,07 5,15 416.000 2.142.400 

 
SEGON.-   Els efectes de les modificacions precedents, seran des del dia 1r. 
de febrer de 1998.” 
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L’alcalde diu que, tenint en compte que les modificacions del Catàleg de llocs de 
treball ja s’han tractat en el punt 7.1.1 de l’ordre del dia, es passa directament a la 
votació del present dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 9 vots negatius (6 GMCIU i 3 GMPP). 
 
9.3 PRENDRE CONEIXEMENT I DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST 

PLE CORPORATIU DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SENYOR 
CARLES ANGUELA I SANT, QUE PERTANY AL GMCIU, AL CÀRREC 
DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 16-1-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’escrit presentat pel senyor Carles Anguela i Sant, de data 16 de gener de 
1998, i registre d’entrada núm. 1271, de data 16-1-98, en el qual formula la 
renúncia al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, i que, transcrit, diu el 
següent:  
 
Carles Anguela i Sant, amb DNI 39.326.785, i domicili al carrer Sant Miquel, 2, 
de Manresa, regidor del Grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Manresa. 
 
EXPOSO 
 
Primer.- Que per raons personals que impossibiliten la dedicació que mereix 
l’exercici del càrrec de Regidor municipal, em veig obligat a la renúncia 
d’aquest càrrec. 
 
Segon.- Que formulada la renúncia expressa al càrrec de regidor municipal 
d’aquest Ajuntament i per tal que el Consistori faci declaració expressa de la 
recepció d’aquesta renúncia, 
 
SOL.LICITO: 
 
Que es procedeixi a la tramitació d’aquesta renúncia. 
 
Vista la normativa aplicable continguda, essencialment, en els art. 182 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en 
concordança amb els art. 15.2 i 19.1 l) de la mateixa Llei, i l’art. 9.4 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vista, així mateix, la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral 
Central, sobre substitució de càrrecs locals. 
 
Considerant la urgència que revesteix la substitució del regidor, per tal que la 
Corporació actuï amb la totalitat del nombre legal de membres corporatius. 
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Per tot això, en concordança amb l’esmentat escrit i en harmonia amb la citada 
normativa legal, es proposa al Ple Corporatiu que prèvia especial declaració 
d’urgència, de conformitat amb l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del 
ROM, adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Prendre coneixement i donar-se per assabentat aquest Ple 

Corporatiu de la renúncia formulada pel senyor Carles Anguela i 
Sant, que pertany al grup municipal de Convergència i Unió, al 
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, mitjançant l’esmentat escrit 
de data 16 de gener de 1998, i registre d’entrada núm. 1271, de 
data 16-1-98. 

 
SEGON.- Trametre certificat de l’acord a la Junta Electoral Central, per tal de 

procedir a la substitució, conforme a allò disposat en la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, i a tal efecte expedeixi la 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a 
qui correspongui cobrir la vacant produïda. 

 
TERCER.- Així mateix, indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon 

cobrir la vacant al senyor Antoni Llobet i Mercadé, que segueix en 
la llista respectiva, atenent al seu ordre de col.locació." 

 
El senyor Collado i Llort explica que aquest és un acord mitjançant el qual es 
pren coneixement i es dóna per assabentat el Ple de la renúncia formulada pel 
senyor Carles Anguela que pertany al Grup Municipal de Convergència i Unió. 
Així mateix, es trametrà certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central i, 
donat que és un assumpte intern del GMCIU, seria bo que es cobrís la vacant 
de manera immediata.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el seu grup demana la 
votació separada del primer i segon punt del dictamen respecte al tercer perquè 
considera que no li pertoca indicar qui ha de cobrir les vacants d’un o altre partit 
polític tal com ja han fet altres vegades i sense que això suposi cap mena de 
rebuig a ningú. Però, en qualsevol cas, la persona que ha de substituir al 
senyor Anguela és una decisió de Convergència i Unió i no de la Corporació. 
Per això, el seu grup s’abstindrà en la votació si es pot votar separadament 
aquest punt del dictamen.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el seu grup s’afegeix a la petició 
que ha formulat el senyor Fontdevila respecte a la votació separada.     
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup vol desitjar al senyor 
Anguela tota la sort en les seves noves ocupacions i dir-li que durant els anys 
que han estat junts compartint la taula de la Sala de Plens, s’han generat 
simpaties i, per tant, el GMPP està a la seva disposició per tot allò en què li 
pugui ser d’utilitat en el futur. 
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El senyor Oms i Pons intervé dient que, personalment com a portaveu del 
GMCIU, li sap greu haver de prescindir d’un company amb el qual va iniciar 
aquesta legislatura, però tots saben que les qüestions professionals, de 
vegades, provoquen que hom no pugui complir la seva vocació política al 
mateix temps que les obligacions professionals. També li sap greu que se’n 
vagi perquè al senyor Anguela li agradava treballar per a la ciutat. Però és ell 
mateix qui pot explicar, millor que ningú, el que sent i els motius pels quals ha 
de renunciar.  
 
