
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 21 
de desembre de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
diran, a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 18 
amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
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La Presidència obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i després 
de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, 
s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes inclosos en l’ordre del dia 
següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions corresponents als dies 13 i 16 de novembre de 
1998, 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 24 membres presents, 
les actes de la sessions corresponents als dies 13 i 16 de novembre de 1998, 
sense cap modificació. 
 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS 
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES 
SESSIONS NÚM. 43, 44, 45, 46, I 47,  CORRESPONENTS ALS DIES 
9, 16, 23 I 30 DE NOVEMBRE I 9 DE DESEMBRE DE 1998, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE 
LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la comissió de govern en les seves sessions núm. 43, 44, 45, 46 i 
47, corresponents als dies 9, 16, 23 i 30 de novembre i 9 de desembre de 1998, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS 
DE L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, 
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 
104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 
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Es posen a disposició dels regidors els decrets dictats per l’Il.lm. senyor 
alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del 
RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR, 

DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 1998, REFERENT AL 
DESPLEGAMENT NORMATIU DE LA LLEI DEL CATALÀ PER TAL 
DE GARANTIR LA PRESÈNCIA D’AQUESTA LLENGUA EN 
L’OFERTA CINEMATOGRÀFICA.   

 
Vist l’escrit de l’Ajuntament d’Alcanar, sobre l’acord adoptat per la comissió de 
govern d’aquell ajuntament en relació a donar suport a la regulació de les 
mesures de foment de l’oferta cinematogràfica en català. 
 
2.4 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DIPUTAT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SR. JOAQUIM NADAL I FARRERAS, DE DATA 3-
12-98, I DE L’ESCRIT DEL GABINET DE LA PRESIDÈNCIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 2-12-98, PELS QUALS 
JUSTIFIQUEN LA RECEPCIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER 
AQUEST AJUNTAMENT SOBRE LES SELECCIONS ESPORTIVES 
CATALANES I SOBRE UN NOU PACTE FISCAL. 

 
Vist l’escrit del Diputat del Parlament de Catalunya i l’escrit del Gabinet de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, pels quals es justifica la recepció dels 
acords adoptats per aquest Ajuntament sobre les seleccions esportives catalanes 
i sobre un nou pacte fiscal. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE 

DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-11-98, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA 
SENYORA GLÒRIA ALABERN I COMAS, PER REALITZAR 
FUNCIONS DE PROFESSORA ADJUNTA D’OBOÈ AL 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que durant el present curs escolar 1998/1999 i fins que es convoquin 
noves eleccions al Consell Escolar del Conservatori Municipal de Música de 
Manresa, el senyor Ferran Torrens i Perlàcia ha accedit a exercir les funcions 
de direcció del centre. 
 
Atès que el senyor Torrens imparteix classes d’oboè, sent l’únic professor 
d’aquesta especialitat de què disposa el centre. 
 
Atès que el fet d’haver de destinar part del seu horari laboral a efectuar les 
tasques inherents a la direcció, comporta que no pugui dedicar tantes hores a 
la docència de l’instrument, la qual cosa pot suposar un perjudici tant per al 
centre com per als alumnes que estudien aquesta especialitat. 
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Vist l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que demana 
que es contracti una persona per tal d’impartir classes d’oboè al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa fins al 30 de juny de 1999. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima 
urgència a la senyora Glòria Alabern i Comas, des del dia 12 de novembre de 
1998 i fins al 30 de juny de 1999. 
 
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990,  de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat.  
 
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que 
regula la contractació per obra o servei determinat, el RD 2317/93 que regula la 
contractació a temps parcial,  així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida 
pel senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 
RESOL 
 
1. Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat a temps 
parcial i pel procediment de màxima urgència, a la senyora GLÒRIA ALABERN 
I COMAS (DNI 39346570), per tal de realitzar funcions de professora adjunta 
d’oboè del Conservatori Municipal de Música de Manresa, amb una jornada de 
9 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 12 de novembre de 1998 i 
fins al 30 de juny de 1999 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 93.129,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 93.129,- PTA
Paga extraordinària d'Estiu  ............................................ 93.129,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2. La contractació de la senyora Alabern s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l'art. 2 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, el RD 2317/93 que regula la 
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contractació a temps parcial,  així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-11-

98, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ 
AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1674/98-A 
INTERPOSAT PER FUNERÀRIA FONTAL, SA, CONTRA EL 
DECRET DE L’ALCALDE PRESIDENT QUE VA RESOLDRE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE DIPÒSIT JUDICIAL DE CADÀVERS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena (registre 
d’entrada 27840 de data 11 de novembre de 1998), en el qual notifica que 
FUNERÀRIA FONTAL, S.A., ha interposat el recurs contenciós-administratiu 
núm. 1.674/98-A, contra el Decret de l’Alcalde-President del dia 25-09-98, que 
va resoldre l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de Dipòsit 
Judicial de Cadàvers, en la modalitat de concert. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga a aquesta 
administració demandada un termini de 5 dies per tal de poder realitzar les 
manifestacions oportunes en relació a la sol.licitud de suspensió de l’acte 
administratiu objecte del recurs. 
 
