
 
 
 

 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 21 de 
juny de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 9, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.  
 
ASSISTENTS 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc de Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra.Teresa Just Riba 
    Sra.Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sra.Carme Vidal Vintró 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sra.Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font 
    Sr. Josep Balet Oller 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 



 
 
 

    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
ABSENT 
    Sr. Jordi Marsal i Muntalà 
 
 
 
 
 
A l'inici de la sessió, no hi és present la Sra. Carme Vidal i Vintró, que s'incorpora a 
l'entrar en el coneixement del punt 4.2.3 de l'ordre del dia. 
 
 
El president obre la sessió quan són les 20 h i 5 min, i després de comprovar el 
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer 
els assumptes compresos en l'ordre del dia següent: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El president pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna 
observació a les actes de les dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 16 i 17 de 
maig de 1994, la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents, les 
actes de les sessions dels dies 16 i 17 de maig de 1994, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 19, 20, 21, 22 i 
23, CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 24 i 30 DE MAIG i 6 DE JUNY DE 
1994, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, 
DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes 
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 9, 16, 24 i 30 de maig i 6 de juny 
de 1994, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels 
grups municipals, i es dóna per acomplert del tràmit de control i fiscalització dels 
articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 3 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 



 
 
 

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

 
 
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de 
l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 30-5-94, PEL 

QUAL S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 
1993. 

 
Vist l'escrit de l'Alcaldia de data 1-6-94 que, transcrit, diu el següent: 
 
" L'Alcalde que subscriu, en acompliment d'allò que disposen els articles 174.4 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes i Locals, i 90.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, dóna compte al Ple de la Corporació de la 
Liquidació del Pressupost de l'exercici de 1993, que va ser aprovada per Decret de 
l'Alcaldia de 30 de maig de 1994, que transcrit diu el següent: 
 
Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril. 
 
Atesa la proposta de l'Interventor d'aquesta Corporació, en acompliment d'allò que 
disposen els articles 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formula 
aquesta Liquidació d'ingressos i despeses del Pressupost de l'exercici de 1993. 
 
Previ l'assessorament favorable de la Comissió de Govern i, en conseqüència del 
que ha estat exposat, resolc i disposo: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de 1993, en aplicació d'allò 
que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formulada per la 
Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent: 
 
 



 
 
 

1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT (Art. 94 RD 500/1990) 
 
1.1. Drets pendents de cobrament................ 1.224.900.367 
1.2. Obligacions pendents de pagament .......... 1.856.402.048 
 
2) RESULTAT D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art. 96 RD 500/1990) 
 
2.1. Drets pressupostaris liquidats 
  durant l'exercici.......................... 4.733.410.827 
2.2. Obligacions pressupostàries 
  reconegudes durant l'exercici   -4.878.663.657 
                  ------------- 
                 - 145.252.830 
2.3 Diferències derivades de despeses 
  amb finançament afectat................... -   3.329.169 
                  ------------- 
                 - 148.581.999 
 
 
3) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101. RD 500/1990) 
 
3.1. Drets pendents de cobrament................ 1.224.471.159 
 
  3.1.1. Drets pressupostaris 
      liquidats durant 
      l'exercici pendent  
      de cobrament......... 428.450.651 
 
  3.1.2  Drets pressupostaris 
      liquidats en exerci- 
      cis anteriors pendents 
      de cobrament......... 796.449.716 
 
  3.1.3  Ingressos pendents 
      d'aplicació.......... -   429.208 
               ----------- 
                 1.224.471.159 
 
3.2. Obligacions pendents de pagament.........-2.769.632.624 
 
  3.2.1. Obligacions pressupos- 
      tàries pendents de pa- 
      gament reconegudes du- 
      rant l'exercici......  793.001.579 
 
  3.2.2. Obligacions pressupos- 



 
 
 

      tàries pendents de pa- 
      gament reconegudes en 
      exercicis anteriors..    1.063.400.469 
 
  3.2.3. Saldos comptes d'acre- 
      ditors no pressupos- 
      taris.       913.230.576 
               ---------------- 
              
3.3. Fons líquids ............................ 476.680.572 
                  ------------ 
                   -1.068.480.893 
3.4  Romanent afectat a despeses 
   amb finançament afectat ............... -   3.379.219 
 
3.5  Saldos de dubtós cobrament ............ -  184.447.040 
                  ------------ 
 
3.6. ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA ......... - 1.256.307.152 
                     ============= 
 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l'article 174.4 de la Llei 
39/1988 esmentada i l'article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Tercer.- Informar al Ple de la Corporació d'allò que disposa l'article 174 de la Llei 
39/1988, en els seus apartats 1, 2 i 3, que transcrit literalment diu així: 
 
"Artículo 174 
 
1.- En caso de liquidación del presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el 
Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, según 
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren a la reducción de 
gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada 
reducción sólo podrà revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, y 
previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Pressupuesto y la 
situación de la Tesorería lo consintiesen. 
 
2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto  de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas 
en el artículo 158.5 de esta Ley. 
 
3.- De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el Pressupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprovarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
 



 
 
 

4.- Informar al Ple de la Corporació, del previst en la disposició transitòria quarta de 
la Llei 22/1993, de 29 de desembre, que transcrita literalment diu així: 
 
"Disposición transitoria cuarta. 
 
Durante el período comprendido entre 31 de diciembre de 1992 y 31 de diciembre 
de 1996, las Corporaciones Locales podrán aplicar los preceptos contenidos en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 174 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, o adoptar optativamente las medidas que a 
continuación se señalan previo acuerdo del Pleno de la respectiva Corporación. 
 
1. Aprobar un Plan Financiero que permita en el período señalado sanear los 
Remanentes de Tesorería negativos generados hasta 31 de diciembre de 1993 
mediante los sucesivos ajustes anuales que por el mismo se determinen, de forma 
que se produzca una paulatina incorporación al Presupuesto de los desfases entre 
los recursos disponibles y los gastos incurridos. 
 
2. El Plan deberá contener las medidas necesarias para dar de baja en cuentas los 
débitos de terceros originados en ejercicios anteriores al de referencia de imposible 
realización como consecuencia de haber operado la prescripción en contra de la 
Entidad en los términos previstos por la Ley. 
 
3. Igualmente se procederá a reducir el Remanente de Tesorería generado en cada 
ejercicio en función del grado de realización de los créditos a favor de la Entidad en 
el tiempo, en la forma que se prevé en el artículos 172 de la Ley 39/1988, de 28 
diciembre, y en los artículos 101, 102, 103 y 104 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril. 
 
4. Se deberán adoptar a través del indicado Plan de Medidas de Gestión, Fiscales y 
Presupuestarias que permitan obtener los márgenes necesarios de equilibrio 
financiero, a fin de que los Remanentes de Tesorería negativos no se vean 
incrementados con tal signo a partir del 1 de enero de 1994. 
 
5. En cualquier caso, las medidas a adoptar no podrán sobrepasar el horizonte de 1 
de enero de 1997, fecha en que volverá a adquirir su virtualidad el artículo 174 antes 
citado, salvo en el caso de que en tal fecha se encuentre la Corporación 
correspondiente en una situación que le permita la continuidad del Plan dentro de 
los márgenes señalados en dicho precepto. 
 
Ho mana i ho signa, l'Alcalde-President, davant meu, el Secretari, que ho certifico, a 
Manresa, el dia trenta-u de maig de mil nou-cents noranta-quatre, i queda estès en 
els fulls de paper segellat de la Generalitat de Catalunya números 506194-A i 
506195-A." 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 6-6-94, PEL 

QUAL S'APROVA LA PERSONACIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT DAVANT LA 



 
 
 

SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPREM, EN 
RELACIÓ AL RECURS DE CASSACIÓ PRESENTAT PEL SR. JUAN 
MANUEL ZORNOZA OROZCO. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la Provisió de data 4 de maig de 1994 de la Secció Primera de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la que 
es té per interposat en temps i forma recurs de cassació contra la Sentència núm. 64 
recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 89/91, interposat pel Sr. JUAN 
MANUEL ZORNOZA OROZCO i d'altres contra la resolució de data 19-10-90, 
desestimatòria de la reclamació interposada pels recurrents (Associació de Veïns La 
Balconada i Font dels Capellans) contra l'acord dictat pel Centre de Gestió i 
Cooperació Tributària de la Gerència Territorial de Barcelona pel concepte de 
Contribució Territorial Urbana. 
 
Atesa la Cèdula d'emplaçament del dia 4 de maig de 1994 de la mateixa Sala, 
notificada a aquest Ajuntament el dia 9 de maig, emplaçant l'Ajuntament davant la 
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, i donant un termini de 30 
dies. 
 
Atès el que disposa l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, respecte 
que la representació i defensa dels Ens Locals correspondrà als lletrats que 
serveixin en els serveis jurídics d'aquestes Administracions. 
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus 
béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que tal i com estableixen l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l'art. 50.2.l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, correspon al Ple de la Corporació l'exercici de les accions administratives 
i judicials, però l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya atorga a l'Alcalde l'atribució d'exercir accions judicials en cas d'urgència. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, 
proposant la personació, en el recurs de cassació interposat contra l'esmentada 
Sentència. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, HA RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIO d'aquesta Administració davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, en relació al recurs de cassació 
presentat pel Sr. JUAN MANUEL ZORNOZA OROZCO i d'altres contra la Sentència 
núm. 64 de 3 de febrer de 1994 recaiguda en el recurs contenciós-administratiu 
núm. 89/91 interposat contra la resolució de data 19-10-90, desestimatòria de la 



 
 
 

reclamació interposada pels recurrents (Associació de Veïns La Balconada i Font 
dels Capellans) contra l'acord dictat pel Centre de Gestió i Cooperació Tributària de 
la Gerència Territorial de Barcelona pel concepte de Contribució Territorial Urbana. 
 
2n.- DESIGNAR  el Sr. PERE MASSEGU I BRUGUERA, Lletrat en exercici dels 
serveis jurídics municipals, representant d'aquest Ajuntament davant el Tribunal 
Suprem i director de la defensa jurídica inherent al recurs de cassació referenciat." 
                           
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 6-6-94, PEL 

QUE S'ACORDA INTERPOSAR TERCERIA DE MILLOR DRET RESPECTE 
DELS BÉNS IMMOBLES EMBARGATS PREVENTIVAMENT A FAVOR DE 
LA "CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE 
CATALUNYA Y BALEARES", A CAUSA DEL JUDICI SEGUIT CONTRA  
PERE MARTÍ FARRERAS 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
    
"Atès l'expedient de constrenyiment núm. 39.211.559 seguit contra PERE MARTÍ 
FARRERAS, per un deute tributari que suma la quantia de 684.018,-Ptes., en data 
19 de setembre de 1989. 
 
Atès que segons resulta de la certificació emesa pel registrador de la propietat del 
Registre núm. 1 del Districte Hipotecari de Manresa, va procedir-se a l'anotació 
preventiva d'embargament dels béns immobles propietat de José Cantarell Codina, 
que consten a l'expedient, a favor del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 
(anotació de lletra "A") a causa del judici executiu núm. 792/81-C, seguit al Jutjat de 
Primera Instància núm. 6 de Barcelona. 
 
Atès el que disposen els articles 8.2.b) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i 4.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, sobre el reconeixement als municipis de la prelació, preferència i altres 
prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació als seus crèdits, recollides 
sobretot als articles 71 i 73 de la Llei General Tributària. 
 
Atès el que estableix l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, sobre la competència de l'Alcalde d'exercir accions judicials i 
administratives en cas d'urgència, donant-ne compte posteriorment al Ple de la 
Corporació. 
 
Atès que l'article 176 del Reglament General de Recaptació regula l'exercici de 
terceries per defensar el millor dret de l'estat, i que l'article 160.1 de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix l'obligació de les Entitats locals 
de defensar els seus béns i drets. 
 
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, 
proposant la interposició de terceria de millor dret, a través del procediment del judici 



 
 
 

declaratiu de cognició, a favor d'aquest Ajuntament respecte el bé immoble 
embargat que consta a l'expedient, per tal de fer valer la preferència de l'Ajuntament. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que legalment té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- INTERPOSAR TERCERIA de millor dret, a través del procediment declaratiu de 
cognició a favor d'aquest Ajuntament, respecte dels béns immobles embargats 
preventivament a favor de la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE 
AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES, a causa del judici executiu 792/91-C 
seguit al Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, contra PERE MARTÍ 
FARRERAS, destinatari de l'expedient de constrenyiment núm. 39.211.559 seguit 
contra ell per un deute tributari de 684.018,-ptes. 
 
2n.- DESIGNAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
perquè representi aquest Ajuntament en el judici declaratiu de cognició en el que 
s'ha de substanciar la terceria de millor dret, referida, i designar la sra. MARIA 
ÀNGELS CLOTET i  MIRÓ, lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
directora de la defensa jurídica inherent al procés". 
 
3.- PRESIDÈNCIA 
 
3.1 APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU QUADRE DE TARIFES DELS 

SERVEIS MORTUORIS DE MANRESA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en sessió Plenària de 18 de gener de 1994, s'aprovà inicialment la revisió 
de tarifes dels Serveis Mortuoris.  
 
Atès que ha estat exposat al públic l'esmentada revisió de tarifes dels Serveis 
Mortuoris, per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el B.O.P. 
núm. 29 de 3 de febrer de 1994, no havent-se presentat cap al.legació. 
 
L'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 ACORD: 
 
1r.- Aprovar definitivament el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris de 
Manresa que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'5 %: 
 
 
1r.- SERVEIS BASICS: 
 
1.1. Serveis Normals 
 
                                  Import pessetes 



 
 
 

 
1.1.1   Servei núm. 1               5.712                    
1.1.2   Servei núm. 2              17.856      
1.1.3   Servei núm. 3              33.833      
1.1.4   Servei núm. 4                   - 
1.1.5   Servei núm. 5              49.098      
1.1.6   Servei núm. 6              61.764      
1.1.7   Servei núm. 7              76.556      
1.1.8   Servei núm. 8              89.683      
1.1.9   Servei núm. 9             111.137      
1.1.10  Servei núm. 10            136.715      
1.1.11  Servei núm. 11            167.436     
1.1.12  Servei núm. 12            209.090     
1.1.13  Servei núm. 13            256.092      
1.1.14  Servei núm. 14            298.802     
1.1.15  Servei núm. 15            405.818     
1.1.16  Servei especial           518.856     
 
 
1.2  Serveis de Pàrvuls           
  
1.2.1   Servei econòmic A           3.224   
1.2.2   Servei econòmic B           7.633      
1.2.3   Servei núm. 1              12.911      
1.2.4   Servei núm. 2              20.790     
1.2.5   Servei núm. 3              25.851    
1.2.6   Servei núm. 4              42.622    
1.2.7   Servei núm. 5              64.064    
1.2.8   Servei núm. 6              98.212    
1.2.9   Servei especial           168.561     
 
1.3  Cotxes fúnebres 
 
1.3.1   Número 1                    3.372      
1.3.2   Número 2                    4.628      
1.3.3   Número 3                    9.286      
1.3.4   Número 4                   13.600      
1.3.5   Número 5                   22.572      
1.3.6   Número 6                   35.900      
 
El contingut dels serveis bàsiscs serà el definit per l'acord del Ple Municipal del dia 
21 de novembre de 1988 (publicat al B.O.P. núm. 53, de 3 de març de 1989). 
 
 
2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
2.1  Caixes de zenc 



 
 
 

 
2.1.1   Econòmica i classe 4a         10.145     
2.1.2   Classe 3a i 2a                15.384     
2.1.3   Classe 1a i luxe              20.303     
 
2.2  Urnes per a restes 
 
2.2.1   Número 1                       6.361    
2.2.2   Número 2                      12.723     
2.2.3   Número 3                      21.065    
 
 
 
2.3  Túmul de metall amb               3.469    
     Dossier i Creu               
 
2.4  Taula de firmes i llibre          3.165            
 
2.5  Auto-furgó de trasllats             
 
2.5.1   Trasllat a domicili,           8.086     
        capelles o altre lloc 
        de destí                  
2.5.2   Sortida a carretera            6.604     
2.5.3   Quilòmetre de despla-             46       
        çament per la península   
2.5.4   Quilòmetre de despla-             61     
        çament per l'estranger    
 
2.6  Expedients de recepció i trasllats 
 
2.6.1   Expedient de recepció de       9.098        
        cadàvers procedents de - 
        qualsevol província de - 
        l'Estat i que impliqui - 
        tràmit de documentació - 
        al Departament de  Sani- 
        tat, gestions davant al- 
        tres Administracions i - 
        desplaçament del  perso- 
        nal de l'empresa          
2.6.2   Expedient de recepció de             12.399         
        cadàvers procedents de - 
        l'estranger i que impli- 
        qui tràmit de documenta- 
        ció al Departament de Sa- 
        nitat, gestions davant - 



 
 
 

        altres Administracions i 
        desplaçament del personal 
        de l'empresa              
2.6.3   Expedient de trasllat de             18.194         
        càdavers per sortida  de 
        Manresa a qualsevol punt 
        de les províncies de l'Es- 
        tat i que impliqui tràmit 
        de documentació al Depar- 
        tament de Sanitat, gestions 
        davant altres Administra- 
        cions i desplaçament del  
        personal de l'empresa     
2.6.4   Expedient de trasllat de             24.798                         cadàvers per sortida de  
        Manresa a l'estrager i - 
        que impliqui tràmit de do- 
        cumentació al Departament 
        de Sanitat, gestions davant 
        altres Administracions i - 
        desplaçament de personal de  
        l'empresa. 
2.6.5   Operació de recepció de ca-           9.286        
        dàvers procedents d'una al- 
        tra població per al seu tras- 
        llat al Cementiri de Manresa. 
        El servei inclou la tarifa  - 
        del cotxe fúnebre núm. 3 
        En el supòsit que l'usuari 
        sol.licités un cotxe fúnebre 
        dels núms. 4,5 o 6, li corres- 
        pondria pagar la diferència en 
        el preu de servei d'aquests  - 
        cotxes fúnebres. 
2.6.6   Expedient d'incineració de ca-         4.313 
        dàvers.                  
 
2.7 Drets sobre l'Embalsament 
 
        Quan l'operació de l'embalsament       7.209 
        es realitzi en la Sala de l'Em- 
        presa concessionària.    
 
 
2.8 Funda protectora                           1.752 
  
 
2.9 Llençol sanitari                           2.022 



 
 
 

 
2.10 Caixa d'embaltge per trasllats en        24.528 
     avió o vaixell              
 
2.11 Sudari en serveis de luxe                 8.086 
 
     Són serveis de luxe els serveis 
     núms. 12, 13, 14, 15 i especial 
     enumerats en l'apartat de " 1.- 
     Serveis Bàsics ". 
 
2.12 Dietes per desplaçament                
 
2.12.1  Quan durant el desplaçament si-        2.022 
        gui necessari efectuar menjars, 
        per cada empleat         
2.12.2  En trasllat dins de l'Estat,           9.432 
        quan el desplaçament sigui su- 
        perior a un trajecte d'anada i 
        tornada a 600 Km. per cada em- 
        pleat.                   
 
2.13 Capelles                  
 
2.13.1  Fins a 24 hores d'estada del          13.477 
        cadàver en la capella de   - 
        l'Empresa concessionària. 
2.13.2  Per cada 6 hores o fracció             3.369       
        que excedeixi de 24 hores 
 
2.14 Recollida de cadàvers per ordre          10.628 
     judicial       
 
 
2n.- Publicar l'aprovació de les Tarifes, de conformitat amb el que preceptua l'article 
59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província.   
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta de fer  
l'aprovació definitiva de les tarifes dels serveis mortuoris, tenint en compte que les 
mateixes, en el seu moment, ja van ser aprovades inicialment, i un cop transcorregut 
el termini i dictaminades les al.legacions, es porten a aprovació definitiva. 
 



 
 
 

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
3.2 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 

1/1994, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals 
que no poden demorar-se fins l'exercici de 1995, i no existint crèdit o sent insuficient 
el crèdit consigant al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits 
extraordinaris i per suplements, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest ajuntament, l'expedient 
de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del 
Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per nous ingressos i baixes de crèdit de despeses 
d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense 
pertorbació del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1995. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 1/1994 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que 
es creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no 
s'haguessin presentat reclamacions." 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest és el primer canvi de partides 
d'aquest exercici 94, i en el mateix hi ha tota una sèrie de moviments, amb 
increments i decrements, a fi i efecte d'adequar les necessitats que es preveuen des 
de juny de cara als proper mesos, tenint en compte el transcurs que porten 
d'aquests 5 primers mesos de l'exercici 94. Com a temes més importants, destaca el 
fet que en l'estat d'ingressos hi ha unes operacions de préstec d'uns sobrants que 
venien d'exercicis anteriors, per valor de 10.263.000 pessetes, que s'incorporen. 
Després la creació d'una nova partida, a fi efecte de tirar endavant el conveni amb 
Medi Ambient, increment que es nodreix de disminucions que hi ha en d'altres 
partides, que pressupostàriament ja venien incorporades en aquest pressupost; la 
incorporació de l'obra del segon tram del Passeig de Pere III, per valor de 2.178.000 



 
 
 

pessetes, que també el seu finançament ve de sobrants de crèdit d'exercicis 
anteriors. Hi ha tota una sèrie de compensacions provinents de diferències d'IVA 
d'obres d'antigues, que pugen, en alguns casos, xifres importants, però en la majoria 
de casos és un problema de regularitzacions. En l'apartat de suplements de crèdit hi 
ha tota una sèrie de detalls d'incorporacions i de decrements de diferents partides, 
algunes d'elles es compensen i d'altres vénen de l'aprofitament d'uns estalvis que 
provenen del capítol I i, específicament, dintre del capítol I, la part més important és 
la que fa referència a un estalvi amb la consignació que tenien per la qüestió de 
Seguretat Social de funcionaris. 
Com a altres punts a destacar, el Sr. Sala afegeix que hi ha un reforç de 4.020.000 
pessetes, amb una assignació que fa referència a les quotes de grup, que en el seu 
moment, pressupostàriament van quedar fora, després hi ha una incorporació de 
2.465.000 pessetes pels honoraris de l'expropiació del Casino, que és un 40 % del 
total de l'import d'aquesta consignació. També tenen la incorporació de 500.000 
pessetes a una partida  d'atencions benèfiques i assistencial de Benestar Social per 
poder donar una subvenció de 500.000 pessetes a l'apartat de Bambylor. Altres 
qüestions a incorporar són un canvi que es fa en unes partides d'Ensenyament 
Conservatori, concretament entre personal laboral i personal fix; aquestes partides 
es compensen al 100 per 100, ja que la regularització d'alguns temes de personal 
eventual que ha passat a personal fix, donava lloc a aquesta regularització que a 
inicis d'any aquest personal estava en l'apartat de laboral eventual i en aquests 
moments, a l'haver canviat d'apartat els diners han de marxar juntament amb  el 
personal a l'apartat que correspon. 
Hi ha també una incorporació de 7.440.000 pessetes, amb la inversió de terrenys, 
que és per reforçar temes d'adquisició de nous terrenys i, d'una forma indirecta, 
reforçar la partida de cara a les necessitats de la SA de Rehabilitació. 
Per últim, com a tema més destacable, diu el Sr. Sala que hi hauria una partida de 
10.590.000 per Administració Financera, despeses de formalització, modificació i 
cancel.lació de préstecs. Recorda que el refinançament que es va fer l'any 93, la 
minuta va arribar a principis de l'any 94, amb la qual cosa estava tancat el 
pressupost 93 i no es va poder carregar en aquell exercici, sinó que s'ha hagut de 
carregar a l'exercici 94 i, per altra banda, hi ha el proper refinançament, que suposa 
que en propers dies discutiran en aquest Ple, i també lògicament han fet un 
esborrany de minuta que sumada amb l'anterior els dóna aquesta necessitat dels 
10.590.000 pessetes. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió manifesta que el seu grup, com fa habitualment en 
els canvis de partida, s'abstindrà en la votació, d'acord amb la seva posició en el 
pressupost. Afegeix que lamenten que donat el resultat del tancament de l'exercici 
93, no s'hagi aprofitat aquest canvi de partides per intentar fer alguns estalvis i, per 
tant, intentar disminuir el capítol de despeses aprofitant que hi havia aquests canvis 
de partides que vist el resultat que es va obtenir de dèficit, seria perfectament 
aconsellable. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta  que el seu grup, com fa habitualment 
en tots els canvis de partides, s'abstindrà de conformitat amb la votació del 
pressupost. Si bé en general totes les partides són bastant decalatges que hi ha 



 
 
 

normalment, que es produeixen normalment, i que no són gaire previsibles, sí que 
n'hi ha una que és donar d'alta 2.465.730 pessetes que és un 40 % dels honoraris 
del Lletrat pel tema de l'expropiació del Casino que els ha sobtat, perquè si això és 
un 40%, vol dir que l'advocat cobrarà 6.165.000 pessetes per portar la defensa de 
l'Ajuntament en el tema del Casino, i entenent que l'Ajuntament de Manresa té en 
plantilla 10 advocats, i que d'ells ni ha algun que està altament especialitzat en 
temes d'urbanisme, en temes d'expropiacions, els sembla que és una despesa que 
s'haurien pogut estalviar donada la situació de crisi preocupant que hi ha a les 
arques municipals. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 11 
abstencions (7 GMS, 3 ENM i 1 GMP) i, per tant, es declara acordat: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per nous ingressos i baixes de crèdit de despeses 
d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense 
pertorbació del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1995. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 1/1994 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que 
es creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no 
s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Abans d'entrar en el coneixement del punt 3.3, el Sr. Alcalde disposa que, com a cas 
excepcional i en atenció al públic assistent, amb el consentiment de tots els grups 
municipals, es passi a contestar les preguntes 4 i 5, agrupades per raó de la matèria. 
 