El senyor Anguela i Sant intervé dient que només vol demanar que s’accepti 
la renúncia voluntària del seu càrrec de regidor fonamentalment per 
incompatibilitat amb l’activitat professional que desenvolupa actualment. 
Renuncia a aquest càrrec trist però conscient que està actuant amb plena 
responsabilitat perquè considera que la dedicació que cal tenir i demostrar a 
l’hora d’exercir una regidoria ha de ser total i plena tant si es tracta d’un regidor 
de l’oposició, com d’un membre de l’equip de govern. També voldria aprofitar 
aquest moment per agrair als electors de Manresa de la seva coalició la 
confiança que li van dipositar la qual li va permetre poder accedir a formar part 
del Consistori durant aquests dos anys i conèixer l’Administració local des de 
dins. Aquest fet és molt positiu també per a la tasca professional que 
desenvolupa actualment perquè està estretament vinculat al món de 
l’Administració local de la qual no en tenia un gran coneixement fa uns anys i 
que considera que ha de ser un dels puntals del desenvolupament del país en 
el futur. També voldria dir que, malgrat el comiat d’avui, com que, d’alguna 
manera, continua vinculat a l’Administració Local i a la ciutat, està a la 
disposició del que necessiti Manresa i, per tant, també el seu Ajuntament, així 
com agrair a tots els regidors, regidores i al president de la Corporació l’atenció 
que li han dispensat durant el temps que ha estat a l’Ajuntament i desitjar-los 
tota mena d’encerts en les seves tasques que seran beneficiosos per a la 
ciutat.  
 
L’alcalde intervé dient que, com ha fet amb tots els regidors que han marxat de 
l’Ajuntament, li desitja sort políticament, professionalment i personalment 
perquè els regidors que treballen a l’Ajuntament, tant des d’un grup de 
l’oposició com des de l’equip de govern, fan un esforç per la ciutat que, de 
vegades, no es veu recompensat però que realment els omple més del que la 
gent s’imagina. I en aquest acte li fa entrega d’una medalla que sempre ha 
estat d’ell i que ha guardat curosament el cap de Protocol de l’Ajuntament.  
 
A petició del senyor Fontdevila i del senyor Mora, l’alcalde disposa la votació 
separada dels punts primer i segon del dictamen respecte al tercer punt. 
 
Sotmesos a votació els punts primer i segon del dictamen, s’aproven per 
unanimitat dels 22 membres presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 6 
GMCIU i 3 GMPP). 
 
Sotmès a votació el punt tercer del dictamen, s’aprova per 17 vots afirmatius (8 
GMS, 6 GMCIU i 3 GMPP) i 5 abstencions (3 GMERC i 2 GMIC-EV).             
 
A continuació, el senyor Carles Anguela i Sant es retira de la sessió. 
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9.4 INICIAR L’EXPEDIENT ENCAMINAT A ATORGAR LA MEDALLA DE LA 

CIUTAT DE MANRESA AL MÈRIT ESPORTIU A LA SELECCIÓ 
ESPANYOLA DE WATERPOLO. 

 
El secretari dóna compte de la moció que, transcrita, diu el següent: 
 
“Antecedents 
 
Als Campionats del Món de Natació celebrats a Perth (Austràlia), el waterpolo 
espanyol va aconseguir una fita històrica en aconseguir la medalla d’or. 
 
Dintre de l’equip espanyol hi formaven dos manresans, un d’ells el capità, que 
van fer que la bandera espanyola i, amb ella, la ciutat de Manresa pujaren al 
lloc més alt de l’esport mundial, essent la segona vegada que s’obté el màxim 
guardó per part de la selecció espanyola (després de la d’Atlanta), reafirmant 
així els manresans de la mateixa, la seva categoria com els millors esportistes 
de la ciutat en tota la seva història. 
 