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 els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposen 
que correspon al ple l’atribució de les accions administratives i judicials. 
 
Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles 
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4 
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la 
resolució de l’Alcalde. 
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Atès l’informe emès per la lletrada Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986. 
 
Aquesta Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT: 
 
1. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 
1.674/98-A interposat per  FUNERÀRIA FONTAL, S.A., contra el Decret de 
l’Alcalde-President del dia 25-09-98, que va resoldre l’adjudicació del contracte 
de gestió del servei públic de Dipòsit Judicial de Cadàvers, en la modalitat de 
concert, davant la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n. ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l’article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i 
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin com a interessats en 
l’expedient, emplaçant-los perquè puguin comparèixer i personar-se a les 
actuacions en el termini de nou dies, en compliment de l’article 64.1 de la citada 
Llei. 
 
3r. NOMENAR el sr. ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als paràgrafs anteriors, i designar el Lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director 
de la defensa jurídica en el recurs contenciós de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 16-11-

98, SOBRE COL.LOCACIÓ DE BÚSTIES DE QUEIXES I 
SUGGERIMENTS A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS DE MÉS AFLUÈNCIA I ATENCIÓ CIUTADANES. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la importància de conèixer l’opinió i valoració dels ciutadans respecte 
dels diferents serveis municipals, com a instrument per planificar la seva gestió 
amb l’orientació  fonamental de satisfer les seves necessitats. 
 
Atès que el Pla Director d’Objectius pel període 1996-1999, defineix, en l’àmbit 
de la Informació i Participació Ciutadanes, l’objectiu d’establir un flux regular 
d’informació sobre la gestió municipal de “doble via”: de l’Ajuntament als 
ciutadans i dels ciutadans a l’Ajuntament. Per assolir aquest objectiu, el PDO 
proposa la següent acció: 
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“implantació progressiva de sistemes d’avaluació dels serveis municipals per 
part dels usuaris, com ara bústies (reals i electròniques) de peticions i 
suggeriments, enquestes d’opinió i un llibre de reclamacions.” 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/1985,de 2 d’abril, i 51 de la Llei 8/1987,de 15 d’abril, 
 
RESOLC 
 
Primer.  Acordar la col.locació de bústies de queixes i suggeriments a les 
diferents dependències municipals de més afluència i atenció ciutadana, 
situades als edificis municipals de la Plaça Major, núms. 1,5 i 6, Policia Local 
(La Florinda) i Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (Edifici Casa Caritat), que, 
en una primera fase, es realitzarà d’acord amb la següent distribució: 
 
Edifici Plaça Major, núms. 5 i 6 
 
1 bústia als Serveis Financers (situada a l’entrada de la planta baixa). 
1 bústia als Serveis Socials (situada al costat del taulell d’atenció al públic). 
1 bústia al Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública (situada en la sala 
d’espera). 
 
Edifici Plaça Major, núm.1 
 
1 bústia als Serveis Personals (situada al costat del taulell d’atenció). 
1 bústia a Secretaria (situada al costat del taulell  d’atenció) 
1 bústia a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (situada a l’entrada de 
l’oficina). 
 
Policia Local 
 
1 bústia situada a la sala d’atenció al públic. 
 
Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació 
 
1 bústia situada a la sala d’atenció al públic. 
 
La localització exacte de les bústies a  les dependències esmentades es 
realitzarà procurant la màxima visibilitat i accessibilitat per part del ciutadà. 
 
Segon. Aprovar  les normes per a la tramitació i tractament de les queixes i 
suggeriments dipositades a les bústies, que s’especifiquen a continuació : 
 
1. Les bústies es buidaran diàriament per part d’un funcionari de l’Oficina 

d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC),en el cas de les situades a les 
dependències centrals dels edificis de la Plaça Major, i per personal 
responsable de la Policia Local i del CIO, per les dipositades a aquestes 
dependències. Aquests últims faran lliurament a l’OIAC, abans de les 10 
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hores, de les queixes dipositades abans de les 14 hores del dia laborable 
precedent. 