Pregunta del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de Manresa 
 
" La setmana passada, es va comunicar als pares el tancament de l'escola pública 
del barri de Sant Pau de Manresa. 
 
Per quin motiu s'ha près aquesta decisió? 
 
No resulta especialment problemàtic prendre-la després d'haver fet la inscripció del 
proper curs." 
 
Pregunta del Grup Municipal Socialista 
 
 



 
 
 

"- És cert que per el curs vinent es té previst de tancar l'aula unitària de Sant Pau? 
 
- Per quins motius es pensa tancar? 
 
- A quina escola es pensa matricular els alumnes de l'aula de Sant Pau?" 
 
La Sra. Just i Riba respon que l'objectiu del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat és anar ordenant les escoles, equipant-les amb els serveis necessaris 
per la nova etapa d'aplicació de la reforma, assignant a cada escola els alumnes de 
la zona corresponent, a fi que tots tinguin les mateixes oportunitats, és a dir, 
parvularis de 3 i 4 anys, aules de pre-tecnologia, informàtica, música, educació 
física, audio-visuals, menjador i transport gratuït quan és necessari. És des 
d'aquesta ordenació que l'aula de Sant Pau té el destí d'incorporar-se a una escola 
de les característiques abans esmentades. 
Durant aquest curs escolar es va demanar als serveis de Manteniment que es 
fessin, com en d'altres escoles, anàlisis per detectar l'estat de les biguetes; l'informe 
de Manteniment de l'Ajuntament, que el va encarregar a la UPC, va ser positiu  i el 
varen transmetre a la Delegació Territorial, que va respondre que hi havia " la 
necessitat de proseguir les anàlisis per una empresa especialitzada, a fi de detectar 
si l'edifici presenta un grau de risc que impedeixi continuar desenvolupant l'activitat 
docent". En conseqüència i, sobretot, basant-se en el primer punt la  Inspectora i ella 
mateixa van informar de la decisió del  Departament d'Ensenyament de tancar l'aula 
de Sant Pau, ja que compleix el primer objectiu, i pel que fa al segon, no s'hi podrien  
fer obres definitives. La inspectora es va brindar, ja que la pre-inscripció està fora de 
termini, a mostrar als pares les vacants que hi ha a les escoles de la ciutat, ja que 
els nens que han d'entrar-hi són de diverses edats, a fi de poder triar altres escoles, 
és a dir, que tinguessin les mateixes oportunitats o semblants. Així mateix, va 
certificar que tots els nens tenen plaça, si volen, al Serra i Húnter, cadasacú al nivell 
que per edat els correspon. També, de part del Departament, va informar que tots 
els alumnes de Sant Pau que s'incorporessin al Serra i Húnter hi anirien junt amb la 
mestra actual, és a dir, que la mestra actual puja al Serra i Húnter, amb el benentès 
que no tindria tots els nens, perquè només tindria una aula determinada. També es 
va comprometre a acompanyar, si volien els pares, a parlar amb les mestres, que 
per cert estan molt qualificades a l'etapa infantil, i també a les instal.lacions del Serra 
i Húnter. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que, tot i així, va enviar una carta a la Sra. Mercè Tarradelles, 
que és la Delegada Territorial d'Ensenyament, en la qual li diu que "en aquesta 
Alcaldia ha esta presentada en el dia d'avui una instància subscrita per la Sra. Ana 
Maria Martínez Vizcaíno, en representació de l'Associació de Pares d'Alumnes de 
l'Escola de Sant Pau, i recolzada per un plec de signatures de veïns d'aquest barri, 
en la que manifesten la seva oposició al tancament del col.legi de Sant Pau. En 
relació amb aquest problema, vull manifestar-li que la postura de l'ajuntament és 
sempre la de recolzar la continuïtat del qualsevol escola, tenint present que la 
trajectòria d'aquest ajuntament és la de donar més i millors serveis als barris 
perifèrics, en una línia de fomentar la solidiaritat inter-veinal. Si bé caldria que ens 
plantegéssim conjuntament la qüestió de si és pedagògicament adequat el 



 
 
 

manteniment de nens de 3, 4, 5 i 6 anys en una mateixa aula. Li prego ponderi, 
doncs, els nostres raonaments. Ben atentament". El Sr. Alcalde manifesta que 
aquesta carta li va ser entregada ahir a la tarda, d'acord amb la conversa que va 
tenir amb l'Associació de Veïns i amb la mateixa Presidenta de l'Associació de Pares 
d'Alumnes. Aquest no és un problema d'ajuntament, sinó que és un problema de la 
Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, i que decideixi el que decideixi 
l'ajuntament no val. 
 
El Sr. Perramon i Carrió demana si la mateixa Conselleria s'ofereix a pagar el 
menjador i els desplaçaments d'alumnes. 
 
La Sra. Just i Riba respon que el transport és gratuït i tots els nens transportats 
tenen dret gratuït a menjador. 
 
El Sr. Valls i Riera manifesta que, com a mínim en el dia d'avui, es donen per 
satisfets amb la respostes que se'ls ha donat. 
 
3.3 APROVAR ELS CANVIS DE DESTINACIÓ DE DETERMINADES 

INVERSIONS INCLOSES EN DIVERSOS PRÉSTECS FORMALITZATS AMB 
EL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL", BANCA CATALANA, SA I "BANCO 
ATLÁNTICO, SA" PER IMPORT DE 10.263.849 PTA. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Aquest Ajuntament va formalitzar diversos préstecs amb el "Banco de Crédito 
Local", un préstec amb Banca Catalana, S.A., i un amb "Banco Atlántico, S.A". 
 
Els esmentats préstecs incloien el finançament de determinades inversions. 
 
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme l'execució 
de part d'aquestes inversions, i, en canvi, és necessari realitzar el projecte Obres II 
tram Passeig Pere III i inversions en Adquisició de terrenys i Mobiliari i Estris 
d'instal.lacions esportives. 
 
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció de l'acord següent: 
 
Aprovar els canvis de destí, d'import 10.263.849 pessetes que en els préstecs 
formalitzats amb el "Banco de Crédito Local", Banca Catalana S.A i "Banco 
Atlántico, S.A", tenien la finalitat de finançar diverses inversions, per destinar-los a 
finançar el projecte Obres II tram Passeig Pere III i inversions en Adquisició de 
terrenys i Mobiliari i Estris d'instal.lacions esportives, tot això amb el següent detall: 
 
 
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
257.162.075 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 23-10-89 (CONTRACTE NÚM. 11.19617.0), DEL 
QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ. 



 
 
 

 
 
PARTIDA        IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ  AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
                DESTÍ  
----------------------------------------------------------------------- 
 
91 511.0.600.33 Adquisició 
 de terrenys 1.950.349 503.000  1.447.349 
 
93 121.0.626 Admó. general. 
 Equips per a 
 processos d'in- 
 formació. 19.600.000 26.420 19.573.580 
                     -------------------------------
---------- 
TOTALS  21.550.349 529.420 21.020.929 
 
     
========================================================================= 
 
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
368.500.000, FORMALITZAT EL DIA 24-07-90 (CONTRACTE NÚM. 11.21128.0), DEL QUAL 
PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ. 
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTÍ  
------------------------------------------------------------------------- 
 
93 111.0.624 Òrgans de Govern. 
 Material de  
 Transport. 3.500.000 4.609 3.495.391 
 
93 121.0.625 Administració  
 General.  
 Mobiliari i 
 estris 2.100.000 22.755 2.077.245 
 
93 422.8.601 Obres adequació 
 Teatre Conserva- 
 tori 13.999.993   2.138.275 11.861.718 
   --------------------------------
----- 
 
TOTALS  19.599.993   2.165.639 17.434.354 
 
========================================================================= 
 
 
INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
125.273.128 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 12-11-90 (CONTRACTE NÚM. 11.21805.0), DEL 
QUAL PART ES DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 



 
 
 

   DESTÍ  
------------------------------------------------------------------------- 
 
91 511.0.600.32 Adquisició 
 terrenys 
 situats  
 zona Pl.  
 Porxada 15.000.000 25 14.999.975 
   --------------------------------
--------- 
TOTALS  15.000.000 25 14.999.975 
 
========================================================================= 
 
INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
47.600.000, FORMALITZAT EL DIA 11-03-91 (CONTRACTE NÚM. 11.22716.0), DEL QUAL PART 
ES DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTÍ  
------------------------------------------------------------------------- 
 
93.511.0.601.10 Urbanització 575.532 575.532  -- 
 Passatge Puig 
 
   --------------------------------
------- 
TOTALS   575.532 575.532 
========================================================================= 
 
 
 
INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
284.554.603 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 17-09-91 (CONTRACTE NÚM. 72.23731.0), DEL 
QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTÍ  
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
91 422.1.632.33 Pla Seguretat 
 a les Escoles 12.758.428 257.396 12.501.032 
 
91 422.3.632.34 Rehabilitació 
 Escola Arts  1.618.219 418.219  1.200.000 
   --------------------------------
--- 
 
TOTALS  14.376.647 675.615 13.701.032 
 
========================================================================== 
 



 
 
 

 
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
128.623.354 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 28-02-02 (CONTRACTE NÚM. 11.24481.0), DEL 
QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTI 
------------------------------------------------------------------------- 
 
91 121.3.622.30 Construcció  
 Magatzem de 
 Manteniment 40.000.000 7.245 39.992.755 
 
91 453.0.632.31 Rehabilitació 
 diverses estàn- 
 cies edifici 
 Museu. 22.913.151 69.253 22.843.898 
 
93 452.1.622.00 Construcció 
 Pista Polispor- 
 tiva. Escola 
 Flama. 1.022.736 1.022.736   
   --------------------------------
-------------- 
TOTALS.....................   63.935.887    1.099.234  62.836.653 
========================================================================= 
 
 
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" D'IMPORT 
50.400.000 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 28-02-92 (CONTRACTE NÚM. 11.24482.0), DEL 
QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTI 
------------------------------------------------------------------------- 
 
92 511.0.601.68 Urbanització  
 C/ Llevat 
 Montcau i  
 Misser Mas 7.000.000 58 6.999.942 
 
92 622.2.632 Arranjament   
 teulada Mercat 
  Puigmercadal 4.000.000 2.482.297 1.517.703 
   
 
93 511.0.600.00 Urbanització  
 c/Carrasco i 
 Formiguera 1.009.865 1.009.865 -- 
 
93 511.0.601.10 Urbanització 
 Passatge Puig  244.991     244.991  -- 
 



 
 
 

93 511.0.601.13 Il.luminació 
 rotonda Cra. Pont 
 de Vilomara 4.996.890 746.597 4.250.293 
  ----- --------------------------------
------ 
      
TOTALS   17.251.746 4.483.808 12.767.938 
========================================================================= 
      
 
 
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DE "BANCA CATALANA, S.A" D'IMPORT 
98.901.500 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 27-03-92 (CONTRACTE NÚM. 102.000.723.31), 
DEL QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTI 
------------------------------------------------------------------------- 
 
92 111.0.626 Òrgans de Govern 
 Equips per a  
 processos 
  d'informació 999.706 1 999.705 
 
 
92 121.0.623 Administració 
 General 
 Maquinària 
 instal.lació i 
 utillatge 4.667.586 18.031 4.649.555 
 
92 222.4.623 Control de  
 Trànsit. 
 Maquinària, 
 instal.lació i 
 utillatge 11.934.099 7 11.934.092 
 
92 432.2.623 Enllumenat  
 Públic. 
 Maquinària, 
 instal.lació 
 i utillatge. 11.155.610 534.690 10.620.920 
 
92 432.4.682 Edificis i  
 altres cons- 
 truccions. 
 Enderrocs i 
 altres 7.566.168 96.480 7.469.688 
 
93 121.0.623 Administració 
 General.- 
 Maquinària, 
 instal.lació i 
 utillatge. 1.296.841 54.656 1.242.185 
 



 
 
 

93 452.1.625 Instal.lacions 
 Esportives.- 
 
 Mobiliari i 
 estris 400.000 2.796 397.204 
 
93 611.0.625 Administració  
 Financera. 
 Mobiliari i  
 Estris 800.000 1.388 798.612 
 
93 611.0.626 Administració 
 Financera. 
 Equips per a  
 processos  
 d'informació 1.500.000 23.368 1.476.632 
  
                       -------------------------------------------- 
 
TOTALS  40.320.010 731.417 39.588.593 
========================================================================= 
 
 
 
INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DEL "BANCO ATLÁNTICO, S.A" D'IMPORT 
137.429.436 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 22-09-92 (CONTRACTE NÚM. 2030000279), 
DEL QUAL PART ES DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ 
      
 
PARTIDA  IMPORT FINANÇAT BAIXA PER  FINANÇAMENT 
PRESSUPOSTÀRIA  INVERSIÓ AMB EL PRÉSTEC CANVI DE DEFINITIU 
   DESTI 
------------------------------------------------------------------------- 
 
93 121.0.623 Administració 
 General. 
 Maquinària,  
 instal.lació 
 i utillatge 3.159 3.159 -- 
                                                 --
--------------------------------- 
 
TOTAL  3.159 3.159 -- 
 
========================================================================= 
     
 
INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER CANVI DE DESTI 
 
 INVERSIÓ AUGMENT I 
 -------- ALTA PER 
PARTIDA IMPORT CANVI DE FINANÇAMENT DE 
L'AUGMENT 
PRESSUPOSTÀRIA INVERSIÓ DESTÍ PER CANVI DE DESTÍ 
------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 

94 432.1.600 Adquisició de  - Préstec "Banco de 
Crédito 
 terrenys.  Local" de 257.162.075 
ptes. 
 I.: 52.440.309 7.440.309  529.420  
 
   - Préstec "Banco de 
Crédito 
   Local" de 368.500.000 
ptes. 
    27.364 
    
   - Préstec "Banco de 
Crédito  
   Local" de 125.273.128 
ptes. 
    25 
 
   - Préstec "Banco de 
Crédito 
   Local" de 47.600.000 
ptes. 
    575.532 
 
   - Préstec "Banco de 
Crédito 
   Local" de 284.554.603 
ptes.  
    675.615 
 
 
   - Préstec "Banco de 
Crédito  
   Local" de 128.623.354 
ptes. 
    1.099.234 
 
   - Préstec "Banco de 
Crédito 
   Local" de 50.400.000 
ptes. 
    4.483.808 
 
   - Préstec Banca Catalana 
S.A 
                46.152 
    
   - Préstec "Banco 
Atlántico, SA" 
    3.159 
    ------ 
 
    SUMA                    
7.440.309 
   
 ================================= 
 



 
 
 

94511.0.601.10 Obra II Tram  - Préstec "Banco de 
Crédito 
 P. Pere III.  Local" de 368.500.000 
ptes. 
 I.: 2.178,540 2.178.540  2.138.275 
 
   - Préstec Banca Catalana, 
SA. 
    40.265 
    ---------- 
    SUMA        2.178.540 
   
 ===================== 
 
 
94 452.1.625 Instal.lacions 
 Esportives 
 Mobiliari i  
 Estris. 
 I.: 3.845.000 645.000 -Préstec Banca Catalana, 
SA 
    645.000 
    -------- 
    SUMA           645.000 
   
 ====================== 
  ---------- 
 
TOTAL  10.263.849 
  
 ======================================== 
      
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'agafar uns préstecs i reconduir 
els seus sobrants de cara a noves inversions que són necessàries per l'exercici de 
1994. Per un cantó ténen l'adquisició de terrenys, amb 7.440.000 pessetes, per altra 
hi ha el segon tram del Passeig de Pere III amb 2.178.000 pessetes, i per últim hi ha 
un finançament d'una part de les instal.lacions esportives, mobiliaris i estris amb 
645.000 pessetes, de les 3.845.000 necessàries, la finalitat de les quals és comprar 
el material esportiu necessari per les colònies d'estiu. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 
10 abstencions ( 7 GMS i 3 ENM). 
 
3.4 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL 

CASAL DE VILADORDIS I EL BISBAT DE VIC, RELATIU A LES FINQUES 
D'AQUESTES DUES ENTITATS RELACIONADES AMB EL CASAL DE 
VILADORDIS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'entitat Casal de Viladordis (NIF: G-59400200) figura com a titular de la 
propietat, en el Registre de la Propietat, en l'oficina de registració de Manresa, en el 
tom 2.111, llibre 740, foli 101, de la finca número 37.271, en el mateix tom, llibre 



 
 
 

740, foli 105, de la finca número 37.275, i en el tom 966, llibre 254, foli 36, de la finca 
número 9.329. 
 
Atès que damunt de les finques citades en el paràgraf anterior està construït el local 
de la seu social d'aquesta entitat. 
 
Atès que el Bisbat de Vic (NIF: Q-0800043-B) figura com a titular de la propietat en 
el Registre de la Propietat, en l'oficina de registració de Manresa, en el tom 1.052, 
llibre 283, foli 49 vt., de la finca número 11.022 dup., la qual termeneja amb les 
descrites en el paràgraf primer. 
 
Atès que la qualificació urbanística actual de totes aquestes finques és la 
d'equipament polivalent. 
 
Atès que el Casal de Viladordis i el Bisbat de Vic estan interessats en cedir a 
l'Ajuntament la propietat de les finques citades. 
 
Atès que les activitats desenvolupades pel Casal de Viladordis presenten un interès 
social per a la vitalitat cultural del barri en el que s'encabeix digna de protecció. 
 
Atès que l'Ajuntament té plena capacitat jurídica per adquirir, administrar i disposar 
tota classe de béns i drets, segons l'article 190.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya i 28 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que aquestes cessions es regularan pel que disposen els articles  31 i 33 del 
Decret 336/1988, restant subjecte el mode que grava la transmissió al que disposa 
aquest darrer precepte. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple que adopti el següent 
 
 
 ACORD: 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni entre l'Ajuntament de Manresa, el Casal de Viladordis i el 
Bisbat de Vic relatiu a les finques propietat d'aquestes dues entitats relacionades amb els locals del 
Casal de Viladordis. 
 
Segon. Facultar l'Alcalde per a la signatura d'aquest Conveni i de la documentació necessària per a 
l'efectivitat d'aquest acord. 
 
Tercer. Ordenar: 
 
 a. La inscripció en el Registre de la Propietat de les transmissions acordades en el Conveni. 
 
 b. Anotar els béns adquirits en l'Inventari Municipal de Béns". 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest tema, tal com van discutir a la 
Comissió d'Hisenda, consisteix en què el Casal de Viladordis fa la cessió dels locals 



 
 
 

a l'ajuntament i l'ajuntament, juntament amb la cessió d'aquests locals fa una cessió 
d'ús i unes millores d'estructura i d'acondicionament. Al mateix temps, el Bisbat de 
Vic que té un local al costat fa cessió a l'ajuntament d'aquest local, que s'incorpora 
dintre del Casal de Viladordis i l'ajuntament agafa el compromís de fer la cessió d'un 
terreny o d'un local al Bisbat, a fi i efecte de compensar-lo d'aquesta cessió inicial, 
amb unes característiques concretes com són que doni a fora, que tingui accés 
directe, etc. Aquesta cessió d'ús que es fa a favor del Casal de Viladordis, és per 50 
anys, amb totes les salvaguardes que les finalitats han de ser les que es prefixen en 
el conveni i, al mateix temps, la gent del Casal de Viladordis també es fa 
responsable del manteniment futur de l'esmentada instal.lació, si bé l'ajuntament hi 
aportarà una xifra que ja consta al pressupost, del voltant dels 12 milions de 
pessetes en obres, a fi i efecte d'adequar l'esmentat Casal de Viladordis. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 
4.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia. 
 
4.1.1 ACCEPTAR i CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ DE 

220.000. PTA. CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
L'ESPORT, PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE 1994. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 27 de 
desembre de 1993 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per al programa d'organització d'activitats de lleure per a 
l'any 1994. 
 
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha concedit 
una subvenció per a l'esmentat programa. 
 
És pel que el Tinent d'Alcalde-Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 
 A C O R D S 
 
 



 
 
 

1r. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 220.000'- 
ptes. concedida per la Direcció Gral. de l'Esport per al programa d'organització 
d'activitats de lleure d'aquest any 1994. 
 
2n. Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per poder portar a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
 
4.1.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ DE 

35.000 PTA. CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
L'ESPORT, PER A LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 
1994. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 27 de 
desembre de 1993 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per al programa d'activitats de formació esportiva per a 
l'any 1994. 
 
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha concedit 
una subvenció per a l'esmentat programa. 
 
És pel que el Tinent d'Alcalde-Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 
 A C O R D S 
 
 
1r. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 35.000'- 
ptes. concedida per la Direcció Gral. de l'Esport per al programa d'activitats de 
formació esportiva d'aquest any 1994. 
 
2n. Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per poder portar a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.1.1  i 4.1.2  
són aprovats per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL 
 
4.2.1 APROVAR EL NOU REDACTAT DEL TEXT DEL CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA 
GLOBAL I CONJUNT DE SERVEIS SOCIALS I ACCEPTAR LA 



 
 
 

SUBVENCIÓ DE 5.252.031 PTA. CONCEDIDA PER L'ESMENTAT 
PROGRAMA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona varen signar l'any 
1993 un conveni de col.laboració per al desenvolupament d'un programa global i 
conjunt de serveis socials al municipi de Manresa, el qual va ser aprovat pel Ple de 
la Corporació de data 21-09-93. 
 
Atès que, segons el pacte onzè de l'esmentat conveni, aquest tindrà una durada de 
dos anys (1-1-93 fins al 31-12-95) i podrà prorrogar-se de forma expressa amb 
acord d'ambdues parts per un període de 4 anys, introduint-ne les modificacions que 
es considerin adients. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona tenen intenció de 
continuar la col.laboració fins ara mantinguda, però introduint diverses modificacions 
a l'esmentat conveni. 
 
Atès l'informe favorable emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada de Benestar Social, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Aprovar les esmenes presentades per la Diputació de Barcelona al conveni de 
col.laboració entre ambdues institucions, signat en data 7 de maig de 1993, en el 
sentit de: 
 
* Modificar parcialment els pactes: 2, 3, 4 i 5. 
 
* Suprimir el contingut dels pactes: 7, 9, 10, 13 i annexes          operatius. 
 
* Modificar en tot el conveni el que segueix: 
 
 - substituir el concepte "Pla" pel de "Serveis Socials", "acords", o 

"activitats" si s'escau. 
 
 - convertir la "Comissió Mixta de Seguiment" en "Comissió Mixta". 
 
2n.- Aprovar el nou redactat del text del conveni de col.laboració entre aquest 
Ajuntament i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'un programa 
global i conjunt de serveis socials al municipi de Manresa, amb les modificacions 
esmentades al punt primer, de conformitat amb el text que s'acompanya a 
l'expedient. 
 



 
 
 

3r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrès la subvenció concedida 
per a l'esmentat programa, que de conformitat amb el pacte tercer del conveni que 
s'adjunta és de 5.252.031'- ptes. (cinc milions dues-centes cinquanta-dues mil 
trenta-una pessetes) per a aquest any 1994. 
 
4t.- Nomenar com a representants de l'Ajuntament de Manresa en la Comissió Mixta 
de l'esmentat conveni a les persones següents: 
 
 - L'Alcalde de l'Ajuntament com a Vicepresident. 
 - La Regidora de Benestar Social, com a vocal. 
 - La Cap de Negociat de Serveis Socials, com a vocal. 
 