Recentment, el govern espanyol ha reconegut el mèrit de la gesta, condecorant 
amb la màxima distinció al capità de l’equip, en Manel Estiarte. L’Ajuntament de 
la ciutat no ha fet res, fins ara, per reconèixer la importància dels fets. 
 
Per això, juntament amb la medalla d’or olímpica i amb la l’Espanya, Manel 
Estiarte, Carles Sanz i, amb ells, tot l’equip, es mereixen la medalla de la ciutat 
de Manresa i el reconeixement públic de tots els manresans per l’èxit assolit, en 
un esport que ha situat a Manresa en la cimera del món esportiu. 
 
Entenem que és de justícia reconèixer aquest fet i honorarà aquell equip que, 
dirigit pel millor esportista manresà de tota la història, ha portat la imatge de la 
nostra ciutat arreu del món. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu que, prèvia especial declaració 
d’urgència, adopti el següent 
 
ACORD 
 
Que s’iniciïn els tràmits legals i reglamentaris encaminats a atorgar la Medalla 
de la Ciutat al Mèrit Esportiu a la Selecció Espanyola de Waterpolo, dirigida pel 
manresà Manel Estiarte, que ha obtingut la Medalla d’Or als Campionats de 
Món de Perth, fent pujar la bandera d’Espanya, i amb ella la de la ciutat de 
Manresa, al lloc més alt de l’esport mundial.” 
 
El senyor Arderiu i Freixa explica que aquest cap de setmana la Selecció 
Espanyola de Waterpolo va guanyar a la d’Hongria als campionats del món de 
Perth i personalment va tenir l’oportunitat de veure-ho en una televisió 
estrangera i va sentir que es va parlar moltes vegades de Manresa referint-se 
al capità de la selecció espanyola. Considera sincerament que ens trobem 
davant del millor esportista que ha tingut la ciutat. En Manel Estiarte ja ha tingut 
moltes medalles i ha estat el capità d’una selecció que ha guanyat una medalla 
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d’or en dues ocasions: primer en els Jocs Olímpics i ara en els Jocs de Perth. 
Considerant que ja té totes les medalles de la ciutat i una més que està 
esperant que el senyor Empez, amb tota la bona fe del món, li concedeixi, cal 
en aquest moment atorgar el mateix reconeixement que en altres ocasions al 
que ha estat la seva obra dins d’un equip de waterpolo cohesionat i triomfador 
fins al punt que s’ha convertit en l’elit mundial i el més alt exemple del que es 
pot aconseguir amb voluntat, amb cohesió i, sobretot, amb esperit esportista. 
L’única relació que té la ciutat amb la nàutica és a través del Parc de l’Agulla i, 
malgrat això i gràcies a l’esforç d’aquests esportistes, Manresa ha tingut una 
projecció internacional que ningú s’esperava. I, personalment com a regidor, 
sent una certa enveja de l’alcalde que està en el lloc ideal per aconseguir fer 
“vibrar” la ciutat en aquest moment amb un equip i en unes condicions 
extraordinàries i li vol fer la següent reflexió: se n’adona que estem davant dels 
millors esportistes que ha tingut Manresa i que la ciutat ha creat una obra 
altíssima ?, s’imagina l’alcalde el que farien els seus col.legues d’altres ciutats 
en la seva mateixa situació ?. Demana als regidors que votin afirmativament 
aquesta moció, però, en el cas que decidissin no fer-ho, la causa podria ser 
que la moció l’hagués presentat un regidor del GMPP o bé que es considerés 
que la selecció no és mereixedora de la medalla. El GMPP no tindria 
inconvenient en cedir la iniciativa a qualsevol altre grup que la proposés però 
cal tenir en compte que tan sols  s’està premiant l’esforç esportiu que està lluny 
de la política i el seu grup ha presentat aquesta moció perquè ell estava mirant 
la televisió i tenia l’ordinador al costat i la va redactar. I tan sols pretén que la 
ciutat, amb el seu alcalde al davant vibri amb aquest fet de la mateixa manera 
que ho va fer quan el TDK va guanyar la Copa d’Espanya.  
 