5è.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que aquesta és la renovació del conveni 
que ja tenien amb la Diputació. El contingut pràcticament és igual, el que passa és 
que es modifiquen alguns punts, on es marca molt el tema de pla general, mentre 
que abans era més per àrees d'Infància, Vellesa, etc. Els diners de subvenció són 
els mateixos que l'any passat. A més d'això, hi ha un suport tècnic i uns cursos que 
la Diputació farà per educadors de l'Ajuntament, uns cursos que han ofert 
gratuïtament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.2.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

AQUEST AJUNTAMENT, L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES, PER OBTENIR UNA MILLORA EN 
L'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'atenció social primària, tant social com sanitària, són el primer graó 
d'accés al sistema de serveis socials i també al sistema de serveis sanitaris. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'Institut 
Català de la Salut i el Consell Comarcal del Bages, en el camp dels serveis socials i 
sanitaris, i establir unes bases de cooperació que comporti una millora en l'atenció 
que s'ofereix a la ciutat. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta 
col.laboració. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i a la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 



 
 
 

És pel que, aquesta Regidora Delegada de Benestar Social proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament, l'Institut Català de la Salut i el Consell Comarcal del Bages, per obtenir 
una millora de l'atenció al ciutadà, tant des de la vessant social com des de la 
sanitària, mitjançant l'intercanvi i cooperació entre les tres entitats, i de conformitat 
amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que aquest conveni també és una 
renovació que no suposa diners per cap de les parts, un conveni entre el Consell 
Comarcal, l'ICS i l'Ajuntament de Manresa. Més que res és un protocol d'actuació 
per coordinar-se, saber quines tasques s'estan fent des de l'ICS, des de Serveis 
Socials i des del Consell Comarcal. Així situacions d'infància en risc, incapacitats 
familiars i altres es fan més d'atenció primària, i altres situacions que afecten més a 
dèficits de salut, que es facin més des de l'ICS. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 
4.2.3 APROVAR EL CONVENI FILIAL DERIVAT DEL CONVENI-MARC SIGNAT 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
DE LA GENERALITAT, PER A L'EXECUCIÓ DE LES MESURES 
JUDICIALS IMPOSADES ALS MENORS I JOVES DEL MUNICIPI. 

 
A l'entrar en el coneixement d'aquest punt, s'incorpora a la sessió la Sra. Carme 
Vidal i Vintró. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa  la Llei 11/1985, de 13 de juny, de Menors, modificada parcialment per la Llei 
12/1988, de 21 de novembre. 
 
Atès el que s'estableix a l'article 25.k) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i a l'article 11.b) de la Llei 26/1989, de 27 de desembre, de Serveis 
Socials, en referència a les competències dels Ajuntaments en aquest sentit. 
 
Atesa la necessitat de col.laboració i coordinació entre l'Ajuntament de Manresa i el 
Departament de Justícia de la Generalitat, en ordre a aconseguir un servei més 
eficaç en l'atenció de menors. 



 
 
 

 
Atès el conveni marc entre aquest Ajuntament i la Direcció General de Justícia de la 
Generalitat signat el 5 d'abril de 1993, per a l'execució de les mesures judicials 
imposades als menors i joves del municipi, així com els processos de reinserció que 
se'n derivin. 
 
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social de l'Ajuntament de Manresa, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el conveni filial per a l'any 1994, derivat del conveni marc aprovat pel 
Ple de la Corporació de data 16 de març de 1993, per a l'execució de les mesures 
judicials imposades als menors i joves del municipi, així com els processos de 
reinserció, de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts". 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que  aquest conveni també és una 
renovació del de l'any passat. Hi ha una variació, i és que fins ara tenien que els 
menors atesos eren fins a un màxim de 8, i aquest any és fins a un màxim de 6. 
L'ajuntament mai no havia cobert les 8 places, perquè això són menors que els 
deriven a Justícia. Per aquests 6  menors, es dóna una aportació econòmica de 
720.000 pessetes. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT 
 
4.3.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT, EL SERVEI DE JOVENTUT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE NAVARCLES, SANTPEDOR, 
SANT VICENÇ DE CASTELLET I SANT JOAN DE VILATORRADA, PER 
A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL, I 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 850.000 PTA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent. 
 
" Atesa la importància que té per als joves el fet de disposar d'un Servei d'Informació 
Juvenil en temes d'especial interès per a ells que contribueixi a millorar les seves 
condicions de vida. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona porta a terme una política de suport i cooperació 
envers els municipis, i ha tingut la iniciativa d'impulsar un conveni de col.laboració 
entre aquest Ajuntament, el Servei de Joventut de la Diputació, i els ajuntaments de 
Navarcles, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet i Sant Joan de Vilatorrada, per tal de 



 
 
 

garantir la prestació d'un Servei d'Informació Juvenil en l'àmbit municipal de les 
esmentades poblacions, mitjançant l'entitat prestadora de serveis, ASSOCIACIO 
CULTURAL BLOC. 
 
Atès que en virtut de l'esmentat conveni, la Diputació de Barcelona concedirà a 
cadascun dels ajuntaments col.laboradors una subvenció per a l'esmentat servei 
d'informació, corresponent a l'Ajuntament de Manresa la quantitat de 850.000'- ptes. 
 
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i als articles 
129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, pels quals es regulen les relacions 
administratives entre les diferents administracions. 
 
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, pels quals es regulen les competències i funcions 
d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les diputacions provincials envers els 
municipis. 
 
Per tot això, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa, el 
Servei de Joventut de la Diputació de Barcelona, i els ajuntaments de Navarcles, 
Santpedor, Sant Vicenç de Castellet i Sant Joan de Vilatorrada, per a la prestació 
d'un Servei d'Informació Juvenil en els àmbits municipals de les poblacions 
esmentades, mitjançant l'entitat prestadora de serveis, ASSOCIACIO CULTURAL 
BLOC, de conformitat amb el text que s'acompanya al dictamen. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
850.000'- ptes. (vuit-centes cinquanta mil pessetes) concedides per la Diputació de 
Barcelona a l'Ajuntament de Manresa, per a la prestació d'un Servei d'Informació al 
Jove en el municipi de Manresa. 
 
3r.- 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." 
 
Intervé el Sr. Rodó i Rodà i manifesta que es tracta d'aprovar el conveni de 
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments de la comarca 
per oferir un servei d'informació a través de l'entitat Bloc. Com a novetat respecte 
l'any passat, destaca la incorporació de l'ajuntament de Navarcles. Manresa 
concretament rebrà 850.000 pessetes de la Diputació de Barcelona, que 
representen 50.000 més que l'any passat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 



 
 
 

4.3.2 MODIFICAR EL PUNT 2n. DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA  
CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE 17-5-94, PEL QUAL S'APROVAVA EL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA 
GENERALITAT I L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el proppassat dia 
17 de maig de 1994, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració a signar entre 
l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu 
Roja de Manresa, per a la realització d'un "Casal Obert" dirigit a infants en situació 
de risc de la població de Manresa. 
 
Atès que el pacte cinquè de l'esmentat conveni estableix una comissió de seguiment 
del conveni per tal de vetllar pel bon funcionament dels projectes conveniats, que 
estarà formada per dos representants de cadascuna de les parts. 
 
Atès que l'acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa, en el seu punt segon, va 
acordar nomenar els seus dos representants, sent els mateixos el Regidor i el 
Tècnic de Joventut. 
 
Atès que l'esmentat servei es fa en coordinació entre la Unitat de Joventut i la de 
Benestar Social de l'Ajuntament, motiu pel qual s'ha vist la conveniència que hi 
siguin ambdós representats en la comissió de seguiment. 
 
És pel que, el Regidor de Joventut, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció del següent: 
 
                           A C O R D 
 
Modificar el punt segon de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 17 de maig de 
1994, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de 
Manresa, la Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu Roja, per a la 
realització d'un "Casal Obert", en el sentit de nomenar els representants de 
l'Ajuntament de Manresa a la comissió de seguiment del conveni, i que seran les 
persones següents: 
 
 - Francesc Reverter i Farré, Tècnic de Joventut. 
 - Helena Gotzens i Gràcia, Cap de Grup d'Infància de                 l'Ajuntament 
de Manresa." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
5.- ÀREA D'URBANISME 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 
 



 
 
 

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 5.1.1 a 5.1.7 de l'ordre del dia, ambdós inclosos. 
 
5.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CASAL DE VILADORDIS, PEL 
CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE 
VILADORDIS, TRAM I: VIALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 

 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a la referència cadastral 56.017.63, i que figura com a 
propietat de Casal de Viladordis en el Registre de la Propietat, en l'oficina de registració 
de Manresa,  en el tom 2.111, llibre 740, foli 105, amb el número de finca 37.275, en la 
inscripció 1a, es troba afectada per aquest projecte en part de la seva superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir gratuïtament la d'aquesta part a 
l'Ajuntament, en els termes de la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que 
s'acompanya aquest Dictamen. 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 A C O R D 
 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.63, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Casal de Viladordis (NIF G-59400200), que 
figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de la Propietat, en la oficina 
de registració de Manresa, en el tom 2.111, llibre 740, foli 105, amb el número de finca 
37.275, en la inscripció 1a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
 



 
 
 

5.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I MANTENIMENT I LLOGUER, SA, PEL 
CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE 
VILADORDIS, TRAM I: VIALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a la referència cadastral 56.017.11, i que figura com a 
propietat de Manteniment i Lloguer, S.A. en el Registre de la Propietat, en l'oficina de 
registració de Manresa,  en el tom 2.064, llibre 693, foli 139, amb el número de finca 
34.034, en la inscripció 2a, es troba afectada per aquest projecte en part de la seva 
superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir gratuïtament la d'aquesta part a 
l'Ajuntament, en els termes de la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que 
s'acompanya aquest Dictamen. 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 ACORD: 
 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.11, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Manteniment i Lloguer, S.A. (NIF: A-
08993123), que figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de la 
Propietat, en la oficina de registració de Manresa, en el tom 2.064, llibre 693, foli 139, 
amb el número de finca 34.034, en la inscripció 2a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
5.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I JOAQUIM ALTIMIRAS CASAS, PEL 



 
 
 

CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE 
VILADORDIS, TRAM I: VIALS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a les referències cadastrals 56.017.61 i sense número, i 
que figura com a propietat de Joaquim Altimiras Casas en el Registre de la Propietat, 
en l'oficina de registració de Manresa,  en el tom 1.057, llibre 285, foli 186, amb el 
número de finca 756D, en la inscripció 10a, es troba afectada per aquest projecte en 
dos porcions de la seva superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir gratuïtament les d'aquestes 
parts a l'Ajuntament, en els termes de la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu 
Acord que s'acompanya aquest Dictamen. 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 ACORD: 
 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a les referències cadastrals 56.017.61 i 
sense número, a establir entre l'Ajuntament de Manresa i Joaquim Altimiras i Casas 
(DNI: 39.260.535), que figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de 
la Propietat, en la oficina de registració de Manresa, en el tom 1.057, llibre 285, foli 186, 
amb el número de finca 756D, en la inscripció 10a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
5.1.4 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, JOAN VIVES FRANCH I DOLORS 
FRANCH TRULLÀS, PEL CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DE VILADORDIS, TRAM I: VIALS 

 



 
 
 

" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca de referència cadastral 56.017.12 es troba afectada parcialment per 
aquest projecte. 
 
Atès que el titular de la propietat que figura en el Registre de la Propietat, en l'oficina de 
registració de Manresa, en el tom 1.030, llibre 275, foli 77, amb el número de finca és 
Florenci Vives Singla. 
 
Atès que, actualment, i per successió "mortis causa" la nua propietat de la finca pertany 
al fill de l'anterior titular, Joan Vives Franch, veí de Manresa, amb domicili al carrer de 
la Sagrada Família, número 11, 3r, 4a. i amb el DNI 39.305.300, mentre que  l'usdefruït 
vidual li correspon a l'esposa de l'anterior titular, Dolors Franch i Trullàs, veïna de 
Manresa, amb domicili al carrer de la Salut, números 18 i 20, 1r, i amb DNI 39.193.473. 
 
Atès que el nu propietari, en nom propi i representació de la seva mare, segons resulta 
dels termes de la seva instància, ha sol.licitat cedir la totalitat de la propietat d'aquesta 
part a l'Ajuntament pel preu fixat en la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord 
que s'acompanya aquest Dictamen. 
 
Atès que la valoració dels terrenys, acreditada en l'informe que acompanya a aquest 
Dictamen i incorporada a la minuta del Conveni s'ha efectuat segons l'article 98 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, en connexió amb l'article 30 b. del 
Reglament de patrimoni dels ens locals 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 ACORD: 
 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.12, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Joan Vives Franch (DNI: 39.305.300) i Dolors 
Franch Trullàs (39.193.473), nu propietari i usufructuària vidual respectivament de la 



 
 
 

finca que figura en el Registre de la Propietat, en la Oficina de Registració de Manresa, 
en el tom 1.030, llibre 275, foli 77, amb el número de finca 10.534, en la inscripció 1a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
5.1.5 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I MARIA CARME FALIP I BONET, PEL 
CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL 
VILADORDIS, TRAM I. VIALS 

 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a la referència cadastral 56.017.42, i que figura com a 
propietat de Maria Carme Falip i Bonet en el Registre de la Propietat, en l'oficina de 
registració de Manresa,  en el tom 300/731, llibre 73/183, foli 86/3, amb el número de 
finca 4.216/6.364, en la inscripció 9a/6a, es troba afectada per aquest projecte en part 
de la seva superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir la d'aquesta part a l'Ajuntament 
pel preu fixat en la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya 
aquest Dictamen. 
 
Atès que la valoració dels terrenys, acreditada en l'informe que acompanya a aquest 
Dictamen i incorporada a la minuta del Conveni s'ha efectuat segons l'article 98 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, en connexió amb l'article 30 b. del 
Reglament de patrimoni dels ens locals 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 
 ACORD: 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.42, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Maria Carme Falip i Bonet (DNI: 39.299.536), 



 
 
 

que figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de la Propietat, en la 
oficina de registració de Manresa, en el tom 300/731, llibre 73/183, foli 86/3, amb el 
número de finca 4.216/6.364, en la inscripció 9a/6a. 
 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
5.1.6 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I JOAQUIM ESPINAL BAJONA, PEL 
CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓL DE 
VILADORDIS, TRAM I: VIALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a la referència cadastral 56.017.32, i que figura com a 
propietat de Joaquim Espinal Bajona en el Registre de la Propietat, en l'oficina de 
registració de Manresa, en el tom 1.028/1.001, llibre 274/265, foli 44/129, amb el 
número de finca 10.478/9.926, en la inscripció 1a/1a, es troba afectada per aquest 
projecte en part de la seva superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir la d'aquesta part a l'Ajuntament 
pel preu fixat en la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya 
aquest Dictamen. 
 
Atès que la valoració dels terrenys, acreditada en l'informe que acompanya a aquest 
Dictamen i incorporada a la minuta del Conveni s'ha efectuat segons l'article 98 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, en connexió amb l'article 30 b. del 
Reglament de patrimoni dels ens locals 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 
 
 ACORD: 



 
 
 

 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.32, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Joaquim Espinal Bajona (DNI: 39.257.945), 
que figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de la Propietat, en la 
oficina de registració de Manresa, en el tom 1.028/1.001, llibre 274/265, foli 44/129, 
amb el número de finca 10.478/9.926, en la inscripció 1a/1a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni. 
 
5.1.7 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI DE MUTU ACORD 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I JAUME GRAU TORRAS, PEL 
CONCEPTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE 
VILADORDIS, TRAM I: VIALS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple Municipal el 16 de novembre de 1993 aprovà definitivament la relació 
de béns i drets afectats pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1: VIALS. 
 
Atès que la finca que respon a la referència cadastral 56.017.64, i que figura com a 
propietat de Jaume Grau Torras en el Registre de la Propietat, en l'oficina de 
registració de Manresa,  en el tom 1.052, llibre 283, foli 17, amb el número de finca 
10.974, en la inscripció 1a, es troba afectada per aquest projecte en part de la seva 
superfície. 
 
Atès el titular registral de la propietat ha sol.licitat cedir la d'aquesta part a l'Ajuntament 
pel preu fixat en la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya 
aquest Dictamen. 
 
Atès que la valoració dels terrenys, acreditada en l'informe que acompanya a aquest 
Dictamen i incorporada a la minuta del Conveni s'ha efectuat segons l'article 98 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, en connexió amb l'article 30 b. del 
Reglament de patrimoni dels ens locals 
 
Atès que, segons l'article 186 del mateix Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en 
connexió amb article 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 5.2.3. del Reglament 
d'expropiació forçosa, l'acte que procedeix, per trobar-se d'acord l'expropiat i el 
beneficiari, és la signatura del Conveni, després que el Ple aprovi la seva minuta. 
 
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, actuant per delegació de l'Alcalde, atorgada 
mitjançant Decret dictat el dia 17 de juny de 1991 i modificat parcialment per Decret del 
dia 14 de setembre de 1993, i de conformitat amb el parer favorable de la majoria dels 
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,proposo al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 



 
 
 

 
 
 ACORD: 
 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni Expropiatori de Mutu Acord que s'acompanya a 
aquest Dictamen relatiu a la finca que respon a la referència cadastral 56.017.64, a 
establir entre l'Ajuntament de Manresa i Jaume Grau Torras (DNI: 39209924), que 
figura com a titular registral de la seva propietat al Registre de la Propietat, en la oficina 
de registració de Manresa, en el tom 1.052, llibre 283, foli 17, amb el número de finca 
10.974, en la inscripció 1a. 
 
Segon. Facultar el Regidor Delegat d'Urbanisme per a la signatura d'aquest Conveni." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquests 7 dictàmens són de conveni 
de cessió de terrenys per poder fer la urbanització de Viladordis; bàsicament totes 
aquestes cessions fan referència al que es coneix com el Carrer de la Salut. D'aquests 
7 dictàmens, el 5.1.1, el 5.1.2 i el 5.1.3, la cessió és gratuïta i en els altres hi ha algunes 
compensacions econòmiques que, en conjunt, pugen aproximadament sobre unes 
850.000 pessetes. Aquest era un pas necessari per poder tirar endavant aquest 
projecte i anar posteriorment a l'adjudicació, pendent d'un dictamen posterior de 
l'aprovació inicial de la modificació puntual d'aquest projecte d'urbanització. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 5.1.1 a 5.1.7 de 
l'ordre del dia, ambdós inclosos, són aprovats per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
5.1.8 RATIFICAR L'ANNEX AL CONVENI EXPROPIATORI SUBSCRIT AMB  ELS 

SRS. JOAQUIM, MARIA I JOAN VILARNAU DALMAU, PEL QUAL 
APARCAMENTS DE CATALUNYA, SA, ES FA CÀRREC DEL PAGAMENT 
DEL JUST PREU A L'INTERESSAT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vist el conveni expropiatori de mutu acord subscrit amb aquest Ajuntament pels 
senyors JOAQUIM, MARIA I JOAN VILARNAU DALMAU, en la seva qualitat 
d'afectats per l'expropiació dels elements necessaris per tal d'executar l'obra municipal 
de construcció d'aparcaments a la plaça Porxada, fou aprovat pel Ple de l'Ajuntament 
de data 29 d'octubre de 1993 i signat el dia 15 de novembre de 1993. 
 
Vist d'altra banda, que amb data 7 d'abril de 1994, es signa un annex a dit conveni 
expropiatori, en el qual s'estableix que la societat adjudicatària de la concessió de la 
construcció i explotació de l'aparcament, APARCAMENTS DE CATALUNYA, S.A., 
serà la que faci efectiu el pagament del just preu expropiatori pactat al conveni el dia 15 
de novembre de 1993, estant l'expropiat totalment d'acord en aquesta novació de 
l'obligació de pagament del just preu. 



 
 
 

 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
componen la Comissió Informativa d'Urbanisme, al Ple proposa, l'adopció del següent: 
 
 A C O R D 
 
RATIFICAR L'ANNEX AL CONVENI EXPROPIATORI, subscrit el dia 7 d'abril de 
1994, pel qual APARCAMENTS DE CATALUNYA, S.A., es fa càrrec de l'obligació de 
pagament del just preu a l'interessat." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest dictamen ratifica l'annex a un 
conveni expropiatori, bàsicament és la ratificació d'un conveni que s'havia subscrit el 15 
de novembre de l'any 93 i fa referència a què els compromisos que tenia l'ajuntament 
de Manresa de fer front al pagament en metàl.lic  a la família expropiada, el que diu 
l'annex és que el pagament d'aquesta expropiació anirà a càrrec d'Aparcaments de 
Catalunya, SA. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que la posició del GMS serà l'abstenció, de 
conformitat amb el posicionament que varen adoptar en el seu dia quan es va prendre 
l'acord d'incrementar en 10 anys la concessió del pàrking de la Porxada, i a canvi 
d'aquest increment de 10 anys de concessió, Aparcaments de Catalunya, SA, es feia 
càrrec de totes les expropiacions. De conformitat amb aquell acord en què van 
manifestar el seu vot negatiu, avui s'abstindran. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
5.1.9 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ ROTONDA 

ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG PER ASPERSIÓ. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
REMODELACIÓ ROTONDA ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG PER 
ASPERSIÓ, amb un pressupost general total de QUATRE MILIONS NOU-CENTES 
SET MIL CATORZE pessetes (4.907.014 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 
67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar 
l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents regla-
mentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la 



 
 
 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació del 
projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat REMODELACIÓ 
ROTONDA ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG PER ASPERSIÓ, amb un 
pressupost general total de QUATRE MILIONS NOU-CENTES SET MIL CATORZE 
pessetes (4.907.014 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament 
de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987". 
  
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest és un projecte que consisteix 
en la 2ª part de la remodelació de la rotonda, que coneixen amb el nombre d'Accés a 
equipament comercial. Aquest projecte consisteix en fer tot el tema de gespa i 
vegetació, a l'igual que tot el reg d'aspersió de tota la rotonda i les illes que estiguin a 
l'entorn d'aquest espai. Hi ha una part de la millora d'aquesta rotonda que ja està feta, 
que és la il.luminació; tot i que saben que en aquests moments no hi ha finançament 



 
 
 

per aquest projecte, entenen  que es podrà obtenir finançament per mitjans externs i 
podran veure aviat realitzada aquesta  obra. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i demana, a la vista d'aquest projecte i veient, a més a més, 
que no hi ha consignació econòmica, si hi ha un termini molt fixat per anar a fer la 
remodelació d'aquesta rotonda perquè, en tot cas, si no hi hagués una urgència molt 
determinant demanarien que aquest dictamen quedés sobre la taula, perquè estan 
veient unes futures despeses de manteniment de la pròpia gespa, de les flors de 
temporada, etc. Pensen que pot haver-hi un  canvi d'orientació cap el que siguin les 
reordenacions de jardineria en aquest municipi; pensen que es pot fer amb d'altres 
elements vegetals que no tinguin tanta despesa de manteniment.  
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que, en principi, preferiria no deixar-lo 
sobre la taula; el que pot fer és agafar el compromís de fer un replanteig sobre el tema 
de la vegetació. Part de l'obra, sobre tot la de reg d'aspersió, ho farien de seguida, i la 
part de sobre, sobretot la part de vegetació, s'hauria d'esperar un millor temps i està 
disposat a parlar-ne amb els grups, ja que el tema de vegetació creu que no suposaria 
modificació substancial del projecte. Però la part del reg d'aspersió si que la tirarien 
endavant, i creuen que això disminuirà els costos posteriors de manteniment. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que entenen que el propi projecte defineix clarament quin 
tipus de vegetació hi va posteriorment al fet d'haver construït el reg per aspersió i totes 
les obres que si hagin de fer. Per tant, és inherent al propi projecte i si ara donen la 
seva aprovació, estan donant l'aprovació a aquest enjardinament que portarà despeses 
importants de manteniment que suposa que aniran a càrrec del municipi. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que el seu grup votarà favorablement, 
tenint en compte que regidor d'Urbanisme ha près en consideració el refer la vegetació. 
Per tant, creuen en la seva paraula i que la vegetació es reconduirà bé. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que tot i ser una aprovació inicial, s'ha de tenir en 
compte que no existeix crèdit. Per això demana que no s'avancin massa i hagin de fer 
una altra petició de crèdit. 
 
 
Sotmesa a votació la petició de l'ENM en el sentit que el dictamen quedi sobre la taula, 
és rebutjada per 21 vots negatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i  3 vots afirmatius (ENM). 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 21 vots afirmatius (12 CIU, 8 GMS i 1 
GMP) i 3 abstencions (ENM). 
 
 
5.1.10 APROVAR INICIALMENT LA 2ª MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

D'URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



 
 
 

" Atès el projecte d'urbanització elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, anomenat 2ª 
MODIFICACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS, amb un pressu-
post general de 70.732.179 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística 
vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització elaborat pels Serveis Tècnics 
Municipals, anomenat 2ª MODIFICACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI 
VILADORDIS, amb un pressupost general de SETANTA MILIONS SET-CENTES 
TRENTA-DUES MIL CENT SETANTA-NOU pessetes (70.732.179 pts), de con-
formitat amb el que es preveu en els articles 9 de la Llei de Catalunya de Mesures d'A-
dequació de l'Ordenament Urbanístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de gener, i 34 i 
següents del seu Reglament, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte d'urbanització 
aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta, de conformitat 
al que es preveu en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de Catalunya de Mesures d'A-
dequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Reglament". 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que porten a aprovació inicial la 2ª 
modificació del projecte d'urbanització del barri de Viladordis. Anteriorment han passat 
7 dictàmens que incloien la totalitat de les cessions del carrer de la Salut, però dintre el 
procés de gestió de disponibilitat dels espais que hi ha al carrer que coneixen com a 
Mas d'en Roca, hi havia dificultats en la gestió amb dos propietaris, i per no perjudicar 
el conjunt de l'obra, sobretot per l'interés que hi ha sobre el finançament, i entenent que 
aquest espai no disminueix en res l'amplada actual existent i permet seguir el 
funcionament, i tenint en compte que un dels dos propietaris amb el qual no 
s'acabaven de posar d'acord, estan en possibilitats de tancar un conveni, és per tot 
això que demana el vot favorable a aquest dictamen. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que votaran favorablement perquè entenen que 
aquest projecte no pot quedar parat, però lamenten el fet que no es pugui fer el 
projecte inicial, i els agradaria que en un futur pròxim tinguessin una nova modificació 
del projecte per dir que el realitzen tal com l'havien pensat originàriament. Una de les 
funcions del Consistori és acabar tots els carrers de la ciutat, i és molt trist i lamentable 
que deixin un tros de carrer sense fer. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 



 
 
 

 
5.1.11 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR. 

JOSEP SALVADÓ CIURANA, EN REPRESENTACIÓ DE VENEZ, PER 
PRECISAR L'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ SITUADA AL CARRER NOU 
XAMFRÀ CARRER CANAL. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia  15 de març de 1994, fou 
inicialment aprovat l'Estudi de Detall presentat pel senyor Josep Salvadó Ciurana en 
representació de VENEZ, S.A., amb la finalitat de precisar l'ordenació de l'edificació 
situada al carrer Nou xamfrà carrer Canal. 
 
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall inicialment 
aprovat mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 111, del dia 
10 de maig de 1994, així com practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, 
no ha estat presentada cap al.legació. 
 
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple 
Municipal siguin adoptats els següents 
 
 
   A C O R D S   
 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor Josep 
Salvadó Ciurana en representació de VENEZ, S.A., amb la finalitat de precisar 
l'ordenació de l'edificació situada al carrer Nou xamfrà carrer Canal, de conformitat amb 
el que preveu l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una 
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en 
compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall 
en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions a aquells 
propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit". 



 
 
 

 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest és un dictamen sobre el qual ja 
van fer l'aprovació inicial. És un estudi de detall d'una edificació que es voldria construir 
a la cantonada entre el carrer Nou i el carrer de la Canal, i degut a les diferències que 
hi hauria entre l'alçada dels edificis que hi ha al carrer Nou i les alçades que marca el 
PERI de Puigmercadal, el que intentava fer aquest Estudi de Detall era condicionar una 
mica aquestes diferències que hi havia. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
6.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER "L'INSTITUTO NACIONAL DE 

EMPLEO", PER UN IMPORT DE 2.280.000 PTA., PER A POSAR EN MARXA 
EL CONVENI INEM/CORPORACIONS LOCALS PER A L'ANY 1994 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció de 
l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca l'INSTITUTO NACIONAL DE 
EMPLEO, dins el Pla de Col.laboració Ajuntaments / INEM i materialitzada en la 
sol.licitud d'inclusió feta pel sr. Alcalde-President el passat 22 d'abril de 1994 per a 
l'atorgament de subvencions. 
 
Atès el decret amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 504359-A de 
data 20 d'abril de 1994 en el que es resol sol.licitar a l'Instituto Nacional de Empleo 
subvenció per a la realització de projectes dins la convocatòria abans esmentada. 
 
Atès que la subvenció concedida d'enguany, segons escrit de la Directora Provincial de 
l'INEM i conforme allò acordat en la Comissió Executiva Provincial del 30 de maig de 
1994, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament número 11.496 de data 3 de juny 
de 1994, ascendeix a 2.280.000 ptes. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 
39/88 d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals. 
 
Es per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica, amb el parer 
favorable dels membres que la componen, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents 
 
 
 A C O R D S 
 
1.- ACCEPTAR  com a ingrés la subvenció concedida per l'INSTITUTO NACIONAL DE 
EMPLEO per un import de 2.280.000 PTA per a la posta en marxa del conveni de 



 
 
 

col.laboració INEM/Corporacions Locals de l'any 1994, en el qual aquest Ajuntament 
ha estat inclòs segons escrit de la Directora Provincial de l'INEM i conforme allò 
acordat en la Comissió Executiva Provincial del 30 de maig de 1994, amb registre 
d'entrada en aquest Ajuntament número 11.496 i de data 3 de juny de 1994. 
 
2.- FACULTAR  al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la resta de documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que amb aquest acord s'accepta una subvenció de 
l'INEM, amb la qual agafaran un animador de joventut, una persona pel Centre Cívic i 
com a cosa nova hi ha un estudi sobre el regadiu de Manresa. Ja van fer-ne un sobre 
la contaminació de la Riera de Rajadell, que ha servit per presentar un programa 
europoeu global de la Riera de Rajadell i la seva adequació. Amb aquest estudi d'ara, 
pretenen tenir un estudi que serveixi de base sobre el regadiu de Manresa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.- ÀREA D'INTERIOR 
 
7.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
7.1.1 ESTABLIR EL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ I UTILITZACIÓ DE 

MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU DE PROPIETAT MUNICIPAL, I 
APROVAR INICIALMENT LES TARIFES CORRESPONENTS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que aquest Ajuntament disposa en propietat de material esportiu divers, amb 
destí a la realització de diversos cursos i activitats esportives. 
 
Atès que es considera necessari l'establiment i aprovació de preus públics per a la 
cessió de l'ús de l'esmentat material, amb l'objecte de regular la seva utilització. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Rêgim Interior té l'honor de proposar al Ple de 
la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S: 
 
Primer.- Establir el Preu Públic per la prestació i utilització de material i equipament 
esportiu de propietat municipal, i aprovar inicialment les tarifes que es relacionen: 
 
Per la cessió del material esportiu següent: 
 
- Bicicleta de muntanya. 
- Piragües. 
- Planxes de windsurf amb els seus complements. 
- Cordes d'escalada i altres complements. 



 
 
 

- Paracaigudes. 
- Arc i fletxes, dactilera i diana. 
- Patins de rodes. 
 
1.- Per unitat i hora sense monitor ................. 300 pta. 
2.- Per unitat i hora amb monitor  
    (mínim 5 practicants) ........................... 800 pta. 
3.- Per unitat durant 1 dia sense monitor .......... 1000 pta. 
4.- Per unitat durant una setmana sense monitor .... 3000 pta. 
 
Segon.- El pagament d'aquest preus públics es realitzarà en règim d'autoliquidació, 
amb anterioritat a la cessió i entrega del material. 
 
Tercer.- Exposar al públci els acords precedents per un termini de 30 dies hàbils 
comptats a partir de la publicació del corresponent Edicte d'exposició pública al Butlletí 
Oficial de la Província, dins dels quals les persones interessades podran examinar 
l'expedient i formular les al.legacions que estimin oportunes. 
Transcorregut l'esmentat termini sense haver-se formulat al.legacions, els preus públics 
es consideraran definitivament aprovats." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i diu que es tracta de la incorporació d'un preu públic dintre 
les ordenances municipals, ja que a la qüestió d'esports i colònies d'estiu hi ha tota una 
sèrie de material que s'incorpora, i la utilització d'aquest material per part dels 
interessats comporta uns preus públics que formen part d'aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
7.1.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE DIVERSOS 

CREDITORS, PER IMPORT DE 2.882.072 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Durant l'exercici de 1993 s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que 
per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès l'informe que consta en l'expedient. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda ha de proposar al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 
 A C O R D  
 
RECONÈIXER,  a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del RDL 781/1986, 
de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 60.2 del RD 500/1990, de 
20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de diverses empreses del sector de la publicitat, 
pel deute acreditat segons factures conformades que tot seguit es detallen: 



 
 
 

 
 
DATA FRA.   DATA REG.     PROVEÏDOR  CONCEPTE IMPORT 
 
30.09.93  01.10.93 Regió 7  Publicitat 169.050 
15.10.93  18.10.93 Regió 7  Publicitat
 158.010 
31.10.93   03.11.93     Regió 7  Publicitat 227.470 
15.11.93   16.11.93  Regió 7  Publicitat 548.435 
30.11.93   01.12.93  Regió 7  Publicitat 293.020 
31.12.93    05.01.94  Regió 7  Publicitat 91.080 
30.09.93   11.10.93  Avui   Publicitat 491.625 
30.10.93    15.11.93  Avui  Publicitat 379.500 
30.11.93   21.12.93  Avui  Publicitat 465.750 
22.10.93   05.11.93  Vanguardia  Publicitat 19.182 
15.09.93    16.09.93  Clarena     Publicitat 10.350 
01.07.93    19.08.93  Vanguardia Subscripcions 28.600 
        ------- 
 
       TOTAL...... 2.882.072 
 
TOTAL A CARREGAR: 2.882.072 PTA." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'una sèrie de factures, la major 
part de les quals són dels últims mesos de l'exercici 93 i que per motius pressupostaris 
varen queda fora, ja que la partida havia quedat exhaurida el mes de novembre i 
aquestes factures no hi tenien cabuda. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que sembla que aquestes factures creixin com bolets, 
per exemple n'hi ha una entrada el 19 d'agost del 93 i es pregunta com és que sent de 
l'agost encara la tenen tancada en un calaix. Ell sempre demana que surtin totes, però 
veu que cada vegada en surten de noves. Suposa que la setmana vinent en sortirà una 
altra remesa d'un altre calaix. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que lamenten que vagi seguint el goteix impecable de 
reconeixements de crèdits i que la seva posició serà l'abstenció. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels assumptes compresos en els 
punts 7.1.3 a 7.1.8 de l'ordre del dia, ambdós inclosos. 
 
7.1.3 DESESTIMAR LA SOL.LICITUD DE "NETEGES MANRESANES, SL" SOBRE 

LA  REVISIÓ DEL CÀNON DEL SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP 
DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



 
 
 

" Atès que en sessió Plenària de 30 de juny de 1988 s'adjudicà la concessió del Servei 
de Neteja del Primer Grup de Dependències Municipals, a l'entitat mercantil 
"NETEGES MANRESANES, S.L.". 
 
Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 9133/02.05.94, presentada pel 
Sr. Modesto Padró i Benitez, en representació de l'entitat mercantil "NETEGES 
MANRESANES, S.L.", sol.licitant la revisió del cànon de la concessió per a l'any 1994. 
 
Atès que en sessió Plenària de 19 d'octubre de 1993, es va revisar el cànon de la 
concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de Dependències Municipal, essent el 
període objecte de revisió el comprès entre el 21 de juliol de 1993 i el 20 de juliol de 
1994. 
 
Atès que de conformitat amb la clàusula 15a del Plec de Condicions que regula la 
concessió, solament s'acceptarà una revisió de preus per cada anualitat, de forma que 
l'adjudicatari presentarà la proposta referida a un únic moment d'execució T 
 
Atès que per part del Cap del Servei d'Hisenda s'ha emès informe de fonamentació i 
proposta de desestimació de la sol.licitud de la revisió del cànon. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Desestimar la sol.licitud de " NETEGES MANRESANES, S.L.", de ref. R.E. 
9133/02.05.94, sobre la revisió del cànon de la concessió del servei de neteja del 
Primer grup de dependències municipals, atès que de conformitat amb la clàusula 15a 
del Plec de Clàusules que regula la concessió, només s'admetrà una revisió anual, i, en 
conseqüència, no procedeix aplicar una nova revisió fins el 21 de juliol de 1994, data 
del termini de la concessió segons l'última pròrroga aprovada pel Ple Municipal del dia 
15 d'abril de 1991." 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 
 
7.1.4 DESESTIMAR LA SOL.LICITUD DE "LIMPIEZAS DEYSE, SL" SOBRE LA 

REVISIÓ DEL CANON DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL 
TERCER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en sessió Plenària de 30 de juny de 1988 s'adjudicà la concessió del Servei 
de Neteja del Tercer Grup de Dependències Municipals, a l'entitat mercantil 
"LIMPIEZAS DEYSE, S.L.". 
 



 
 
 

Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 9727/10.05.94, presentada pel 
Sr. Emerito Crespo i Sosa, en representació de l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, 
S.L.", sol.licitant la revisió del cànon de la concessió per a l'any 1994. 
 
Atès que en sessió Plenària de 19 d'octubre de 1993, es va revisar el cànon de la 
concessió del Servei de Neteja del Tercer Grup de Dependències Municipal, essent el 
període objecte de revisió el comprès entre el 19 de juliol de 1993 i el 19 de juliol de 
1994. 
 
Atès que de conformitat amb la clàusula 15a del Plec de Condicions que regula la 
concessió, solament s'acceptarà una revisió de preus per cada anualitat, de forma que 
l'adjudicatari presentarà la proposta referida a un únic moment d'execució T 
 
Atès que per part del Cap del Servei d'Hisenda s'ha emès informe de fonamentació i 
proposta de desestimació de la sol.licitud de la revisió del cànon. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Desestimar la sol.licitud de " LIMPIEZAS DEYSE, S.L.", de ref. R.E. 9727/10.05.94, 
sobre la revisió del cànon de la concessió del servei de neteja del Tercer grup de 
dependències municipals, atès que de conformitat amb la clàusula 15a del Plec de 
Clàusules que regula la concessió, només s'admetrà una revisió anual, i, en 
conseqüència, no procedeix aplicar una nova revisió fins el 19 de juliol de 1994, data 
del termini de la concessió segons l'última pròrroga aprovada pel Ple Municipal del dia 
15 d'abril de 1991." 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 
7.1.5 TORNAR AL SR. JOSÉ MIGUEL ROJO TRUJILLO LA GARANTIA 

DEFINITIVA DE 175.000 PTA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió d'explotació del quiosc de venda de begudes situat al Passeig de Pere III, 
davant el número 21 (Quiosc del Mig), adjudicat al Sr. JOSE MIGUEL ROJO 
TRUJILLO. 
 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
                          A C O R D 
 



 
 
 

Tornar al Sr. JOSE MIGUEL ROJO TRUJILLO (D.N.I. 5.605.967 cra. de Cardona, 23 - 
Manresa), la garantia definitiva de 175.000'- ptes., dipositada a la Caixa de la 
Corporació per assegurar el compliment del contracte de la concessió d'explotació del 
quiosc de venda de begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 21 (Quiosc 
del Mig), adjudicat per acord del Ple de 29 d'abril de 1993, amb fonament al 
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 
88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
   
7.1.6 TORNAR A L'ENTITAT MERCANTIL "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SA" LA GARANTIA DEFINITIVA DE 1.402.539 PTA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l'obra 
d'Urbanització del carrer Bernat de Cabrera i Sector (Obra Civil), adjudicat a l'entitat 
mercantil "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
                         A C O R D 
 
Tornar a l'entitat mercantil "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A." (C.I.F. A-28037224 ca. Escorial núms. 32-34 - Barcelona), la garantia definitiva de 
1.402.539'- ptes., dipositada a la Caixa de la Corporació per assegurar el compliment 
del contracte de l'obra d'urbanització del carrer Bernat de Cabrera i sector (Obra Civil), 
adjudicat per acord del Ple de la Corporació del dia 29 de maig de 1992, amb fonament 
al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a 
l'art. 88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
 
7.1.7 TORNAR A L'ENTITAT MERCANTIL "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SA", LA GARANTIA DEFINITIVA DE 1.293.789 PTA 
 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l'obra 
d'Urbanització de la Prolongació Bases de Manresa Fase II. Tram Sud: Subfase I: Obra 
Civil, adjudicat a l'entitat mercantil "FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A." 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
                         
                          A C O R D 
 



 
 
 

Tornar a l'entitat mercantil "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A." (C.I.F. A-28037224 ca. Escorial núms. 32-34 - Barcelona), la garantia definitiva de 
1.293.789'- ptes., dipositada a la Caixa de la Corporació per assegurar el compliment 
del contracte de l'obra d'urbanització de la Prolongació Bases de Manresa Fase II. 
Tram Sud: Subfase I: Obra Civil, adjudicat per acord del Ple de la Corporació del dia 29 
de maig de 1992, amb fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient 
incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de Contractació de les 
Corporacions Locals." 
 
7.1.8 TORNAR A LES ENTITATS MERCANTILS "CONSTRUCCIONES COTS I 

CLARET, SL" I "DECORESPORT, SA", LA GARANTIA DEFINITIVA DE 
920.924 PTA. 

 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l'obra del 
Pavelló Polisportiu al Congost Grades Telescòpiques: Fase III, adjudicat a les entitats 
mercantils "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." i "DECORESPORT, S.A.", 
en règim d'agrupació temporal d'empreses. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
                         A C O R D 
 
Tornar a les entitats mercantils "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." (C.I.F. 
B-08136905 ca. Sant Fruitós núm. 4 - Manresa) i "DECORESPORT, S.A." (C.I.F. A-
08813743 ca. Rocafort núm. 27 1r. - Barcelona), en règim d'agrupació temporal 
d'empreses, de forma solidària, la garantia definitiva de 920.924'- ptes., dipositada a la 
Caixa de la Corporació per assegurar el compliment del contracte de l'obra del Pavelló 
Polisportiu al Congost Grades Telescòpiques: Fase III, adjudicat per acord plenari del 
dia 29 de juny de 1992, amb fonament al compliment contractual acreditat en 
l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de Contractació de 
les Corporacions Locals." 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que els dos primers dictàmens, el 7.1.3 i el 7.1.4 
fan referència a una desestimació de sol.licitud d'una revisió de tarifes, ja que no 
correspon fins entrat el mes de juliol, concretament fins el 21 de juliol  i els altres 
dictàmens fins el 7.1.8, fan referència a devolucions de garantia, que són de tràmit. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.3 a 7.1.8, 
ambdós inclosos, són aprovats per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 7.1.9 i 7.1.10 de l'ordre del dia. 
 
7.1.9 PRORROGAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER 

GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, PEL PERÍODE COMPRÈS 



 
 
 

ENTRE EL 22 DE JULIOL I EL 30 DE NOVEMBRE DE 1994, ADJUDICADA 
A L'ENTITAT MERCANTIL "NETEGES MANRESANES, SA"  

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de juny de 1988, 
adjudicà la concessió del Servei Municipal de Neteja del Primer Grup de Dependències 
Municipals, a l'entitat "NETEGES MANRESANES, S.A.". 
 
Atès que el proper mes de juliol de 1994 finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que per atorgar la nova concessió, s'ha d'actualitzar el règim de prestacions i el 
seu pressupost i s'ha de tramitar un nou expedient de contractació. 
 
Atès que l'art. 59 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, estableix 
la prerrogativa administrativa de prorrogar els contractes referents a serveis, de forma 
obligatoria pel contractista per un període màxim de 6 mesos a fi de garantir la 
continuïtat del servei, a l'espera d'un nou contracte o de la seva assumpció per 
l'administració. 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei durant la tramitació de la nova 
concessió, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
                         A C O R D 
 
1r.- Prorrogar, obligatòriament per al contractista, pel període comprès entre el 22 de 
juliol de 1994 al 30 de novembre de 1994, (ambdós inclosos) la concessió del servei de 
Neteja del Primer Grup de Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil 
"NETEGES MANRESANES, S.A." (C.I.F. núm. A-08794570 ca. Sèquia núms. 28-30  
3r. 4t. - Manresa), per acord Plenari de 30 de juny de 1988, amb subjecció a l'art. 59 
del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, a l'espera d'un nou 
contracte o de la seva assumpció per l'Administració. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
7.1.10 PRORROGAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL TERCER 

GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 20 DE JULIOL I EL 30 DE NOVEMBRE DE 1994, ADJUDICADA 
A L'ENTITAT MERCANTIL "LIMPIEZAS DEYSE, SL" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



 
 
 

" Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de juny de 1988, 
adjudicà la concessió del servei Municipal de Neteja del Tercer Grup de Dependències 
Municipals, al'entitat "LIMPIEZAS DEYSE, S.L.". 
 
Atès que el proper mes de juliol de 1994 finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que per atorgar la nova concessió, s'ha d'actualitzar el règim de prestacions i el 
seu pressupost i s'ha de tramitar un nou expedient de contractació. 
 
Atès que l'art. 59 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, estableix 
la prerrogativa administrativa de prorrogar els contractes referents a serveis, de forma 
obligatoria pel contractista, per un període màxim de 6 mesos a fi de garantir la 
continuïtat del servei, a l'espera d'un nou contracte o de la seva assumpció per 
l'administració. 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei durant la tramitació de la nova 
concessió, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
                          A C O R D 
 
1r.- Prorrogar, obligatòriament per al contractista, pel període comprès entre el 20 de 
juliol de 1994 al 30 de novembre de 1994, (ambdós inclosos) la concessió del servei de 
Neteja del Tercer Grup de Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil 
"LIMPIEZAS DEYSE, S.L." (C.I.F. B-08383085 ca. Lleida núms. 1-5 - Manresa), per 
acord Plenari de 30 de juny de 1988, amb subjecció a l'art. 59 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals, a l'espera d'un nou contracte o de la seva 
assumpció per l'Administració. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que en aquests dos dictàmens es tracta 
d'enrasar tots els finals d'adjudicació de neteja dels 4 grups, a 30 de novembre  i sortir 
amb una nova adjudicació, amb un nou plec de clàusules, en data suficient perquè 
l'adjudicació pugui ser efectiva per contractar el dia 1 desembre, i és per aquest motiu 
que fan una pròrroga forçosa. 
 
Sotmesos  a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.9 i 7.1.10, són 
aprovats per unanimitat  dels 24 membres presents. 
 
7.1.11 APLICAR UNA REVISIÓ DEL CANON DEL 4.95%, AMB EFECTES DES DE 

L'1 DE GENER DE 1994, A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA 
DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICADA A 
"FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA" 



 
 
 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 7901/14.04.94, subscrita pel 
senyor Aureli Blasco i Lazaro, en representació de l'entitat mercantil " FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ", adjudicatària de la Concessió del Servei 
de Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Neteja de la Via Pública del Municipi de 
Manresa, per la que sol.licita la revisió del cànon pel present exercici 1994. 
 
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda a 9 de maig de 1994. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Aplicar una revisió del cànon del 4,95%, amb efectes des de l'1 de gener de 1994, 
a la Concessió administrativa del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans i de 
Neteja de la Via Pública del Municipi de Manresa, adjudicada a l'entitat mercantil " 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ", ( C.I.F. A-28037224, 
Polígon Bufalvent, Ca. Narcís Monturiol núm. 12 Manresa ), per acord Plenari d'1 
desembre de 1992, resultant un cànon anual de 374.376.013'-PTA, i un cànon mensual 
de 31.198.001'- PTA, amb efectes des de l'1 de juny de 1994, i reconèixer un crèdit de 
7.357.320'- ptes a favor de l'adjudicatària en concepte de les diferències causades 
sobre el cànon pel període de revisió comprès des de l'1 de gener de 1994 al 31 de 
maig de 1994, de conformitat amb les condicions 74 i 75 del Plec de Clàusules que 
regulen la Concessió, atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda de l'Ajuntament 
a 9 de maig de 1994. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen no és altra cosa que 
l'aplicació de la fórmula polinòmica que existeix en el plec de clàusules de la concessió 
administrativa pel tema de neteja i recollida de residus sòlids urbans. Es tracta d'aplicar 
un compromís contractual que en el seu moment va ser aprovat pel Ple. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que votaran favorablement aquest dictamen, però 
aprofitant que es tracta el tema de residus sòlids urbans, del que en general tota la 
ciutat i el GMS en fan una bona valoració, voldrien fer esment que en aquests moments 
seria necessari fer una revisió dels contenidors, perquè hi ha llocs en què hi ha defecte 
de contenidors, i no només el dilluns sinó que entre setmana s'està produint que els 
contenidors no donen cabuda, en certes localitzacions de la ciutat, a les deixalles i a la 
brossa que si està abocant. 
 