L’alcalde diu que no tenia la intenció d’intervenir en aquesta moció perquè li 
correspondria fer-ho al senyor Empez com a regidor d’Esports, però considera 
que el senyor Arderiu està utilitzant de forma abusiva i oportunista una medalla 
de la qual tots se senten contents i satisfets, fent servir, de vegades fins i tot, un 
to excessivament cínic. La ciutat ha vibrat de forma important amb aquests 
esportistes als quals ha atorgat una medalla l’acte d’entrega de la qual es farà 
en el seu moment però, el Reglament d’honors i distincions de la ciutat és molt 
restrictiu respecte a la qüestió de les medalles que es concedeixen bàsicament 
a persones o entitats que han dut a terme activitats, fites o millores a favor de 
l’esport dins de l’àmbit de la ciutat. Per això, considera que, si algú té 
competència per atorgar una medalla a la Selecció Espanyola de Waterpolo, és 
el govern espanyol i personalment estaria molt satisfet que ho fes, però, en 
qualsevol cas, no és l’Ajuntament el qui ha d’atorgar la medalla al mèrit esportiu 
a la Selecció Espanyola de Waterpolo. La ciutat està satisfeta que s’hagin 
aconseguit aquests èxits sota la bandera espanyola i se sent representada amb 
el senyor Manel Estiarte i el senyor Carles Sanz i també amb l’Albert Estiarte, 
del qual ningú en parla, i que ha estat el metge de la Selecció durant molt de 
temps. Per tant, com a alcalde està molt satisfet però considera que no cal que 
ho hagi de repetir tantes vegades. Insisteix en que l’atorgament de medalles és 
restrictiu, es fa a persones, entitats i institucions que han assolit una important 
fita esportiva, tant si s’ha aconseguit una medalla com si no o simplement per la 
pràctica de l’esport per afició. I això afecta a persones i institucions de la ciutat 
i, per tant, si s’ha d’atorgar una medalla a la Selecció Espanyola de Waterpolo, i 
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ho diu amb tot el respecte i deixant clar que estarà satisfet si és així, ha de ser 
el govern espanyol qui l’atorgui.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que l’entusiasme que ha demostrat el 
senyor Arderiu és el mateix que tenen tots. Considera que l’èxit del senyor 
Estiarte i el seu company així com de la resta d’esportistes que es dediquen al 
waterpolo, l’han aconseguit gràcies al fet que hi havia una entitat al capdavant i 
unes piscines que eren les millors en el seu moment. Per això, el seu grup 
demanava que avui es tirés endavant un projecte i no un avantprojecte perquè 
considera que no es pot perdre aquest punt de sortida tan bo que hi havia en la 
natació. Lamenta que el senyor Arderiu no s’hagi llegit el Reglament d’honors i 
distincions perquè, si ho hagués fet, segurament hauria vist que la moció del 
seu grup no podia prosperar i, si l’ha llegit, suposa que els seus motius tindrà 
però el GMCIU no pot votar-la afirmativament.    
 
L’alcalde diu que vol deixar clara una qüestió que li sembla que sí que 
comparteixen tots els grups municipals. Es tracta de la felicitació dels tots els 
grups municipals als components de la Selecció Espanyola de Waterpolo i, en 
particular, als manresans que integren aquesta Selecció amb independència 
del vot negatiu a la proposta de concessió d’una medalla.   
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per 18 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV i 5 GMCIU) i 3 vots afirmatius (GMPP). 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA REVISIÓ DEL CADASTRE 
 
El Secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 19-1-98 que, transcrita, diu 
el següent: 
 
“Donada la revisió del cadastre que s’està duent a terme. 
 
El Grup Municipal de CIU 
 
PREGUNTA 
 
Demanem a l’equip de govern que ens faciliti la següent informació: 
 
Nombre exacte d’impugnacions i recursos (ja sigui al propi Ajuntament, ja sigui 
en seu Econòmico-Administrativa) presentats sobre valors dels immobles i 
sobre valors del sòl respectivament. 
 