 
 
 

El Sr. Sala i Rovira manifesta que traslladaran aquest suggeriment al servei a fi i efecte 
que facin l'estudi oportú i demostrin les possibilitats de poder introduir les esmenes a 
què ha fet referència el GMS. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24  
membres presents. 
 
 
7.1.12 APROVAR EL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DEL 

PROJECTE DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS LLEVANT, 
MONTCAU I PASSATGE MISSER MAS. FASE I, I LA CORRELATIVA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en el transcurs de l'execució de l'obra d'URBANITZACIÓ DELS CARRERS 
LLEVANT, MONTCAU I PASSATGE MISSER MAS. FASE I, la Direcció-Facultativa ha 
considerat convenient introduir modificacions en el projecte inicial aprovat per acord del 
Ple de la Corporació de 19 de maig de 1992. 
  
Atès que dita variació comporta l'ampliació, la disminució i la introducció de noves 
partides en el pressupost adjudicat. 
 
De conformitat amb l'art. 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Aprovar el primer expedient de modificació tècnica que s'adjunta del Projecte de 
l'Obra d'URBANITZACIÓ DELS CARRERS LLEVANT, MONTCAU I PASSATGE 
MISSER MAS. FASE I, aprovat per acord del Ple de la Corporació de 19 de maig de 
1992." 
 
2n.- Modificar amb subjecció a l'art. 265 de la llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, el contracte de l'Obra d'URBANITZACIÓ DELS CARRERS 
LLEVANT, MONTCAU I PASSATGE MISSER MAS. FASE I, adjudicat a l'entitat 
mercantil " CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y CIVILES, S.A." ( A-08190696  
c/ Cervantes, 55 Terrassa), per acord del Ple de la Corporació de 18 de maig de 1993, 
disminuint en 424.136'- ptes i ampliant en 9.637.009'- ptes les prestacions contractades 
d'acord amb els preus unitaris contradictoris conformats per l'adjudicatària i amb el 
primer expedient de modificació tècnica que s'aprova pel punt primer d'aquest acord . 
 
 3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 



 
 
 

Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta d'una modificació d'un 
projecte d'obra d'urbanització, que puja 9.200.000. Bàsicament les partides de la baixa 
són insignificants, no arriben a 600.000 pessetes, mentre que les partides que porten la 
modificació a l'alta, les poden dividir en dos grups, partides que són d'ampliació d'altres 
que ja existien com és el tema del moviment del terres, sanejament, paviment, vialitat i 
murs, que puja un total de 7.300.000 pessetes, i partides de nova creació que no 
figuraven en aquest pressupost i contenen una sèrie de conceptes com la col.locació 
d'una malla galvanitzada, la construcció i col.locació d'una barana en alguns 
habitatges, etc. que puja 2.386.000 pessetes. Aquesta obra que havia tingut en principi 
una baixa en el moment d'adjudicació de 18.000.000 de pessetes, després d'aquesta 
puja quedarà amb una baixa aproximada del preu de sortida de 9.000.000 de pessetes.  
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que el dictamen en si l'haurien de votar 
favorablement, perquè encara estan 10 milions per sota del pressupost d'adjudicació 
de l'obra. El que passa és que a l'expedient de contribucions especials, s'han presentat 
una sèrie de recursos per part de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, i 
recorda que va plantejar aquest tema amb el Regidor d'Urbanisme i se li va dir que ja 
estava solucionat, mentre que la contesta que l'associació ha rebut de l'ajuntament ha 
estat totalment al contrari, és a dir, s'havia solucionat perquè s'havia tancat l'assumpte, 
però se'ls havia denegat. Davant d'això el GMS s'abstindrà en la votació, perquè 
aquest increment del preu de l'obra també incrementarà les contribucions especials 
d'una sèrie de veïns i no hi entraran tots els veïns afavorits pel projecte de l'obra, sinó 
que n'hi ha uns quants que queden al marge. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat pepr 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 
GMP) i 8 abstencions (GMS). 
 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 7.1.13 i 7.1.14 de l'ordre del dia. 
 
7.1.13 INTERESSAR LA CONTINUACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

D'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA 
PLAÇA VALLDAURAM ADJUDICADA A LA SRA. TERESA FERRERAS 
PASCUAL, I ESTABLIR EN 14.385 PTA. EL CÀNON A PERCEBRE DEL 
CONCESSIONARI 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 8 de juny de 1989 s'adjudicà la concessió d'explotació 
del Quiosc de venda de premsa ubicat a la Plaça Valldaura a favor de la Sra. TERESA 
FERRERAS PASCUAL. 
 
Atès que el 8 de juny d'enguany finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que l'article 4 del Plec de Clàusules que regeix l'esmentada concessió estableix 
que el seu termini serà de 5 anys, sens perjudici que l'Ajuntament, per qualsevol 



 
 
 

circumstància, interessi al concessionari la continuació en la prestació del servei, sense 
crear cap dret a favor del concessionari, el qual ha de cessar automàticament en l'ús 
de la concessió en finalitzar el nou termini fixat. 
 
Atès l'informe econòmic emès pel Cap del Servei d'Hisenda, relatiu al cànon aplicable 
durant el període en què es preveu donar continuïtat a la concessió (9 de juny a 31 de 
juliol de 1994). 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'explotació del Quiosc durant la tramitació 
de l'expedient de la nova concessió, el Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
 ACORD 
 
 
1r.- Interessar, de forma obligatòria per al concessionari, pel període comprès entre 9 
de juny i 31 de juliol de 1994 (ambdós inclosos), la continuació de la prestació de la 
concessió d'explotació del Quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Valldaura, 
adjudicada a la Sra. TERESA FERRERAS PASCUAL (DNI 38.712.040, C. del Cós, 38-
40, 4t, 2a, de Manresa), amb subjecció a les condicions fixades al Plec de Clàusules 
regulador de l'esmentada concessió, aprovat per acord plenari de 23 de desembre de 
1988. 
 
2n.- Establir en 14.385'- (CATORZE MIL TRES-CENTES VUITANTA-CINC) pessetes 
el cànon a percebre del concessionari pel període en què es dóna continuïtat a la 
concessió (9 de juny a 31 de juliol de 1994). 
 
3r.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
l'acompliment de l'expedient." 
 
 
 
7.1.14 INTERESSAR LA CONTINUACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

D'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA 
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, ADJUDICADA A LA SRA. MARIA PILAR 
MARTÍNEZ HERNANI, I ESTABLIR EN 31.094 PTA. EL CÀNON A 
PERCEBRE DEL CONCESSIONARI. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari de 8 de juny de 1989 s'adjudicà la concessió d'explotació 
del Quiosc de venda de premsa ubicat a la Muralla de Sant Domènec a favor del Sr. 
JOSE MARIA FARRERAS DEL MOLINO. 
 
Atès que per acord plenari de 7 de novembre de 1990 es va subrogar la concessió a 
favor de la Sra. MARIA DEL PILAR MARTINEZ HERNANI. 



 
 
 

 
Atès que el 8 de juny d'enguany finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que l'article 4 del Plec de Clàusules que regeix l'esmentada concessió estableix 
que el seu termini serà de 5 anys, sens perjudici que l'Ajuntament, per qualsevol 
circumstància, interessi al concessionari la continuació en la prestació del servei, sense 
crear cap dret a favor del concessionari, el qual ha de cessar automàticament en l'ús 
de la concessió en finalitzar el nou termini fixat. 
 
Atès l'informe econòmic emès pel Cap del Servei d'Hisenda, relatiu al cànon aplicable 
durant el període en què es preveu donar continuïtat a la concessió (9 de juny a 31 de 
juliol de 1994). 
 
Atesa la instància que figura a l'expedient, presentada per la Sra. Maria del Pilar 
Martínez Hernani, de referència reg. d'entrada núm. 11728 de 7 de juny de 1994. 
 
Amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'explotació del Quiosc durant la tramitació 
de l'expedient de la nova concessió, el Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
 ACORD 
 
 
1r.- Interessar, de forma obligatòria per al concessionari, pel període comprès entre 9 
de juny i 31 de juliol de 1994 (ambdós inclosos), la continuació de la prestació de la 
concessió d'explotació del Quiosc de venda de premsa situat a la Muralla Sant 
Domènec, adjudicada a la Sra. MARIA DEL PILAR MARTÍNEZ HERNANI (DNI 
39.193.291, C. Àngel Guimerà, 63 - 3r, 1a, de Manresa), amb subjecció a les 
condicions fixades al Plec de Clàusules regulador de l'esmentada concessió, aprovat 
per acord plenari de 21 de novembre de 1988. 
 
2n.- Establir en 31.094'- (TRENTA-UNA MIL NORANTA-QUATRE) pessetes el cànon a 
percebre del concessionari pel període en què es dóna continuïtat a la concessió (9 de 
juny a 31 de juliol de 1994). 
 
3r.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
l'acompliment de l'expedient." 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que en aquests dos dictàmens s'allarga el 
període de concessió d'una forma molt reduïda, concretament 7 setmanes, a fi i efecte 
de donar temps a la nova adjudicació, d'una de les quals avui hi ha hagut l'obertura de 
pliques i de l'altra és la setmana que ve.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.13 i 7.1.14 de 
l'ordre del dia, són aprovats per unanimitat dels 24 membres presents. 



 
 
 

 
7.1.15 FIXAR EN 2.047.681 PTA. LA TAXACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS 

PROPIETAT DEL SR. JOSÉ MIGUEL ROJO I TRUJILLO QUE 
S'ADSCRIUEN A LA NOVA CONCESSIÓ DE CONSTRUCCIÓ I ÚS 
PRIVATIU DEL QUIOSC DEL MIG 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que mitjançant acord plenari de data 15 de maig de 1994 es va adjudicar la 
concessió administrativa de construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat al 
Passeig de Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig) al Sr. DIEGO SANCHEZ 
PULIDO (DNI 39.314.848 -Ca. Carrió 4 de de Manresa). 
 
Atès que la clàusula novena del Plec que regeix l'esmentada concessió estableix que 
és una obligació de l'adjudicatari abonar a l'anterior concessionari, el Sr. JOSE 
MIGUEL ROJO TRUJILLO (DNI 5.605.967 - Cra. Cardona 23 de Manresa), el valor de 
taxació dels béns que s'adscriguin a la nova concessió, prèvia determinació d'aquests 
béns i fixació contradictòria del seu valor per part de l'órgan municipal compentent. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals van emetre un informe relatiu als béns propietat 
de l'anterior concessionari del Quiosc del Mig que era convenient adscriure a la nova 
concessió, i alhora van elaborar una valoració d'aquests béns. 
 
De conformitat amb l'artícle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es va 
posar de manifest l'expedient als interessats i els Srs. José Miguel Rojo Trujillo i Diego 
Sanchez Pulido, mitjançant instàncies de referència registre d'entrada números 
2186/01.02.94 i 9868/11.05.94, van manifestar respectivament la seva disconformitat a 
la valoració efectuada. 
 
Atès que mitjançant informe emès en data 19.05.94 els serveis tècnics municipals 
s'han ratificat en la valoració realitzada en l'informe inicial. 
 
Josep Mª Sala i Rovira, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D : 
 
Fixar en 2.047.681'-ptes. la taxació definitiva dels béns propietat del Sr. José Miguel 
Rojo i Trujillo que s'adscriuen a la nova concessió de construcció i ús privatiu del 
Quiosc de Mig (s'adjunta relació valorada dels béns) i requerir a l'actual concessionari, 
el Sr. Diego Sanchez Pulido, per que aboni l'esmentada quantitat de 2.047.681'-ptes. al 
senyor José Miguel Rojo Trujillo, en recepcionar els béns adscrits a la nova concessió, 
de conformitat amb la clàusula novena del Plec regulador de la concessió". 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que una de les clàusules que hi havia a la 
concessió del Quiosc del Mig, deia que el nou concessionari, suposant que no fos el 



 
 
 

mateix que ho tenia en el moment de la concessió, hauria de satisfer una quantitat en 
funció d'unes valoracions que s'havien de fer en una relació de material que hi havia. 
Aquesta valoració s'ha fet segons aquesta relació de material i al final l'import que surt 
és de 2.047.681 pessetes, que el nou concessionari haurà de fer efectiu al 
concessionari cessant. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que en aquest dictamen hi ha un gran perjudicat 
que és el Sr. Rojo, que ho tenia fins ara, i li sorprèn que al mes de juliol del 93 li van fer 
una valoració per valor de 3.260.000, que ell ha hagut d'abonar a l'anterior i ara resulta 
que el que a ell li van valorar al juliol, ara al cap de dos mesos, la nova valoració que li 
fan és de 2 milions de pessetes, de manera que en dos mesos aquesta valoració ha 
perdut 1 milió de pessetes i això realment és un perjudici. Segons té entés, l'interessat, 
el Sr. Rojo, en el seu dia va acceptar la valoració crescuda pensant que se li havia dit 
que ho tenia per exercir-ho per uns cinc anys, amb la qual cosa ja ho aniria amortitzant, 
però no ha estat així, i li sorprén moltíssim que en dos mesos de diferència hi hagi una 
diferència de valoració de 1.000.000 de pessetes. 
 
El Sr. Sala i Rovira precisa que no hi havia dues valoracions, sinó que n'hi havia tres, 
una que va portar el Sr. Rojo, una altra que va portar el Sr. Sánchez i l'altra, i és la que 
ha de prevaler, que és la que van fer els tècnics municipals, i és la de 2.047.000 
pessetes. A l'igual que el Sr. Balet diu que la del Sr. Rojo pujava 3 milions, ell li pot dir 
que la del Sr. Sánchez pujava 860.000 pessetes. Per tant, els va semblar que ni tenia 
raó un ni l'altre, sinó que eren els tècnics municipals els que havien de fer la valoració; 
aquesta es va fer i és la que s'acompanya al dictamen. Si el Sr. Rojo es considera 
perjudicat, sempre li queda la via del contenciós per anar en contra d'aquesta valoració 
que, per altra banda, entenen que és la correcta. 
 
El Sr. Balet i Oller insisteix en què no s'explica que tècnics per tècnics, l'un ho valori a 
molt i l'altra ho valori a poc. 
Salta a la vista que un dels dos falla, perquè en dos mesos no es desvaloritzen tant 
una cafetera i 4 plats i olles. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.1.16 ACTUALITZAR L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS, APROVAR LA 

PERMUTA ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I PROHA MANRESA, SCCL, 
PER LA QUAL AQUESTA ÚLTIMA ADQUIRIRÀ ELS TERRENYS 
MUNICIPALS SITUATS A L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS BISBE 
PERELLÓ, SANT MAGÍ, SANT LLÁTZER I SANT BLAI, I L'AJUNTAMENT 
ADQUIRIRÀ EL BÉ FUTUR QUE PROHA MANRESA SCCL, 
CONSTRUEIXI EN ELS TERRENYS PERMUTATS, I APROVAR EL 
PROJECTE DE CONVENI REGULADOR DE LA PERMUTA ESMENTADA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



 
 
 

" Atès que l'Ajuntament de Manresa, per acord plenari de 21 de juliol de 1992, va 
aprovar definitivament el Projecte de Reparcel.lació de la unitat d'actuació delimitada 
pels carrers Bisbe Perelló, Sant Blai, Sant Llàtzer i Sant Magí. 
 
Atès que l'Ajuntament va aportar a l'esmentada reparcel.lació, la finca de forma 
trapezoïdal irregular, amb façana principal al carrer Sant Blai (23 metres) i en una petita 
part al carrer Sant Llàtzer (3 metres) de 1.247 m2 de superfície, la qual figura al full 
número 12.53 de l'Inventari Municipal de Béns, la rectificació del qual va ser aprovada 
per acord plenari de 29 de maig de 1992, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial i 
està inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa (Tom 393; Llibre 97; Foli 
246 v; Finca 6.542 quadruplicat). 
 
Atès que, com a conseqüència de l'esmentat projecte de reparcel.lació, a l'Ajuntament 
de Manresa se li adjudiquen les següents parcel.les: 
 
 . Parcel.la de forma irregular emmarcada per la bisectriu formada pels carrers Sant 

Blai i Bisbe Perelló, i pel carrer Bisbe Perelló en longitud de 36 metres des del 
xamfrà del pas d'accés a la zona verda, amb una profunditat de 14 metres i una 
superfície total de 507 m2. 

 
 . Parcel.la rectangular de 10,5 metres de façana per 14 metres de fondària, amb 

façana al carrer Bisbe Perelló i al pas d'accés a la zona verda del pati interior 
d'illa, a la qual s'agrega una parcel.la de forma rectangular de 3,30 metres de 
façana al carrer Bisbe Perelló, per 14 metres de fondària, resultant una superfície 
total de 197 m2. 

 
Atès que la lletra b) de l'article 150 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 
disposa que l'acord aprovatori del projecte de reparcel.lació produeix l'efecte de 
subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les noves parcel.les i que 
l'article 122.3 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost, estableix que l'acord de reparcel.lació constituirà un títol 
d'adquisició originària a favor dels adjudicataris i que aquests rebran la plena propietat 
de la finca, lliure de tota càrrega que no es derivi del propi acord. 
 
Atès l'article 102 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, el qual 
estableix que l'inventari general s'ha d'actualitzar continuadament, sens perjudici de la 
seva rectificació i comprovació, i que tot acte administratiu que generi l'adquisició, 
alienació, gravamen o qualsevol tipus d'alteració de béns, o qualsevol acte del 
planejament urbanístic que pugui repercutir-hi, s'ha d'anotar immediatament a 
l'inventari. 
 
Atès que l'entitat PROHA Manresa SCCL està interessada en promoure, sobre els 
terrenys descrits al paràgraf tercer de la part expositiva d'aquest dictamen, la 
construcció de diversos habitatges de protecció oficial i aparcaments, mitjançant 
l'edificació de dos blocs aïllats de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis, amb 
un total aproximat de 3.445 m2 construïts. 



 
 
 

 
Atès l'interès de l'Ajuntament de Manresa en la construcció d'aquests habitatges de 
protecció oficial, donat que suposaran un benefici social  que pal.liarà la deficiència 
d'aquest tipus de vivendes en el sector on s'han d'ubicar. 
 
Atès que s'ha convingut amb l'entitat PROHA Manresa SCCL permutar els terrenys 
descrits al paràgraf tercer de la part expositiva d'aquest dictamen, amb el bé futur que 
consisteix en habitatges en planta baixa i aparcaments, situats en els edificis que 
PROHA  té la intenció de construir en els esmentats terrenys, juntament amb la 
satisfacció per part de PROHA Manresa SCCL de diverses contraprestacions de tipus 
econòmic. 
 
De conformitat amb l'article 194 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i els articles 47 i 48 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, el Regidor Delegat 
d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 A C O R D 
 
1r.- Actualitzar l'Inventari Municipal de Béns, la rectificació del qual va ser aprovada per 
acord plenari de 29 de maig de 1992, en relació a l'immoble que figura al seu full 
número 12.53 ("Sense nom especial - c. Sant Blai, 18), de conformitat amb l'article 102 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, amb la pràctica de les següents operacions: 
 
 1. Donar de baixa l'immoble que figura al full  número 12.53 de l'Inventari Municipal 

de Béns, a conseqüència de la seva aportació al Projecte de Reparcel.lació de la 
unitat d'actuació delimitada pels carrers Bisbe Perelló, Sant Blai, Sant Llàtzer i 
Sant Magí. 

 
 2. Donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns (full 12.53) les parcel.les adjudicades 

a l'Ajuntament de Manresa en virtut de l'aprovació definitiva del Projecte de 
Reparcel.lació esmentat, produïda per acord plenari de 21 de juliol de 1992, i 
anotar les noves dades de l'immoble indicat (que s'adjunten com annex número 
1), obtingudes a conseqüència d'aquesta aprovació definitiva. 

 
2n.- Aprovar la permuta amb l'entitat PROHA Manresa SCCL per la qual aquesta 
última adquirirà els terrenys municipals situats a l'illa delimitada pels carrers Bisbe 
Perelló, Sant Magí, Sant Llàtzer i Sant Blai (que figuren al full 12.53 de l'Inventari 
Municipal de Béns) i l'Ajuntament de Manresa adquirirà el bé futur constituït per 
habitatges en planta baixa i aparcaments situats en els edificis que PROHA Manresa 
SCCL construirà en els terrenys permutats, amb la satisfacció per part de PROHA 
Manresa SCCL d'altres contraprestacions econòmiques, de conformitat amb l'article 
194 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i els 
articles 47 i 48 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 



 
 
 

3r.- Aprovar el projecte de conveni regulador del contingut de la permuta que s'aprova 
en el punt segon d'aquest acord. 
 
4r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Tot seguit, el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pel Grup Municipal 
Socialista que, transcrita, diu el següent: 
 
"Afegir en la clàusula tercera lletra c :  
després de 320 m2 de SUPERFÍCIE ÚTIL. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'una permuta en la qual 
l'ajuntament, a canvi d'uns terrenys que són propietat municipal i que provenen d'uns 
aprofitaments, la valoració d'aquests terrenys amb 30.164.766 pessetes, i a canvi de 
l'entrega d'aquests terrenys hi ha la contraprestació de 320 m2 de superfície, dels quals 
218 m2 són residencials i 102 m2 són en aparcaments. A més d'això, hi ha un 
pagament de despeses d'urbanització per import de 11.500.000  i una col.laboració per 
un import màxim de 5.844.700 amb un arranjament d'un entorn de zona verda 
d'aquella àrea d'allà. Entenen que la compensació és correcta i demanen el vot 
favorable de l'esmentat conveni. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que el motiu de l'esmena del GMS en 
aquest dictamen en qüestió és per evitar problemes a posteriori. Tots els números 
estan calculats sobre el  mòdul de la vivenda de protecció oficial de 108.075 pessetes, i 
aquest mòdul és sobre superfície útil. Tot el plec de clàusules està calculat sobre 
superfície útil, però a l'hora dels pactes només parlen de superfície i és evident que no 
és el mateix la superfície edificable que la superfície útil i a l'hora de la veritat es poden 
trobar amb un 20 per 100 menys . Apart d'això, també els sembla ajustat, és a dir, un 
xic baix, que el valor del sòl sigui el 15% del preu final de la venda, aquesta ja no és 
una dada objectiva sinó que és una dada subjectiva i els sembla que avui en dia els 
preus de mercat són un xic més alts. Tampoc podrien quantificar quan més alts, si és 
un 16 ó 17%, i atenent a què el promotor s'avé a fer vivendes de protecció oficial, la 
qual cosa tots els presents han manifestat la seva voluntat en el sentit que és una 
manera d'ajudar als ciutadans a poder adquirir vivenda, els sembla que està bé 
calcular-ho a partir del 15%. Si el grup de CiU accepta l'esmena que han presentat, 
votaran favorablement aquest dictamen. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que l'ENM considera que el que es planteja en 
aquest dictamen és correcta, ja que es tracta d'obtenir una superfície en habitatges a 
canvi d'uns terrenys en una permuta, promocionant un tipus d'implantació residencial 
concreta, vivendes de pomoció social i també estan d'acord amb la matisació que 
introdueix el GMS, ja que per evitar mals entesos seria més clar que hi hagués aquesta 
referència de superfície útil en aquests m2 que adquireix l'ajuntament. 
 



 
 
 

El Sr. Sala i Rovira diu que com que l'apreciació que fa el GMS i també l'ENM és 
exactament l'esperit del que persegueix el conveni, accepten l'esmena i l'introduiran 
amb molt de gust. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb esmena del GMS incorporada, és aprovat per 
unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
7.1.17 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'IMPORT 121.885.671 PTA. 

AMB BANCA CATALANA, SA, PER FINANÇAR DIVERSOS PROJECTES 
D'INVERSIONS CONSIGNATS EN EL PRESSUPOST DE 1994. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" En el Pressupost Municipal per l'exercici de 1994, aprovat en sessió plenària de 21 de 
desembre de 1993, hi figura consignat com a dotació per al finançament de 
determinades inversions, un préstec a concertar amb el "Banco de Crédito Local", o 
altres entitats financeres. 
 
Als efectes de finançar les inversions  més urgents, el Ple de la Corporació aprovà en 
sessió de 17 de maig de 1994, concertar una operació de préstec de 156.466.712 
pessetes. 
 
El finançament de les restants inversions previstes per 1994 fa necessari concertar una 
operació de préstec amb aquesta finalitat. 
 
Per tot això, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
 
 
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d'import 121.885.671 pessetes, amb 
Banca Catalana, S.A. amb destinació  a les finalitats que es detallen a continuació i 
amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
PARTIDA    PART QUE ES  
PRESSU- PROJECTE IMPORT DEL FINANCIA AMB EL 
POSTÀRIA   PROJECTE PRÉSTEC QUE 
      ES SOL.LICITA 
 
511.0.601.01 Urbanització c/Bernat 
 de Castellbell 42.726.896 4.272.690 
 
511.0.601.04 Urbanització barri 
 Viladordis 72.961.241 4.796.125 
 
432.1.622 Edificis i altres cons- 



 
 
 

 truccions. Divisió ma- 
 gatzem de manteniment 10.000.000 10.000.000 
 
453.0.622 Museus. Instal.lació 
 Museu de la Tècnica 16.231.856 16.231.856 
 
452.1.622.01 Instal.lacions espor- 
 tives. Millora il.lu- 
 minació Congost. 5.000.000 5.000.000 
 
222.0.624 Material de transport. 
 Seguretat. 1.500.000 1.500.000 
 
432.1.624 Material de transport. 
 Adquisició vehicle  
 Manteniment. 2.600.000 2.600.000 
 
121.0.625 Mobiliari i estris. 
 Administració general 2.085.000 2.085.000 
 
452.1.625 Mobiliari estris. 
 Instal.lacions espor- 
 tives. 3.200.000 3.200.000 
 
121.0.626 Equips per a processos 
 d'informació. Adminis- 
 tració general. 8.700.000 8.700.000 
 
611.0.626 Equips per a processos 
 d'informació. Adminis- 
 tració financera. 1.500.000 1.500.000 
 
451.0.632 Inversions de reposició 
 Rehabilitació Casino 
 Fase III. 108.000.000    50.000.000 
 
452.6.632 Inversios de reposició. 
 Remodelació Casal de 
 Viladordis 12.000.000 12.000.000 
 
 
 T O T A L S 286.504.993 121.885.671 
 
  
 ================================================= 
 
 CARACTERÍSTIQUES 



 
 
 

 
  
Import del préstec 121.885.671 pessetes 
Període de carència 1 any a partir de la  
Termini d'amortització  9 anys 
Periodicitat d'amortització trimestral, el primer als 12 
Número de terminis 36 
Interès nominal actual Mibor, 90 dies + 0,5 
Comissió d'obertura 0,4 % sobre l'import total 
Amortitzacio anticipada Sense penalització a  
  qualsevol data de venciment 
  del període d'interès, per 
  import mínim de 25 milions  
 
SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou com a 
annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del contracte de préstec citat als acords anteriors." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'un préstec que fa referència a la 
resta de temes que des del punt de vista del Programa d'Inversions del pressupost 94, 
feia falta adequar i habilitar el finançament suficient a fi i efecte de poder desenvolupar 
tots aquests projectes . Entenen que les condicions de l'esmentat préstec són 
correctes, ja que se situen en un indexat de MIBOR més un 0,5 i, per altra banda, cal 
assenyalar que malgrat la incorporació d'aquest nou préstec l'endeutament en aquests 
moments, si s'aprova aquest préstec, se situarà en un 19,01 %, xifra que entenen que 
és perfectament moderada, tot i tenint en compte que aquí está jugant de manera 
important l'operació de refinançament que es va tirar endavant a finals de l'exercici 93. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que cada vegada que vénen els préstecs és com si el punxissin a 
la cadira, i la veritat és que porten tants préstecs per anar fent coses, que a l'hora de la 
veritat es trobaran amb el deute que porten, però quan és l'hora de retallar, ningú vol 
que es retalli la seva parcela i a ningú li corra tanta pressa i vinga anar fent préstecs. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que l'ENM, de conformitat amb la votació 
del pressupost, que va ser un vot negatiu, avui s'abstindrà en la votació d'aquest 
préstec que és la segona part o el que quedava de l'operació de préstec que l'equip de 
govern va plantejar d'una manera global, amb un import que necessitava una majoria 
qualificada que no van tenir, tot i que el pressupost va ser aprovat amb l'abstenció del 
Sr. Balet en el seu moment. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que el GMS també s'abstindrà en la votació 
d'aquest dictamen, però vol recordar el que ha passat.  Recorda que el crèdit que 
s'havia de demanar per inversions per a l'exercici 94 era d'una quantia de 280 milions i 
escaig, i donat un canvi d'actitud, totalment legítim, per part del regidor del GMP, Sr. 
Balet, el dictamen va quedar sobre la taula perquè no hi havia la majoria qualificada de 



 
 
 

13 regidors. L'única forma de salvar aquesta situació es ralitzant dues operacions de 
crèdit que no superen  el 5% dels recursos ordinaris i no precisen la majoria de 13 
regidors. Es va aprovar el primer i avui s'aprovarà el segon. Tal i com el GMS va 
demanar no existeix un informe per part de Secretaria, sí que existeix un informe per 
part d'Intervenció, en el qual no es posa cap tipus de problema en la realització 
d'aquesta operació. Creu que els informes són correctes, no existeix cap problema 
legal, però creu que en aquesta operació el que s'ha fet és no complir l'esperit de la Llei 
perquè és molt fàcil i molt senzill agafar uns quants milions de pessetes i repartir-los. 
En tot cas demana que en les operacions de crèdit que superin el 5% , s'assegurin, no 
tan sols en la votació del pressupost, sinó al llarg de l'exercici, que tindran algun 
membre més que els recolzarà en les operacions perquè aquestes operacions no 
ajuden per res en el compliment de la normativa legal. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
 
8.- ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
8.1 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
8.1.1 SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA 

GENERALITAT, UNA  SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 425.000 PTA. PER 
A L'AUTOMATITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS A L'ESCOLA BAGES. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"  Vista l'Ordre de 28 de febrer de 1994, del Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual s'aproven les bases de la convocatòria de 
subvencions en matèria d'estalvi i diversificació energètica i aprofitament dels recursos 
energètics renovables. 
 
Atès que en el programa d'estalvi energètic iniciat per aquest Ajuntament en 
coordinació amb l'Institut Català d'Energia s'ha elaborat la proposta d'automatització de 
les instal.lacions a l'Escola Bages, com a prova pilot per a futures actuacions en edificis 
municipals. 
 
Atès que l'esmentada instal.lació té un cost de 425.000 pessetes, i que les bases de la 
convocatòria estableixen que la subvenció abastarà la mateixa inversió realitzada. 
 
 
Pere Oms i Pons , Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent  
 
 
A C O R D 
 



 
 
 

 
1er.Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Indústria i Energia, una 
subvenció per import de 425.000 pessetes ,per a l'automatització d'instal.lacions a 
l'Escola Bages, actuació que s'inclou en l'àmbit de l'estalvi energètic i la diversificació 
energètica, d'acord amb l'art.3 de l'Ordre de 28 de febrer de 1994, mitjançant la qual 
s'aproven les bases  de la convocatòria de subvencions en matèria d'estalvi i 
diversificació energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables. 
 
2on. Acceptar expressament, en compliment de l'art.8.2.2 de l'esmentada Ordre, que el 
Departament d'Indústria i Energia faci el seguiment de les inversions objecte de la 
subvenció i pugui donar publicitat dels resultats obtinguts.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que aquesta subvenció es demana arran de 
l'estudi que van fer per l'aprofitament energètic a les escoles de Manresa i aquesta és 
una primera subvenció per fer front a l'adequació del col.legi Bages. Posteriorment 
aniran demanant subvencions per tal de poder cobrir totes les deficiències que hi ha a 
les escoles. 
 
El Sr. Mas i Font diu que el vot de l'ENM serà favorable perquè pensen que aquest és 
el camí d'engegar experiències pilot cap a l'optimització dels rendiments energètics i, 
per tant, cap a l'estalvi energètic, que és en definitiva del què es tracta. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
8.2 REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I 

CEMENTIRI 
 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.3 de l'ordre del dia. 
 
 
8.2.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

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

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri 
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i 
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de 
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en 
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que 
s'estableixen en l'esmentat Reglament. 



 
 
 

 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, per un termini de 50 anys prorrogables, 
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada, 
amb aplicació del preu públic per la utilització privativa dels terrenys i sepultures del 
Cementiri Municipal". 
 
8.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE  DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

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

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, mitjançant el 
pagament del canon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 
65 que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent   
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació". 
 
8.2.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, FORMULADES 
PELS RESPECTIUS TITULARS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



 
 
 

" Vistes les instàncies de renúncia  a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les restes 
contingudes cap a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran 
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió, 
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança 
Fiscal. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent acord: 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des 
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a 
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del 
Cememtiri Municipal." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.3, 
són aprovats per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
9.- PROPOSICIONS 
 
9.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA 

DE MANRESA SOL.LICITANT AL DEPARTAMENT DE PARCS I JARDINS 
D'AQUEST AJUNTAMENT, LA UTILITZACIÓ D'ADOBS EN ELS SEUS 
TREBALLS DE PARCS I JARDINS PÚBLICS. 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que el passat 26 de Maig de 1994 es va inaugurar oficialment la Planta de 
Compostatge de Fangs del Bages. 
 
Atès que del procés de compostatge de fangs de depuradora se n'obté un adob 
aplicable en el camp de la jardineria, agricultura, regeneració de sòls i zones forestals. 
 
Atès que el Reial Decret 1310/1990, que regula l'utilització dels fangs de depuració en 
el sector agrari, no prohibeix la seva utilització en el camp de la jardineria. 
 
Atès que la utilització en jardineria d'aquest tipus d'adob no 
comporta riscos per a la salut pública. 
 
Proposem l'adopció del següent 
 
                              A C O R D 



 
 

 

 
El departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa 
utilitzarà en els seus treballs d'adob dels parcs i jardins públics, sempre que sigui 
possible, adobs provinents de la Planta de Compostatge de Fangs del Bages." 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que aquesta proposició respon a un motiu de 
coherència per la qual s'impulsen les coses a partir d'aquesta pròpia administració i, 
per tant, creu que no cal afegir gran cosa més. 
 
Intervé el Sr. Bohigas i Santasusagna i diu que el compost que es compte treure de les 
noves instal.lacions que s'han fet pel tractament sembla que és una cosa molt 
interessant, i així ho ha considerat el Departament de Parcs i Jardins des del principi. 
Pensen que el consum actual a l'any d'adobs, turbes i compost és d'unes 300.000 
pessetes i sempre el departament en demanaria més, sempre és queda curt en això. 
Des del primer dia aquesta possibilitat s'ha vist amb molt d'interès perquè es compte 
que el preu també serà molt més competitiu que el que tenen ara, a més del transport, 
etc. A la visita que fan fer la setmana passada a aquestes instal.lacions, els van parlar 
que per la maduració d'això encara faltaven uns 2 ó 3 mesos, això ve condicionat amb 
unes anàlisis que es van fent permanentment i fins que no hi hagi la seguretat que el 
compost és prou madur i prou adequat, fins aleshores no es deixarà treure compost de 
la instal.lació. Fins i tot hi ha l'oferiment del departament per si s'haguessin de fer 
alguns assajos sobre el comportament d'aquest compost en determinades plantes. 
A la vista de tot això, suggereix a l'ENM que retirin aquesta proposta d'acord, perquè el 
departament, al rebre aquesta instrucció des del Ple de la Corporació, pot pensar que 
no tenen altres coses més importants a fer, quan el fet cert  és que se'n cuiden des del 
primer dia. 
 
El Sr. Valls i Riera diu al Sr. Mas que seria bo que valorés la proposta que li fa el grup 
de CiU, i després ja es pronunciarà el GMS. 
 
El Sr. Mas i Font diu que no voldrien que el cap del departament es pensés que això és 
una proposta per retreure alguna situació, sinó al contrari, és senzillament una proposta 
en la qual el grup de l'ENM es vol implicar en aquest projecte de compostatge i es vol 
implicar en l'aprofitament d'aquest adob que se n'obté, en volen ser partíceps i en volen 
fer participar tot el Consistori d'aquesta proposició. Per tant, no pensen retirar-la i creu 
que ningú s'ho pot prendre com una crítica sinó com una aportació constructiva per part 
de l'oposició. 
 
El Sr. Bohigas i Santasusagna manifesta que no hi ha cap inconvenient en votar-la 
favorablement. 
 
El Sr. Valls i Riera manifesta que el GMS també votarà favorablement aquesta 
proposta, en tot cas la mateixa proposta ja deixa constància que els adobs s'utilitzaran 
sempre que sigui possible, però pensen que és una bona proposta i que s'ha d'anar 



 
 

 

introduint poc a poc, la qual cosa implicarà que mica en mica s'han d'anar modificant 
els criteris tradicionals de parcs i jardins i de gestió dins de la ciutat en diferents 
elements que van vinculats amb el medi ambient. Creuen que s'ha d'aprofitar el fet que 
tinguin composting aquí a prop, a través d'Aigües de Manresa, SA. 
 
El Sr. Bohigas i Santasusagna afegeix que aquest any s'ha retingut la compra de 
compost, precisament esperant el resultat del que es farà aquí. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
9.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA 

DE MANRESA SOL.LICITANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
D'ORDENACIÓ DE LA ZONA VERDA DE LA PLAÇA MILCENTENARI. 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del sector del Carme, preveu una 
zona verda en l'actual plaça del Mil-Centenari. 
 
Atès que en el passat Ple del mes de febrer es va manifestar la voluntat majoritària 
d'aquest consistori que la plaça del Mil-Centenari es mantingués com a zona verda. 
 
Atès que en el mateix Ple es va parlar de les necessitats d'espais lliures al Barri Antic, i 
de les aportacions que el desenvolupament de la zona verda de la plaça del 
Mil-Centenari pot cobrir per al barri i per al conjunt de la ciutat. 
 
Proposem l'adopció dels següents 
 
                             A C O R D S 
 
Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció del projecte d'ordenació de la 
zona verda de la plaça del Mil-Centenari, prevista en el PERI del Carme, recollint la 
millora de la qualitat de vida que aquest espai pot aportar al Barri Antic i al conjunt de la 
ciutat. 
 
Que l'esmentat projecte estigui en condicions d'ésser aprovat 
no més enllà del mes de Gener de l'any 1995." 
 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que aquesta proposició respon a una  voluntat majoritària 
perquè d'una vegada es desenvolupi el projecte d'ordenació de la zona verda de la 
Plaça del Milcentari i, per tant, l'ENM hi posa una limitació en el temps que podria ser 



 
 

 

no més enllà del mes de gener de 1995, la primera aprovació. En tot cas, en aquest 
punt estarien disposats a negociar transaccionalment qualsevol altra data. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que no hi ha cap problema en aprovar aquesta 
proposició, el que passa és que d'aquí a finals d'any hi ha moltes coses, van molt justos 
i moltes coses no les estan complint. Aleshores demana que es pugui tenir el projecte 
redactat durant el primer trimestre de l'any que ve. 
 
El Sr. Mas i Font precisa que com que aquesta és una voluntat expressada pel 
Consistori actual, si no van més enllà de les dates d'aquest mandat, seria acceptable 
qualsevol data que suggereixi l'equip de govern, d'acord amb la feina tècnica  que 
tinguin pendent. 
 
El Sr. Balet i Oller manifesta que una cosa són les ganes i voler i una altra cosa són les 
necessitats, perquè a tothom li agrada una cosa però la realitat obliga. Al parlar de 
voluntats del conjunt del barri, ell ha sentit a dir que la voluntat és que allà  sigui 
aparcaments, que es pugui utilitzar com aparcaments. Ara mateix, al barri s'ha creat el 
Mercat de les Flors, i tots han d'anar a aparcar a dalt. Aleshores, resulta que tindran 
molta zona verda, peró no tindran on vendre ni on desplaçar-se. La necessitat 
condiciona el voler, tothom voldria la casa i l'hortet, però a vegades l'hortet se l'han de 
pintar a l'oli. En aquest cas, des d'un punt de vista pràctic de necessitat, no veu el 
perquè s'ha de fer zona verda de la Plaça Milcentenari, sinó que es pugui anar 
combinant com es va fent ara i que es pugui utilitzar com aparcament. La prova és que 
els mateixos de l'alberg aparquen els seus cotxes allà, per ells està bé i pels altres no, 
això també és una discriminació perquè al final, tots els diners surten de l'erari públic. 
En defensa del comerç i del barri, és partidari que aquella zona sigui utilitzable per 
poder-hi aparcar. Insisteix en què una cosa és el que agradaria a tothom, i una altra 
cosa són les possibilitats. I això passa també amb els pressupostos, tothom vol tirar pel 
seu cantó, peró hi ha coses que no es poden. Entre l'espai verd i les necessitats, ell es 
queda amb les necessitats, per això el seu vot serà en contra. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que la posició del GMS davant d'aquesta proposició, 
és que en el casc antic ha d'haver-hi una certa estratègia i veure on es fan les 
inversions. El fet de situar un espai verd sense saber que es el que pot haver-hi a 
darrera, fa que els falti la suficient informació com per valorar si és aquesta la iniciativa 
que convé o no convé. Sembla que en el casc antic hi ha un debat sobre on convenen 
les iniciatives, un debat que ha de ser multisectorial, perquè hi ha un problema d'espais 
lliures, un problema de vianants, d'aparcaments, d'habitatges, etc. Quan es fa una 
inversió, en aquest cas al casc antic, s'ha de veure amb una certa globalitat en tot 
l'espai que volen refer. Per això, es troben en una situació que no saben massa que dir 
davant d'un fet concret, com és l'actuació puntual sense altres intervencions, per això 
seria bo deixar-ho per quan tinguin una delimitació d'intervencions més futures i 
esperar també que l'Institut Català del Sòl s'acabi de posar amb el Cap del Rec i la 
connexió del carrer Serarols i l'obertura que s'ha de fer en aquest sector. Fins ara 



 
 

 

l'Institut Català del Sòl ha fet de promotor, és a dir, ha substituït un solar per una 
construcció i la rehabilitació no és això, sinó que és buscar uns espais lliures, és 
esponjar al barri. Aleshores, el GMS s'apuntaria més a una postura d'un treball global 
en el casc antic. 
 
El Sr. Alcalde demana que els grups es pronunciïn sobre la introducció d'una esmena 
verbal a la proposició de l'ENM, en el sentit que on diu "que l'esmentat projecte estigui 
en condicions d'ésser aprovat no més enllà del mes de gener de l'any 1995", digui "que 
l'esmentat projecte estigui en condicions d'ésser aprovat no més enllà del primer 
trimestre de l'any 1995". 
 
El Sr. Valls i Riera diu que creuen que en aquesta data hi haura el Pla General aprovat 
inicialment, amb la qual cosa hi hauria una acció global, possiblement. Si fos així, 
votarien favorablement la proposta amb l'esmena verbal incorporada, dins el marc de 
globalitat que ha plantejat el Sr. Garcia. 
 
El Sr. Mas i Font precisa que apart d'acceptar l'esmena, la seva previsió també entra 
dins de la globalitat i que esperen que en el termini que marca l'esmena  el Pla General 
estigui molt més madurat, sinó aprovat. Fent referència a la part expositiva i intentant 
respondre al Sr. Balet, diu que al Ple del mes de febrer ja es va manifestar la voluntat 
majoritària i es va parlar de les necessitats dels espais lliures. Entén que les 
necessitats són moltes, molt diverses i tantes com persones pugui haver-hi, però 
entenen que en aquest moment el Pla General manté com a zona verda aquell sector, 
la revisió del Pla General no ho desmenteix momentàniament i repasant l'acta de la 
sessió del mes de febrer, veu que el Sr. Balet es trobava absent. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que l'equip de govern votarà favorablement la 
proposta amb l'esmena incorporada, agafen aquest compromís i esperen que el Pla 
General els acabi d'ajudar . 
 
Sotmesa la proposició de l'ENM a votació, amb esmena verbal del grup de CiU 
incorporada, és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es 
declara acordat: 
 
Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció del projecte d'ordenació de la 
zona verda de la plaça del Mil-Centenari, prevista en el PERI del Carme, recollint la 
millora de la qualitat de vida que aquest espai pot aportar al Barri Antic i al conjunt de la 
ciutat. 
 
Que l'esmentat projecte estigui en condicions d'ésser aprovat 
no més enllà del primer trimestre de l'any 1995." 
 
9.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT UN 

INFORME JURÍDIC REFERENT AL COMPLIMENT DEL PLEC DE 



 
 

 

CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL JARDÍ URBÀ 
MANRESA-RIU. 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que el dia 20 de juliol de 1993 el Ple de la Corporació va aprovar adjudicar el 
contracte de la concessió administrativa per la gestió i explotació del jardí urbà 
MANRESA-RIU, situat al Passeig del Riu, entre la plaça del Mil.lenari de Catalunya i el 
Pont de Sant Francesc, per un període de 25 anys al Sr. Antoni Plans Girabal. 
 
Atès que el Plec de Clàusules aprovat pel Ple de la Corporació del dia 1 de desembre 
de 1992 determinava que el concessionari realitzaria obres per valor de 20 milions de 
pessetes en el jardí urbà repartides entre els anys 1993, 1994 i 1995 a raó de 10 
milions al 1993, 5 milions al 1994 i 5 milions al 1995. 
 
Atès que la premsa ha informat de que el concessionari té la intenció de no executar la 
part del projecte referent al jardí urbà fins al 1995. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
ACORD 
 
Que els serveis tècnics municipals realitzin un informe jurídic referent al compliment del 
Plec de Clàusules per la concessió administrativa del jardí urbà MANRESA-RIU i en el 
seu cas de les responsabilitats que se'n derivin". 
 
 
El Sr. Valls i Riera explica que el plec de clàusules de la gestió del jardí urbà Manresa-
Riu, es va aprovar en data 1 de desembre de 1992, en data juliol del 93 es va aprovar 
adjudicar la concessió d'aquest jardí urbà per 25 anys. En aquell plec de clàusules es 
determinava que una part de les inversions es feien a instal.lacions pròpies del que era 
l'explotació del local privat i l'altre part de les inversions eren del jardí urbà. L'any 93 
anaven determinades en 15 milions instal.lacions pròpies, 10 milions jardí urbà, l'any 
94, 5 milions d'instal.lacions pròpies i 5 milions jardí i l'any 95, 5 milions en instal.lacions 
pròpies i 5 milions en jardí urbà. Darrerament han aparegut diferents notícies i també 
posicionaments sobre la possibilitat que no s'estigui complint aquest plec de clàusules i 
que no s'estiguin realitzant una part d'aquelles inversions, bàsicament les que 
afectaven al jardí-urbà. El GMS creu que per respecte, les persones físiques i 
jurídiques que tenen concessions contractades amb l'ajuntament de Manresa, seria bo 
determinar i realitzar un informe jurídic referent al compliment o incompliment d'aquell 
plec de clàusules, no tan sols el compliment que pugui realitzar la concessionària, sinó 
també determinar si hi ha un incompliment, si és degut a la concessionària o pot ser 
degut també a una actitud o a una acció del mateix ajuntament de Manresa, que no 
pugui complir perquè no pugui accedir a part del terreny per poder realitzar les 
inversions públiques que és necessari. 