Data prevista per a la seva resolució.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe contesta que respecte al nombre d’impugnacions, 
cal dir que no n’hi ha hagut cap i, en aquest moment, estem en l’etapa de 
recursos. Per definició, les impugnacions es fan contra normes de caràcter 
general i, en el seu moment, es podria haver impugnat la Ponència, però no es va 
fer. I, contra les notificacions individuals, només es pot recórrer. També es diu en 
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la pregunta: presentats al propi Ajuntament (s’entén que es refereix als recursos) o 
a seu Econòmico-Administrativa i suposa que en aquest cas es refereix al Centre 
de Gestió Cadastral. I, així mateix, es pregunta quina és la data prevista per a la 
resolució d’aquest recursos. Contestant a les preguntes, s’han presentat contra el 
valor cadastral a l’Ajuntament un total de 106 recursos; al Registre, 196 recursos; 
a la Gerència Territorial, en el Centre de Gestió Cadastral, 199 recursos. Per tant, 
s’han presentat un total de 501 recursos que representen l’1,41 per 100 de les 
notificacions reals practicades; l’1,31 per 100 del total teòric de notificacions i el 
69,20 per 100 del total d’al.legacions que sumaven un total de 724. Respecte a la 
data de resolució dels recursos, cal dir que és una qüestió molt important per a 
l’equip de govern i per a ell personalment pel que fa a la imatge que ofereix 
l’Administració i que permet que el ciutadà la consideri lògica. En primer lloc, la 
resolució dels recursos és competència del Centre de Gestió Cadastral i la 
dinàmica de funcionament d’una Administració com aquella, malauradament, no 
té res a veure amb la de l’Ajuntament de Manresa, però hi ha una preocupació 
municipal i personal perquè en el Padró, que s’haurà d’exposar públicament 
durant el període comprès entre finals de març i principis d’abril, s’incorporin les 
modificacions que corresponguin als recursos. Es pregunta quina sensació 
d’eficàcia donarà l’Ajuntament si el ciutadà, al rebut de l’IBI, observa que la 
informació no està actualitzada malgrat que hagi interposat un recurs. Per a ell 
personalment, aquesta qüestió és molt important, però també vol insistir en el 
primer detall significatiu: els recursos són competència del Centre de Gestió 
Cadastral. Per evitar, en la mesura del possible, que es doni aquesta situació, la 
regidoria d’Hisenda ha traçat un pla de treball que seguidament intentarà resumir. 
En primer lloc, en els recursos basats en el que es pot denominar com a 
circumstàncies de fet, que són les referents a qüestions de superfície, titulars, 
trams de carrer, tipificació de finques, etc., la regidoria d’Hisenda ha confeccionat 
un full de fet que entregarà al Centre de Gestió Cadastral perquè ja tinguin una 
part del treball fet i puguin resoldre els recursos més aviat aconseguint, d’aquesta 
manera, guanyar una bona part d’ells. En segon lloc, dels recursos presentats al 
Centre de Gestió Cadastral, l’Ajuntament en sol.licitarà una fotocòpia amb 
l’objecte de poder fer el mateix tràmit que ha explicat anteriorment. Insisteix un 
cop més en que la resolució dels recursos li correspon al Centre de Gestió 
Cadastral i ja anticipa que intueix que hi haurà grans dificultats perquè es 
resolguin abans de la presentació del Padró, però l’Ajuntament intentarà que els 
ciutadans que han interposat recursos no li facin passar la vergonya o, si més no, 
que el nombre de ciutadans sigui el mínim possible. Per tant, no es podrà acusar 
mai a l’Ajuntament de manca de previsió però també cal tenir en compte que hi ha 
un determinat tipus de recursos que tenen, a l’hora de ser estudiats, una dificultat 
afegida que és la comprovació “in situ” de les dades. I encara hi ha un altre 
problema addicional de futur molt important, com a conseqüència de la creació de 
la taxa d’acreditació de la revisió cadastral: curiosament però legalment, de totes 
aquestes modificacions s’han de pagar taxes pel fet d’incorporar aquestes dades 
en els rebuts. L’Ajuntament intentarà fer les gestions que calgui amb el Centre de 
Gestió Cadastral perquè aquesta manera il.lògica d’actuar es faci de forma que 
s’hi puguin incorporar les modificacions sense haver de pagar la taxa. Això dóna 
una idea del volum i de la complexitat que té aquesta qüestió.  
 
L’alcalde intervé dient que, abans d’aixecar la sessió, vol expressar el condol com 
a alcalde i també en nom de la Corporació, per la mort de mossèn Franquesa que 
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ha estat sempre molt vinculat a la ciutat de Manresa i també a la Seu d’on havia 
estat rector durant vint-i-un o vint-i-dos anys aproximadament.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 0 hores i 10 minuts del dia 20 de gener de 1998, de tot el qual, com a 
secretari certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la 
Generalitat núm.  ................ i correlativament fins el  ............... 
 
 
 
EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                   L’ALCALDE  