 
 

 

La voluntat del GMS al presentar aquesta proposta és que amb aquest informe jurídic 
s'acabin les especulacions de si es compleix o no es compleix, si realment hi ha un 
incompliment, determinar de qui és aquest grau d'incompliment i si aquest 
incompliment és de l'administració pública, per les circumstàncies que siguin, que es 
diguin i entre tots intentaran buscar una possible solució per salvar aquesta situació. 
Precisa que això ho diuen perquè estan parlant d'un espai que és important per la 
ciutat, que és recuperar una façana del riu, estan parlant d'una inversió de 25 milions 
de pessetes, i creuen que no és bo ni per la concessionària ni per l'ajuntament de 
Manresa la rumorologia constant que hi ha sobre aquest tema. Creuen que un informe 
jurídic pot determinar finalment el compliment o incompliment i també determinaria les 
responsabilitats d'un pressumpte incompliment, que és el que corre en aquests 
moments per la ciutat de Manresa. 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i diu que en principi hi ha una certa sorpresa quan es 
planteja el tema de l'incompliment, perquè li sembla que a la mateixa data en què 
passa aquest tema i que degut a un comentari que surt al diari local, que semblava que 
no es compliria o que es modificaria la voluntat del concessionari, ell es va manifestar 
que no s'ha de patir perquè al concessionari el que l'administració li farà serà fer-li 
complir exactament el plec de clàusules de la concessió. Per tant, entén que tota cosa 
posterior no té massa sentit. De tota manera, li sembla que és un bon moment per 
deixar la cosa suficientment clarificada i per saber si hi ha incompliment o no i per 
saber si algú hi té o no hi té responsabilitats. L'informe jurídic, del qual farà entrega a la 
Presidència, posa de manifest que degut a què el començament de l'aprovació del 
projecte executiu no es va poder fer fins el gener de 1994, s'entén que les inversions 
s'han d'ajornar un any, és a dir que les inversions del 93 es faran al 94, les del 94 es 
faran al 95 i les del 95 al 96, però en cap moment hi cap tipus de modificació. L'última 
part de l'informe diu "Donat que el projecte executiu està presentat dins l'any 1994, s'ha 
d'entendre que el pla d'etapes previst del projecte s'endarrereix un any, atesa la 
impossibilitat material de realitzar qualsevol tipus d'obra durant l'any 1993. Així, les 
inversions previstes per l'any 1993, han de realitzar-se durant l'any 1994 i de forma 
consegüent, les previstes pels anys posteriors. El control de les diferents etapes 
d'execució de les obres l'estableix la clàusula vuitena en dir: l'execució de les obres 
haurà d'adequar-se al ritme establert al planning fixat conjuntament per l'arquitecte 
municipal i el concessionari, d'acord amb el pla d'etapes fixat a la clàusula 3. Un cop 
acabades les obres de cada etapa, el concessionari haurà de presentar a l'ajuntament 
una relació valorada dels treballs efectuats. Per tant, el control i el compliment per part 
del concessionari, es fa a posteriori, un cop finalitzada l'obra o, si s'escau, l'etapa 
corresponent per realitzar-la. Si un cop finalitzat aquest termini es constata 
l'incompliment per part del concessionari, li és d'aplicació el règim sancionador previst 
en el propi plec de clàusules, atès que l'incompliment dels terminis per a l'execució de 
les obres, tant en la part d'ús públic com en la part d'ús privatiu, suposa que el 
concessionari ha incorregut en una infracció greu tipificada a la clàusula 18a. del plec. 
Si es produeix una persistència en l'incompliment, de manera que el concessionari faci 



 
 

 

cas omís de les ordres, etc. se li por retirar la concessió, tal com preveu la clàusula 
21a.  
Per tant, segons l'informe jurídic entenen que en cap moment hi ha hagut cap tipus 
d'incompliment i que durant l'any 94 s'han de realitzar totes les obres que s'havien de 
realitzar al llarg del 93. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i demana si ha d'entendre que amb aquest informe jurídic 
queda retirada la proposta. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que entenen que amb l'entrega de l'informe juridic per part del 
regidor d'Urbanisme és suficient i per això retiren la proposta. De tota manera, diu que 
haurien agraït que aquest informe jurídic s'hagués fet públic abans, perquè creu que la 
presentació clarament de l'informe que presenta avui, hagués clarificat la posició tant 
pel GMS com per la mateixa concessionària, a no ser que aquest informe s'hagi 
elaborat ara, cas en el qual li agrareix la celeritat en casos com aquest. El plec de 
clàusules determina d'una forma clara i taxativa que s'havien de fer inversions per valor 
de 25 milions aproximadament dins l'exercici 93. El GMS entén que davant de 
circumstàncies que es puguin produir, com que el projecte es presenti l'1 de gener de 
1994, es retardi tot el projecte 1 any, però insisteix en que haguessin agraït que 
aquesta informació es fes pública d'una forma molt més clara. De tota manera, retiraran 
la proposta, es miraran amb detall l'informe jurídic i suposa que quedarà clar per part 
de tots si ha existit o no incompliment.  
 
El Sr. De Puig i Viladrich matisa que ell va tenir aquesta proposició divendres de la 
setmana passada, i és des d'aleshores que ha fet preparar aquest informe pel Ple 
d'avui, en cap moment entén que hi hagi hagut una falta de celeritat i una  falta de 
voluntat de tenir-ho. 
 
El Sr. Valls i Riera vol que quedi clar que en la seva intervenció ha manifestat que si el 
Sr. De Puig tenia l'informe jurídic, havia actuat amb una manca de rigor no entregant-lo, 
però que si el que ha fet és que en el moment de rebre la proposta per part del GMS 
presenta, demana i reclama que els serveis jurídics emetin l'informe, creu que el Sr. De 
Puig ha actuat amb certa celeritat, amb la qual cosa, la finalitat de la proposta que era 
clarificar la situació i que es fes l'informe jurídic s'ha realitzat. 
 
Conseqüentment, el Sr. Alcalde declara que la proposició queda retirada, a petició del 
mateix grup proponent. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa que les proposicions compreses en els punts 9.4 i 9.5, es 
debatin conjuntament per raó de la matèria. 
 
 
 



 
 

 

9.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA 
DE MANRESA SOL.LICITANT LA REALITZACIÓ D'UN INFORME I DEBAT 
SOBRE LA REORDENACIÓ HOSPITALÀRIA QUE ES PLANTEJA A 
MANRESA 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Que es realitzi un informe i debat sobre la reordenació hospitalària que es planteja a 
Manresa. 
 
Considerem que en aquest informe, caldria que s'expliqués: 
 
- Quin fet justifica la reducció de 170 o 190 llits concertats pel Servei Català de Salut, i 
el perquè precisament d'aquesta xifra? 
 
- Quina repercussió tindria aquesta mesura sobre les cues d'espera, tant per visites 
com per intervencions. 
 
- Com es podria mantenir el nivell de qualitat de l'assistència hospitalària amb aquesta 
reducció de llits. 
 
- Quant personal podria perdre el lloc de treball en la reordenació. 
 
- Quins serveis sanitaris es volen ampliar o potenciar, per cobrir dèficits actuals. 
 
- Si l'equip de govern considera encertades les mesures anunciades de reducció de 
llits, o ha manifestat el desacord al responsable de l'àrea sanitària, o si ha fet propostes 
alternatives". 
 
 
9.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT 

S'INFORMI SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES GESTIONS QUE EL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT ESTÀ PORTANT A TERME EN LA 
REORDENACIÓ SANITÀRIA DE MANRESA I EL BAGES. 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que actualment existeix neguit vers les conseqüències de la reordenació 
hospitalària de Manresa, amb missatges contradictoris. 
 
Atès que la compra de la Clínica Sant Josep per part de la Fundació Centre Hospitalari-
Unitat Coronària, ha accelerat aquella ordenació sanitària. 
 



 
 

 

Considerant la necessitat de preservar la qualitat sanitària de la ciutat de Manresa, per 
la seva centralitat així com per la influència que té vers la Catalunya Central. 
 
Atès el compromís del Sr. Alcalde en el sentit de que "no s'acceptarà cap proposta que 
no vingui condicionada no solament a mantenir la qualitat, sinó que també comporti 
una millora dels serveis i prestacions sanitàries a la ciutat". 
 
Atès l'absoluta necessitat de que l'Ajuntament de Manresa sigui present com un actor i 
element actiu d'aquesta ordenació hospitalària, el Grup Municipal Socialista PROPOSA 
 
Que amb participació de la resta de grups municipals, l'Alcalde de Manresa informi al 
Ple de l'Ajuntament de la situació actual de les gestions que el Servei Català de la Salut 
està portant a terme en la reordenació sanitària de Manresa i el Bages, amb especial 
interès dels criteris, objectius i especialitats que aquesta reordenació comportarà". 
 
El Sr. Alcalde manifesta que en el Ple del 15 de març d'enguany van tocar aquest tema 
i va exposar el seu punt vista, un punt de vista que és el mateix d'ara,  que no 
acceptarà un pla de coordinació sanitària que retalli serveis i que no augmenti 
prestacions, però que sigui coherent també. A la sanitat, cada any es perden 1.000 
milions de pessetes, amb això és evident que aquí ha d'haver-hi un pla que posi les 
coses a lloc. 
El Sr. Alcalde recorda que al Ple del 15 de març, ell va dir que havia rebut els tres 
gerents i màxims responsables d'Hospital General, Centre Hospitalari i Clínica de Sant 
Josep. Mentrestant va haver-hi l'absorció de la Clínica Sant Josep per part del Centre 
Hospitalari i han quedat en dos. Ell els va dir que intentessin posar-se d'acord i que 
quan tinguessin la solució li portessin i ell ja  diria públicament si li agradava o no. 
Encara que ell vagi dir això, és evident que és una persona que no se sap quedar al 
marge i, per tant, segueix les coses, i a més, és la seva obligació. Vol remarcar això 
perquè el Sr. Valls va dir "el Sr. Sanclimens s'està quedant al marge", i ell creu que 
aquesta no és una tàctica gens valenta. Dir-ho sense saber-ho sap greu. Per exemple, 
el dia 1 de juny va tenir una reunió a alt nivell entre el Centre Hospitalari i l'Hospital 
General. El dia 2 va rebre el Comitè d'Empresa de la Clínica, el dia 8 va tenir Patronat 
de l'Hospital General de Manresa, el dia 17  es va reunir amb una bona representació a 
alt nivell del Centre Hospitalari, i avui mateix, dia 21, al matí ha tingut la visita 
d'acomiadament de la Germana Milagros i de l'Esteve Picola, que fins el dia 30 encara 
actua de gerent a la Clínica, i han tingut un canvi d'impressions. I aquesta tarda mateix 
ha tingut una reunió entre l'Hospital General i el Centre Hospitalari, i tot això, al marge 
de les Comissions tècniques i de seguiment que es van estructurar en el seu moment, i 
d'una Comissió de sindicats i comitès que també fan el seguiment. A més de tot això, 
els seus contactes amb el Sr. Mureus són tan sovintejats com pot, i el tema va 
avançant i ell creu que anirà avançant bastant bé. De tota manera, en aquell mateix 
article, el Sr. Esclusa deia "el Sr. Sanclimens ha de participar més activament en la 
reordenació de la ciutat i ha d'actuar com a President de l'Hospital i com Alcalde", i això 
no pot ser, perquè si actua com a President de l'Hospital no pot ser Alcalde; no és una 



 
 

 

situació fàcil, però demana als grups que tinguin la satisfacció o el convenciment que, 
encertadament o no, va seguint el tema puntualment. Avança que dimarts de la 
setmana vinent té una altra reunió prevista, i que entremig declarar una cosa o una 
altra com ha llegit als diaris, els pot assegurar que qui dóna aquestes informacions no 
està encertat, perquè encara ningú no es pot definir en el model, perquè van avançant. 
Aquí hi ha hagut la mala impressió que han començat a posar nerviosos a molta gent, 
però creu que s'hauria d'anar a aconseguir una reordenació que contemplés la cosa 
amb mesura a fi i efecte que aquest mal estar que s'ha creat no anés a més fins que 
tinguessin informació certa. I en aquests moments, aquesta informació no existeix, no 
perquè no l'hagi buscada, sinó perquè en aquests noments no hi és.  
Afegeix que s'han trobat aixó perquè han tingut una assistència a la ciutat impresionat  i 
des de la Conselleria li diuen que la qualitat de l'assistència no està vinculada als 
recursos, sinó a la utilització que se'n fa i al nivell de qualificació dels professionasl, que 
en el cas de Manresa és òptim. No s'ha d'oblidar que malgrat tot, quant a recursos, la 
situació de Manresa continuarà sent de molt la millor de Catalunya, és a dir, que fins i 
tot , després de la remodelació la situació de Manresa continuarà sent de molt la millor 
de Catalunya. I això no ho diu ell, sinó que ho diu la Conselleria de Sanitat, que té les 
dades suficients per poder-ho dir. Per tant, el catastrofisme ven, però és desastrós. 
Però hi ha catastrofismes que no es poden evitar i desgraciadament en aquesta ciutat 
n'està ple. Amb tot això, a Manresa van fer l'Hospital General que, avui per avui, és un 
dels equipaments millors que hi ha a Catalunya i se'n sent molt satisfet. Van aconseguir 
3.000 milions, van ser-hi molt a sobre i creu que n'han de treure un bon rendiment.  
El Sr. Alcalde diu que aquesta ha estat una introducció i que la Sra. Regidora els 
ampliarà un munt de dades contestant un per un tots els punts, però ell vol acabar 
llançant un missatge "que com més catastrofistes i titularistes siguin més estan posant 
en perill l'estat d'ànim de moltes persones. Val la pena tenir serenitat, perquè si tot es fa 
bé la cosa pot anar a bé, i l'equip de govern s'hi jugarà el que sigui perquè pugui anar 
bé". 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que l'Alcalde ja ha dit que fa uns 3 mesos 
que funcionen unes comissions. Hi ha una comissió de tècnics de l'Hospital General 
integrada pel Director Mèdic i el Gerent, del Centre Hospitalari també hi va el Director 
Mèdic i el Gerent i, a més, 3 membres del Servei Català de la Salut. Hi ha una altra 
comissió que és de seguiment, formada per dos membres del patronat de cadascun 
dels dos hospitals, 3 persones del Servei Català de la Salut i 1 secretari, i finalment hi 
ha una altra comissió on hi han els sindicats i els comitès d'empresa dels tres centres, 
de l'Hospital General, del Centre Hospitalari i de la Clínica Sant Josep. A part de les 
reunions que ha dit el Sr. Alcalde que tenia, totes aquestes comissions funcionen 
paral.lelament i l'última setmana encara es van reunir per darrera vegada. Són reunions 
de treball que es van fent per arribar a un punt just i òptim de cara a la sanitat a 
Manresa. 
L'equip de govern defensarà que Manresa continui sent una àrea d'influència sanitària 
com ha estat fins ara, tenen una història que han de continuar i no es pot perdre, han 
de defensar i defensaran que la reordenació no sigui d'un dia per l'altre, que puguin 



 
 

 

tenir uns serveis òptims i de qualitat i, fins i tot, augment de serveis que actualment no 
tenen. 
Tot seguit, la Sra. Riera  explica que passarà a contestar les preguntes formulades en 
les proposicions del GMS i de l'ENM, i si queda algun dubte ja ho aclarirà. 
Pel que fa a la primera pregunta que diu quin fet justifica la reducció de 170 llits o 190 
concertats pel Servei Català de la Salut, la Sra. Riera diu que encara no hi ha cap 
conclusió sobre axiò, s'hi està treballant i no es pot dir res. De tota manera, si a 
Manresa s'arribés a la reducció de 170 llits, han de saber que el nombre de llits per  
cada 1000 habitants, segons xifres públiques del Servei Català de  la Salut, és de 4,4, 
enfront dels 2,69 que té la mitjana de la regió sanitària i dels 2,70 llits que té la resta de 
Catalunya, per tant aquí la comarca s'està molt per sobre. Si s'arribés a la reducció de 
170 llits, cosa hipotètica la reducció deixaria l'índex de la comarca en un 3,31 %, i això 
encara és un 20% més alt que la mitjana de Catalunya. Han de veure que a Manresa el 
percentatge d'ocupació de llits és d'un 75 % de mitjana.  
Aquí vol incloure el que ha dit el Sr. Alcalde, en el sentit que les pèrdues per aquest 
any 94 són 1.000 milions, que suposen un 15% de la facturació total. Aquestes pèrdues 
poden portar a una situació econòmica insostenible per part dels hospitals, perquè és 
un dèficit que es va acumulant, i per això s'ha d'arribar a una reordenació. 
Quant a la segona pregunta sobre quina repercusió tindria aquesta mesura sobre les 
cues d'espera, tant per visites com per intervencions, la Sra. Riera diu que la 
reordenació no incrementarà sensiblement aquestes llistes d'espera. S'ha de tenir en 
compte que cada dia més s'utilitzen més tècniques d'atenció que no necessiten el 
recurs llit. Les tècniques de diagnosi en un dia cada dia són més i les de cirurgia major 
sense ingrés permeten absorbir bona part de la demanda real. El que no es pot fer en 
l'atenció hospitalària moderna, és una relació directa entre el nombre de llits i el volum 
de l'activitat. Un exemple molt clar és que un temps enrera per una intervenció de 
menisc una persona passava tres mesos en un hospital i actualment encara no hi 
passa 24 hores.  
Pel que fa a la tercera pregunta sobre com es podria mantenir el nivell de qualitat de 
l'assistència hospitalària amb aquesta reducció de llits, la Sra. Riera explica que tal com 
ha dit el Sr. Alcalde, la situació a Manresa ha de continuar sent la millor de Catalunya. 
Això és evident, i la qualificació dels professionals a Manresa és òptima i ho ha de 
continuar sent. 
Referent a la quarta pregunta sobre quant personal podria perdre lloc de treball en la 
reordenació, la Sra. Riera manifesta que no és possible avançar dades en aquest 
aspecte, s'està treballant en el tema però encara no s'ha arribat a cap conclusió. Els 
centres estan fent els càlculs necessaris per conèixer el volum que tenen, el que han 
de fer, per on han d'anar. De tota manera, cal destacar el compromís per part dels 
centres pel que fa a un repartiment solidari dels resultats de la reordenació, és a dir, 
que no vagi tot a un centre sinó que sigui un repartiment solidari. No ha de ser d'un dia 
per l'altre, s'ha de veure l'augment de llits de convalescència, de cures paliatives, que 
no en tenen, i també s'ha de veure com es requalifica el personal, però tot això està en 
estudi. 



 
 

 

Quant a la cinquena pregunta sobre quins serveis sanitaris es volen ampliar o potenciar 
per tal de cobrir dèficits actuals, la Sra. Riera explica que els serveis terciaris, és a dir, 
els serveis especialitzats que tenen hospitals d'alta tecnologia com Vall d'Hebron, 
Bellvitge, Sant Pau, etc. no són a Manresa, i això es justifica per raons de qualitat, per 
raons d'alta especialització, i normalment es donen quan hi ha volums de població alts i 
aquí Manresa el volum de població és més petit. Però malgrat això, i dins del procés de 
reordenació hi ha un compromís i s'està analitzant la possibilitat que algun d'aquests 
serveis puguin venir aquí. És evident que s'han d'incrementar els llits de 
convalescència, els llits de cures paliatives, els llits de crònics, també és evident que el 
Bages té una població més envellida i tan sols per aquest aspecte ha de tenir un 
augment de llits. També s'està estudiant la possibilitat de posar en funcionament 
recursos en salut mental, recursos complementaris als actuals i alternatius als 
institucionals. Hi ha un CAP en salut mental, però manquen especialitats en salut 
mental. També es treballa en la posada en marxa del SEM, Servei d'Emergències 
Mèdiques. Aquest servei consta d'un metge i una infermera que estan ubicats en un 
hospital i una vegada hi ha un accidentat en carretera no surt una ambulància sola, 
sinó que surt l'ambulància, el metge i la infermera. Tot això també s'està estudiant i és 
una de les possibles coses que els poden venir. 
Pel que fa a l'Atenció Primària, la Sra. Riera explica que falta posar en funcionament 
els dos CAPS, dues àrees bàsiques, la del Casc Antic i la de la Cra. de Santpedor. De 
la del Casc Antic ja hi ha el projecte fet, tot i que encara no s'han començat les obres, 
però és el primer que ha de fer-se, apart de l'altre que encara queda pendent. Això 
també vol dir un increment de llocs de treball i una adequació del que és atenció 
primària que falta posar en marxa. 
D'altra banda, la racionalització podrà permetre, entre altres, ampliació de serveis que 
actualment tenen però que no estan complets, com per exemple Oftalmologia, 
Otorrino, etc. No es fan urgències, sinó que el servei està cobert durant uns horaris, 
però ni les nits, ni dissabtes ni diumenges ni vacances. Aleshores, aquests serveis 
haurien d'estar coberts les 24 hores del dia, 365 dies l'any. Hi ha d'altres serveis com el 
TAC, que també funciona però no a un alt rendiment, també es fan cada vegada més 
gammagrafies. Tot això està en estudi, veient persones d'aquí que s'han enviat a fora. 
Hi ha alguns serveis que estan triplicats, i això es veu que no pot ser, altres estan 
duplicats.  
Finalment, la Sra. Riera diu que en aquest tema de la Sanitat hi estan a sobre, hi estan 
treballant, volen estar informats i volen estar al dia, perquè és un tema que preocupa a 
la ciutat. L'equip de govern vetllarà perquè tot es faci com Manresa es mereix. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que el Sr. Alcalde en la seva intervenció plantejava 
que, d'entrada, s'ha creat una alarma innecessària en tot aquest tema de la 
reordenació sanitària, però suposa que el Sr. Alcalde també entendrà que les notícies, 
almenys les xifres que s'han fet públiques d'aquest procés, han estat la reduccció de 
190 llits, després es va parlar de 170 i amb les converses amb les representacions dels 
comitès  i les empreses, s'ha parlat que això podria significar una reducció de personal 
d'entre 125 i 150 persones. És a dir,  els elements bàsicament que s'han donat estan 



 
 

 

en aquest sentit negatiu de disminució de servei, però també s'ha donat un element 
positiu que és el d'anar a crear un servei fort, de qualitat, sobre el tema de Ginecologia i 
Obstetrícia, tema sobre el qual l'ENM ja havia comentat que en proporció a altres 
ciutats, el percentatge d'utilització de la privada aquí a Manresa és molt més alt que en 
d'altres poblacions degut potser a que no hi havia un servei en prous condicions. 
Aquesta seria una contrapartida clara que ha aparegut dins d'aquest procés i li sembla 
que ningú nega que el procés de racionalització s'ha de produir, el que passa és que 
de moment el que ha aparegut és una mena de teràpia de xoc. És a dir, d'aquí a finals 
d'any, la reducció de 190 ó 170 llits, i la resta de coses s'aniran definint. Amb aquestes 
afirmacions és perfectament lògic que es produeixi una situació de preocupació i 
alarma perquè això significaria una pèrdua de qualitat del servei. 
Referent a la intervenció de la Sra. Riera, el Sr. Perramon diu que ha manifestat un 
seguit de dèficits que l'ENM comparteix, que són evidents, i també vol posar un accent  
sobre tot el tema de salut mental, tant en consultes com en ingressos, hi ha un dèficit 
important, tenen cues d'espera de molts mesos, fins i tot en el tema infantil, i li sembla 
que seria una de les coses primeres a subsanar. Evidentment també Oftalmologia, 
cures paliatives, llits de crònics, etc. i una nova concepció de determinats serveis que 
es van imposant dia a dia i s'ha de fer una reconversió en aquest sentit. El que està 
clar és que això no es pot fer de patacada com ha aparegut en la informació que s'ha 
donat públicament i, per tant, això ha estat motiu de preocupació pel grup de l'ENM, pel 
que afecta als ciutadans i als treballadors de molts altres col.lectius ciutadans. 
Pel que fa a la creació dels equips d'Assistència Primària que falten a Manresa, el Sr. 
Perramon diu que creu que aquest és un element important per canviar els hàbits de 
salut dels ciutadans i això a la llarga segurament també provocaria un menor accés a 
l'hospitalització, que temes d'urgència s'absorbissin des dels centres d'assistència 
primària i que, per tant, una major inversió en assistència primària segur que significa 
aconseguir unes fites de salut més altes pel conjunt dels ciutadans. Sembla que fins 
ara el tema només es planteja com una qüestió hospitalària però entén que hauria de 
plantejar-se, i pel que sembla es comença a plantejar també, com un tema 
d'assistència global, incloent també el tema de primària. 
El grup de l'ENM està convençut que si el tema es planteja d'una manera gradual, amb 
mesures a curt i mig termini, i no amb la teràpia de xoc que ha trascendit fins ara, es 
pot fer un procés correcte, es poden millorar dèficits que hi ha en aquest moment i es 
pot mantenir un bon nivell de qualitat. El que està clar és que la informació que  s'ha 
transmès per part de les entitats sanitàries o dels responsables sanitaris fins al moment 
present, ha estat efectivament causa d'alarma, no és una cosa gratuïta, aquesta és la 
informació que ha trascendit i és lògic que l'ha tinguin i esperen que això vagi en la 
direcció que ha apuntat l'equip de govern. En aquest sentit, vetllaran perquè sigui així. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que el GMS ha presentat aquesta proposta 
bàsicament per transmetre una preocupació que existeix a la ciutat i que existeix a 
diferents col.lectius. En primer lloc, diu que el GMS és plenament responsable del que 
diu i de com pot afectar a la comunitat, de la mateixa forma que també són plenament 
conscients que una de les conquestes més preciades pels contribuents i pels ciutadans 



 
 

 

és l'assistència sanitària i que, per altra banda, és també un dels serveis públics més 
cars que existeixen actualment, no tan sols a la ciutat Manresa, sinó un dels serveis 
públics més cars que estan donant totes i cadascuna de les administracions. Entenen 
la necessitat de realitzar un procés de reordenació hospitalària a la ciutat de Manresa. 
Això no és catastrofisme, i també poden arribar a reconèixer que possiblement el 
nombre de llits concertats amb el Servei Català de la Salut a la ciutat de Manresa està 
sobredimensionat, que possiblement està un 15% per sobre de la mitjana catalana, 
però també estan en el número 4 de la mitjana catalana, com a comarca del Bages, 
amb el nombre d'aturats més important. Si parlen de mitjanes catalanes, se n'ha de 
parlar en tot, si utilitzen la mitjana catalana per nombre de llits, també han de ser 
conscients de l'existència d'un procés de rescessió econòmica important, i no es vol 
estendre en això, sinó que tan sols ho posa d'una forma en què es pot ser objectivable 
amb les mitjanes catalanes o amb les mitjanes aritmètiques que sovint s'utilitzen. 
S'ha parlat de la reducció d'uns 170 o 140 llits, això suposa un 25% de la reducció dels 
llits concertats a la ciutat de Manresa. A Manresa existeixen actualment unes 22.000 
altes concertades, de les quals unes 16.000 ó 17.000 aproxidament les fan al Centre 
Hospitalari i a l'Hospital General i 5.000 ó 6.000 les feia la Clínica Sant Josep.  En el 
moment en què ja no hi seran el nombre de llits x de la Clínica Sant Josep, tenen un 
problema  i és què passa amb aquestes 5.000 altes concertades. Lògicament 
provocaran o poden arribar a provocar cues. I matisa el Sr. Valls que ho posa com un 
interrogant. Afegeix que no s'ha parlat de què passa amb aquestes 5.000 altes de la 
Clínica Sant Josep, que creu que és un element important. Creuen, tal com ha dit la 
regidora i el GMS també ho manifesta, que és absolutament necessari entrar en un 
període en què es coordinin els diferents serveis duplicats que s'estan donant 
actualment a Manresa, com pot ser hemodiàlisi, recuperació i rehabilitació. Creuen en 
la necessitat d'ampliar l'assistència primària mitjançant els CAP i en l'absoluta 
necessitat d'incrementar l'assistència socio-sanitària que actualment està per sota de la 
mitjana catalana, en el cas de Manresa, pel fet que la població de Manresa i comarca 
és més envellida. 
La preocupació del GMS ve donada perquè les notícies o la sensació  que ha sortit són 
reconversió hospitalària, reducció de llits, reduir la despesa del Servei Català de la 
Salut i reduir personal. Aquest és el missatge i ignora qui l'ha llançat, però, en tot cas, 
aquest és el missatge que està corrent en aquests moments. Creu que seria bo que 
comencessin a parlar de creació de nous serveis de salut mental, de toxicomania, 
d'escànner, d'oftalmologia, de coordinar serveis duplicats, d'intentar que la reducció 
pressupostària de 1.000 milions de pessetes es destinés en la mesura que fos possible 
a serveis sanitaris dels quals Manresa està deficient i que la reordenació hospitalària 
no sigui traumàtica quant a baixes laborals. 
Existeix un compromís del qual el GMS està satisfet, que és el que va dir el Sr. Alcalde 
i avui l'ha reiterat, "que no acceptarà cap proposta que no vingui condicionada no 
solament a mantenir la qualitat sinó que també comporti una millora dels serveis i 
prestacions sanitàries de la ciutat." El GMS ja ho va dir en un anterior ple i novament 
ho reitera que estan plenament convençuts que això és el que necessita aquesta ciutat. 
Per aconseguir aquest acord i aquesta voluntat explicitada pel mateix Alcalde, és 



 
 

 

necessari que hi hagi una presència, no única i exclusivament és necessària l'agenda 
sanitària del Sr. Alcalde sinó que també és necessària una possible presència de 
l'ajuntament dins de les comissions i en aquest cas, planteja i ho pregunta si dins la 
comissió executiva hi ha la presència de l'ajuntament. 
Referent al que ha manifestat el Sr. Alcalde, el Sr. Valls  
diu que el GMS creu que la presència del Sr. Juli Sanclimens ha de ser com Alcalde de 
la ciutat, no com a President de l'Hospital General de la Fundació, perquè estan 
valorant un tangible que realment determina aquella famosa frase que va manifestar el 
Sr. Sanclimens, que " Manresa ha de ser una capital de fet", i potser algun dia arribarà 
a ser de dret. Qualsevol reculada en el tema sanitari redueuix les potencialitats que 
Manresa sigui una capital de dret algun dia i redueix immediatament la capitalitat de fet 
que propugna el Sr. Alcalde. El que reclamen és informació, i això no és catastrofisme, 
reclamen que el servei actual no es resenteixi i això no és catastrofisme, reclamen 
millores de servei i això no és catastrofisme, reclamen participació municipal en 
l'estratègia de reordenació hospitalària i  presència de l'ajuntament en la comissió 
executiva, en el cas que no hi sigui, i això no és catastrofisme i reclamen el compliment 
de l'acord del Ple que abans ha mencionat i això no és catastrofisme. Per totes i 
cadascuna d'aquestes qüestions  el GMS estarà al costat perquè entenen que la 
Sanitat és un dels elements més importants de la ciutat de Manresa. 
Per acabar, el Sr. Valls demana què es vol dir quan es parla que la Sanitat va perdre 
1.000 milions de pessetes, qui els va perdre. Si la reducció d'aquests 1.000 milions de 
pessetes és una reducció pressupostària, no ho ha d'entendre com una pèrdua sinó 
com un cost, és a dir, es pregunta si en aquests moments té un cost molt més elevat 
pel Servei Català de la Salut, l'estructura hospitalària de Manresa que la mitjana 
catalana, i possiblement sí. El que creu oportú el GMS és que aquest cost es 
recondueixi a nous serveis que possiblement en aquests moments no existeixen. S'ha 
d'intentar en la mesura que sigui possible que, per exemple, si s'han d'operar de la 
retina ho puguin fer a Manresa, i reconeix que és difícil. Per altra banda, també 
reconeixen que és un tema complexe, difícil, amb participació de moltes entitats de la 
ciutat i també del Departament de  Sanitat i del Servei Català de la Salut, però cap 
membre de l'equip de govern s'ha d'agafar que la seva voluntat política és fer la 
reordenació hospitalària de Manresa, però fer-la amb un presència activa de l'Alcalde 
de la ciutat davant de tot. El Sr. Valls afegeix que no menysvalora la feina que fins ara 
ha fet el Sr. Alcalde, el que creu és que s'han d'introduir dins la comissió executiva, que 
és qui elabora i elaborarà la reordenació hospitalària de la ciutat, i potser és una de les 
reordenacions més cabdals que tindran pel futur de la ciutat. I per això demanen 
aquesta presència, i això no és catastrofisme. 
 
El Sr. Alcalde precisa que això del catastrofisme no anava pas pel GMS. L'única cosa 
que va fer el GMS va ser dir que l'Alcalde no se'n cuidava; el que passa és que són 
temes en els quals es va avançant i no creu que sigui necessari dir-ho cada dia a la 
premsa. 
Afegeix que en la defensa de la reordenació hospitalària sap que tots els grups estaran 
al seu costat, perquè hi haurà un moment en què potser necessitarà el recolzament de 



 
 

 

tot l'ajuntament. No obstant això, van treballant i van avançant. I quan es parla de 
sanitat és diu que de molt, la de Manresa és la millor de Catalunya, i això ha estat fruit 
d'un treball d'aquests 5 ó 6 anys últims i ningú ha sortit felicitant a ningú, peró aquesta 
és la realitat, s'ha arribat a obtenir la millor sanitat de Catalunya segons l'informe del 
Servei Català de la Salut. Intentaran anar mantenint aquesta qualitat i, en tot cas, totes 
les coses que es puguin dir de si més o menys llits, ja estaran a l'aguait pel que es 
pugui rectificar. 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i diu que, contestant al Sr. Perramon, pensa que han 
d'estar completament d'acord en el que ha dit referent al tema de salut mental, que és 
un problema que cada vegada ve a més. Pel que fa a la reforma de la primària, diu que 
també és necessària i vetllaran perquè aquest procés es faci de la manera més 
correcta possible. 
Contestant al Sr. Valls, la Sra. Riera diu que el Servei Català de Salut li va donar unes 
dades on constava que les altes hospitalàries de l'any 93 eren de 20.000  i no 22.000 
com ha dit el GMS. 
Pel que fa a les dades objectives que ha donat amb percentatges, diu que eren per 
justificar la reordenació, són dades escrites i publicades i no les ha donades amb cap 
altre sentit. 
Referent a les llistes d'espera, diu que és un tema en que cada vegada es pot escurçar 
més l'estada mèdica, per la tècnica dels processos i també s'ha de tenir clar que una 
vegada augmentin llits de convalescència, que encara no en tenen, tot i que els en 
concerten 10 el més que vé, o de de cures paliatives, que tampoc no en tenen o més 
llits de crònics, també les estades mitjanes que ara actualment s'estan allargant perquè 
és difícil a vegades treure el malalt de l'hospital, tot això és un procés que també 
agilitzarà molt més l'alta.  Tot això està en estudi i no es poden donar xifres concretes.  
Pel que fa a la presència de l'ajuntament en les comissions, la Sra. Riera manifesta que 
no tenen presència a la comissió tècnica ni a la de seguiment, però sí que estan 
informats de tot el procés. Més que res, les comissions de tècnics són persones 
especialitzades que estan treballant i ja se'ls informa puntualment de com van 
evolucionant les reunions que tenen i de quines són les conclusions a què han arribat. 
Quant a la racionalització de serveis, la Sra. Riera manifesta que s'ha arribat a una 
conclusió en els serveis triplicats o duplicats i també en els serveis que han dit els 
grups que havien de venir, que creu que coincideix bastant amb el que ha manifestat 
l'equip de govern. 
Aixímateix la Sra. Riera fa constar que a l'Hospital de Sant Andreu, l'any passat hi 
havia 48 llits i ara en tenen 160, tot i que 20 són d'hospital de dia. A partir de l'1 del mes 
de juliol, els concerten 10 llits de convaslescència, que seran els primers que hi haurà 
aquí a Manresa. 
 
El Sr. Alcalde vol que quedi clar aquest últim punt de la intervenció de la  Sra. Riera, 
perquè diu que només es parla de perdre llits, però ningú parla dels que s'han 
augmentat. Acaba dient que continuaran treballant en aquesta línia i espera que entre 
tots plegats se'n sortiran. 



 
 

 

 
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'únic assumpte 
sobrevingut presentat, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
  
10.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT 

ELABORAR UN EXPEDIENT INFORMATIU SOBRE LES ACTIVITATS 
PRIVADES QUE EL CAP DELS SERVEIS D'URBANISME DE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA HA DESENVOLUPAT DES DE L'ANY 
1988 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació referents a les 
activitats privades que realitza el CAP DE SERVEIS D'URBANISME DE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, denunciades per professionals del sector al mateix 
Alcalde de la ciutat, i tenint en compte la gravetat dels fets que s'imputen al Cap dels 
Serveis municipals d'urbanisme. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa: 
 
A.- Que s'elabori un expedient informatiu sobre les activitats privades que el Cap dels 
Serveis Municipals ha desenvolupat des de l'any 1988". 
 
En primer lloc, el Sr. Alcalde vol que quedi clar que els professionals del sector no li 
han denunciat mai res. Exactament, diu que s'han fet diverses reunions amb 
professionals del sector, presidents o degans de Col.legis Professionals per aconseguir 
una major agilització en els temes urbanístics. Diu que aquesta és una ciutat de 
rumorologia, d'enveja i de revengisme en alguns sectors i per això, en una reunió va dir 
que de qualsevol cosa que sentissin sobre algun funcionari de Manresa i que en 
poguessin portar alguna demostració, ell els ho agraïria, i de fet no n'han portat cap, 
per la qual cosa no és una denúncia de professionals del sector a l'Alcalde de la ciutat 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que l'equip de govern votarà favorablement 
aquesta proposta, perquè entenen que és correcta. 
 
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que el grup de l'ENM també la votarà 
favorablement, perquè aquest és un element que permetrà clarificar si hi ha algun tipus 
resposabilitat. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que la proposta es presenta bàsicament per l'alarma que es 
produeix davant d'aquesta informació. Recorda el Ple en què es va aprovar el catàleg 



 
 

 

de llocs de treball, en què el GMS va manifestar la seva preocupació perquè el que feia 
referència a incompatibilitats, no es reflexava d'una forma prou acurada. La intervenció 
del representant del GMS, deia: "La funció d'incompatibilitats no ve determinada per 
interpretacions o voluntats polítiques sinó per la pròpia feina que es fa, i es fixa la 
incompatibilitat d'un treballador de l'administració pública perquè no pugui fer cap tipus 
de feina que pugui interferir en el què és la seva responsabilitat administrativa. Hi ha 
alguns casos en els que això pot ser més difícil de fixar, però en d'altres és clar. Un 
arquitecte que sigui funcionari d'un ajuntament, qualsevol feina que estigui fent dins del 
municipi, és un tema que, almenys en un 99 % del casos, necessitarà un permís que 
passarà pel seu departament i que potser haurà d'informar ell mateix. El màxim grau 
d'incompatibilitat és evident que hauria de fixar-se en qui és el Cap de Servei 
d'Urbanisme, i en el catàleg surt que té grau d'incompatibilitat 0. Per tant, vol dir que el 
Cap dels Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, pot fer el que vulgui com 
enginyer dins de la ciutat de Manresa. Això sembla una contradicció extrema i només 
per aquest element, aquest catàleg ja seria especialment discutible i criticable des d'un 
punt de vista ètic i des d'un punt de vista legal". El GMS fa aquesta primera menció 
perquè creu que el cas que tenen avui sobre la taula és especialment greu  i és greu 
per diferents qüestions. Primer, pel càrrec que ocupa el Cap del Servei d'Urbanisme, ja 
que totes les legalitzacions d'obres i projectes industrials passen per les seves mans, 
també per "rumorologies" de professionals del sector, en el sentit que els expedients 
que es realitzaven pel Cap Servei d'Urbanisme dins l'àmbit de la seva esfera privada 
corrien més que els d'altres professionals de la ciutat. En realitat, es pot parlar d'una 
competència privilegiada. També per la responsabilitat política a què poden arribar 
aquelles activitats privades,  que poden venir donades o pel catàleg de llocs de treball 
aprovat o per l'omissió del deure del Regidor de vetllar pel compliment d'aquella 
activitat privada i que no sigui incompatible amb la funció pública que realitza. Per 
aquests elements que creuen que són importants, és necessari aclarir si les notícies 
aparegudes a la premsa són certes, abans de prendre qualsevol tipus de decisió, de 
demanar responsabilitats personals i/o polítiques pel present cas. L'expedient 
informatiu ha d'aclarir i valorar el següent: si el Cap del Servei d'Urbanisme ha realitzat 
activitas privades en les que ell particulament, com a Cap de Servei d'Urbanisme 
intervenia donant el corresponent permís o visat; si consenqüentment estava realitzant 
activitats en clara competència amb professionals de la ciutat en una clara posició de 
privilegi, el que fa el projecte també és l'encarregat de visar-lo; si ha vulnerat l'art. 12 de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració Pública, i si el fet d'aquesta incompatibilitat pot venir determinat també 
pel grau 0 que se li va donar en el catàleg de llocs de treball.  
El GMS vol manifestar, finalment, que donaran carta de veritat a les informacions 
aparegudes a la premsa a partir del resultat d'aquest informe que s'ha de realitzar i 
que, possiblement, avui aprovaran. Ara bé, aquest informe pot denotar certes 
responsabilitats, polítiques o personals, personals directament del Cap de Serveis  o 
polítiques del Regidor d'Urbanisme  o del Regidor de Personal, responsabilitats que, en 
tot cas, demanaran si l'informe ho diu, responsabilitats que no demanen avui perquè el 
que han de fer es veure si ha existit el que diu la premsa en aquests moments, i si ha 



 
 

 

existit suposa que entre tots determinaran si existeixen o no aquestes responsabilitats. 
El que sí es ben segur és que si es confirmen seriosament les notícies aparegudes a la 
premsa, el GMS haurà de demanar responsabilitats. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna lectura a una carta que el Sr. Basiana li ha entregat en 
data d'avui: "Sr. Alcalde. En relació a la informació apareguda al Diari Regió-7, en la 
seva edició de dimarts dia 21 de juny de 1994, vull manifestar-vos el següent: Primer.-  
En cap cas, empreses relacionades amb mi han establert relacions contractuals amb 
l'Ajuntament de Manresa, ni a Salido ni a Catubsa se li ha adjudicat cap obra o servei 
des de que sóc Cap de Servei. 
Segon.- De la mateixa manera vull fer constar que mai he portat a terme activitats 
privades que s'hagin de sotmetre a informe, consulta, llicència, ajuda financera o 
control de l'Ajuntament de Manresa. Tampoc la meva actuació al front del servei ha 
estat discriminadora o afavoridora de cap expedient. 
Tercer.- Amb independència del dret personal a sol.licitar l'excedència, us poso Sr. 
Alcalde, el meu càrrec a la vostra disposició,  per tal que disposeu el més convenient 
per l'ajuntament. Ben atentament. Llúis Basiana i Obradors". 
 
El Sr. Alcalde diu que la cosa està clara. L'elaboració d'aquest expedient informatiu és 
evident que servirà clarament per decidir el destí del Sr. Basiana, per quant si es 
demostra que és innocent de les acusacions que se li han fet, continuarà a 
l'ajuntament, i sinó, el mateix  Basiana posa el càrrec a la seva disposició. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta, tal com van manifestar en el Ple en què es 
va aprovar el catàleg que independentment d'aquest fet que ara han discutit, el tema 
d'un càrrec de responsabilitat com és Cap de Serveis, sí que seria desitjable i 
aconsellabe  que fos dedicació exclusiva, per la quantitat de decisions que implica, i 
seria preferible que en el futur estigués considerat en el catàleg com un càrrec de 
dedicació exclusiva, i això evitaria moltes possibilitats de fets i rumors. 
 
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
11.1 Pregunta núm. 1 del Grup Municipal Socialista 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" En el Ple ordinari de la corporació del mes de gener de 1992 va aprovar-se per 
unanimitat la restitució d'una dovella situada a la cara de mig-dia de l'arc menor del 
Pont Vell de la nostra ciutat. 
 



 
 

 

Han transcorregut 30 mesos des de que fou aprovada la proposició i no s'ha fet cap 
obra destinada a la reparació del monument. És més amb el pas d'aquests 30 mesos 
s'ha després quatre dovelles més de l'arc. 
 
Quan pensa l'equip de govern complir l'acord plenari de gener de 1992? 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i respon que aquell mateix dia van sortir 3 temes, que 
eren el de la Creu de Terme i els dos Ponts i es va agafar el compromís d'arranjar 
algunes dovelles que estaven en mal estat. Va demanar l'informe als serveis tècnics i la 
cosa va quedar aparcada perquè es va  plantejar en un moment determinat fer  un 
projecte que intentés plantejar tota la rehabilitació del Pont. Intentaran solucionar 
aquest problema el més aviat possible perquè no es deteriori el Pont i espera que no li 
hagin de recordar una altra vegada. 
 
11.2 Pregunta núm. 2 del Grup Municipal Socialista 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" Donades les informacions de rescissió de contractes dels monitors de música i 
gimnàstica a les escoles d'EGB de la ciutat el Grup Municipal Socialista DEMANA 
 
- A quants monitors se'ls hi rescindeix el contracte aquest mes de juny? 
 
- Quants monitors continuaran treballant el proper curs? 
 
- A quines escoles ? 
 
- A la resta d'escoles el Departament d'Ensenyament ha posat en plantilla del centre 
els professors especialistes? 
 
- S'han cobert en la seva totalitat aquests llocs per professors especialistes? 
 
El Sr. Oms i Pons, pel que fa a la primera pregunta, respon que no hi ha renovació de 
contractes laborals temporals en un monitor de gimnàstica i una monitora de música. 
Quant a la segona pregunta, laborals indefinits, hi ha dues monitores de gimnàstica. 
Pel que fa al nombre de monitors que continuaran treballant el proper curs, el Sr. Oms 
diu que seran tres, dos monitors de gimnàstica i una monitora de música. Tots ells 
tenen contracte laboral indefinit en aquest ajuntament. Les dues monitores de 
gimnàstica que ha esmentat abans, també tenen contracte laboral indefinit i seran 
indemnitzades. 
Pel que a les escoles, diu que hi ha una monitora de gimnàstica a l'escola Serra i 
Húnter i al Pare Algué. L'altre, realitzarà activitats físiques a les residències d'avis,  
activitats físiques als alumnes d'AMPANS i les clases de l'Escola Municipal d'Iniciació 
Esportiva.  



 
 

 

Quant a la resta d'escoles, el Sr. Oms diu que que Departament d'Ensenyament ja ha 
posat en plantilla del centre els professors especialitzats. 
Referent a l'última pregunta, el Sr. Oms diu que en aquest moment està en procés de 
cobertura i els alumnes no quedaran desatesos en cap moment. És a dir, cobrint les 
places i cobrint les necessitats dels alumnes, l'equip de govern pot rescindir el 
contracte a 4 persones i així millorar  una mica la situació financera de l'ajuntament 
sense que hi hagi cap mena de merma en els serveis que ve prestant l'ajuntament. 
 
11.3 Pregunta núm. 3 del Grup Municipal Socialista 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" Durant el mes de març d'aquest any es va realitzar la festa de l'arbre al Congost, amb 
una gran plantada d'arbres en aquella zona, malgrat el compromís adquirit amb 
anterioritat per part de l'equip de govern, de que aquesta plantada d'arbres es 
realitzaria al Parc de Puigberenguer. 
 
Posteriorment l'equip de govern va manifestar la seva voluntad de procedir a realitzar 
una plantada d'arbres a la zona del Puigberenguer, si bé estava pendent d'arribar a un 
acord amb part dels propietaris dels terrenys. 
 
Per això que el Grup Municipal Socialista DEMANA 
 
A.- Pensa realitzar l'equip de govern una plantada d'arbres a la zona del 
Puigberenguer. 
 
B.- Quins són els acords que s'han de materialitzar amb la propietat dels terrenys del 
Parc de Puigberenguer per tal de que la plantada d'arbres es porti a terme? 
 
C.- Quan creu l'equip de govern que portarà a terme la millora del Parc de 
Puigberenguer?" 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que d'aquest tema ja n'han parlat vàries vegades. 
En aquest moment, l'equip de govern té una proposta que consisteix en buidar 
Puigberenguer, la part més accidentada d'àrids i amb motiu de la buidada dels àrids 
que serviran per les obres que es facin a l'Eix, han convingut tant amb la propietat com 
amb la gent que farà l'extracció en què han de deixar l'espai aplanat, acondicionat, fer-
hi una plantada d'arbres conforme amb un avant-projecte que hi ha i acondicionar 
l'accés per tal que es pugui accedir a l'escola amb autobusos dalt el pati i no tinguin 
aquella problemàtica al carrer de baix. Tot això s'ha negociat amb l'empresa i l'empresa 
farà aquesta carretera, fer una plantada d'arbres, fer l'anivellació, deixar-ho en 
condicions perquè pugui ser un parc i aleshores treure una montanya per una "U" que 
fa el pati de l'escola per poder-hi posar les cargoleres que s'instal.laran el curs vinent. 
Totes aquestes qüestions s'han tractat amb la gent que farà l'extracció d'àrids per tal de 



 
 

 

donar-los-hi la contestació. Per tant, hi haurà plantada d'arbres quan s'acabi l'extracció 
s'aplani el terreny, aleshores actuaran globalment, i s'està estudiant la possibilitat que  
si sobren terres en les obres de l'Eix, els mateix camions que portin àrids després 
puguin portar terra i la puguin escampar. Aquest és un tema que s'està estudiant però 
no es poden comprometre a què aquest tema sigui realitat. Per tant, aquesta qüestió 
està així, properament es tancarà amb la concessió al donar el permís d'extracció dels 
àrids per tal de poder aplanar aquell sector que és força perillós i l'associació de veïns 
en aquesta tema està perfectament informada. 
 
  
11.4 Pregunta núm. 1 de l'Esquerra Nacionalista de Manresa 
 
11.5 Pregunta núm. 4 del Grup Municipal Socialista 
 
Aquestes dues preguntes han estat agrupades per raó de la matèria i han estat 
contestades anteriorment, abans d'entrar en el coneixement del punt 3.3 de l'ordre del 
dia, en atenció al públic assistent. 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són 
les 23 h i 5 min,  la qual cosa com a Secretari certifico, i queda estès en els fulls del 
paper segellat de la Generalitat núm. .............. i correlativament fins el ................. 
 
L'ALCALDE  EL SECRETARI 
 