 
2. L’OIAC farà l’explotació i tractament de les queixes i suggeriments rebuts i 

en donarà trasllat, per via telemàtica, al servei municipal competent, en el 
cas de que la solució de la queixa o suggeriment requereixi d’alguna 
actuació municipal. Cada Servei municipal serà responsable de l’anàlisi i 
resolució de la queixa que se li hagi traslladat, així com de comunicar al 
ciutadà que l’hagi formulat les actuacions realitzades per a la seva 
resolució, donant-ne compte al mateix temps a l’OIAC .  

 
3. L’OIAC farà l’anàlisi periòdica, qualitatiu i quantitatiu, de les queixes, 

suggeriments formulats ,valoracions del servei i valoracions de l’atenció 
rebuda, el qual es traslladarà als diferents Serveis.  

 
Tercer. Aprovar el model de full-enquesta per a la valoració del servei i atenció 
rebuda que  figura com a document annex al present Decret. 
 
Quart. Interessar als Caps dels diferents Serveis que donin instruccions al 
personal al seu càrrec amb funcions d’atenció al públic, per tal de que difonguin 
i facilitin als ciutadans que atenguin ,la possibilitat d’utilitzar les bústies de 
queixes i suggeriments. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació. 
 
Sisè. Comunicar aquesta resolució a tots els serveis i dependències de 
l’Ajuntament, als efectes oportuns.” 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 16-11-

98, SOBRE APROVACIÓ DEL MANUAL SOBRE NORMALITZACIÓ 
DE LA IMATGE GRÀFICA I DISSENY AL QUAL S’HAURAN DE 
SUBJECTAR LES DIFERENTS INFORMACIONS QUE EMETI 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN SUPORT PAPER I APROVACIÓ 
DE LES NORMES CORRESPONENTS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l’interès de la Corporació Municipal  de normalitzar la imatge gràfica de 
les publicacions i papereria bàsica, motiu pel qual es va contractar el servei de 
consultoria consistent en realitzar un estudi de normalització de publicacions i 
papereria municipal. Aquest estudi proposa la creació d’un seguit d’elements 
formals i visuals que permetin al ciutadà una fàcil identificació de totes aquelles 
informacions que emeti l’Ajuntament de Manresa mitjançant el canal de paper 
imprès, ja sigui en la publicació de fullets, en la papereria i impresos o en els 
anuncis a la premsa. 
 
Atès que l’aplicació del manual de normalització fa necessari establir normes 
internes de coordinació en el procés d’edició de publicacions i papereria, per tal 
de garantir que en el futur s’ajustaran a les directrius del manual. 
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Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/1985,de 2 d’abril, i 51 de la Llei 8/1987,de 15 d’abril, 
 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar el Manual sobre normalització de la imatge gràfica i disseny al 
qual s’hauran de subjectar les diferents informacions que emeti l’Ajuntament de 
Manresa en suport paper, sigui en la publicació de fullets, en papereria, 
impresos o en els anuncis als mitjans de comunicació escrits, i que figura com 
a document annex al present Decret. 
 
Segon. Aprovar les normes per a la tramitació de les propostes d’edició de 
publicacions, papereria i anuncis municipals, que s’especifiquen a continuació: 
 
1. El Servei municipal que promogui l’edició de qualsevol fullet, publicació o 

imprès, ho comunicarà a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), 
fent constar l’objecte i contingut de la publicació, quantitat i data en què ha 
d’estar disponible l’edició, i el pressupost de què es disposa. S’adjuntarà 
també la proposta de composició gràfica de l’imprès a editar, en cas de 
disposar-se de la mateixa. 

 
2. A la vista de la sol.licitud, l’OIAC formularà una proposta de composició i 

disseny gràfic del producte, en aplicació del Manual aprovat, o verificarà 
que la proposta prèviament formulada pel Servei promotor de la publicació, 
compleixi les normes del Manual. La proposta es traslladarà al Servei 
respectiu, juntament amb informació complementària sobre els possibles 
proveïdors o professionals als quals encarregar els treballs de disseny, pre-
impressió i impressió, i del seu cost. 

 
3. La tramitació de la despesa es realitzarà per part del servei responsable de 

gestionar la partida pressupostària amb càrrec a la qual es financi l’imprès 
o publicació. Tanmateix, la Unitat de Compres de la Tresoreria General, o 
la Unitat de Contractació dels Serveis Jurídics no tramitaran la petició si  la 
mateixa no va acompanyada de nota de conformitat del tècnic de l’OIAC  
que acrediti haver complert els tràmits de l’apartat 2. 

 
4. Un cop encarregats els treballs, el Servei promotor de la publicació donarà 

compte a l’OIAC de l’empresa o professional adjudicataris, als efectes de 
supervisar-ne la seva execució i garantir el compliment de les normes 
tècniques especificades al Manual. 

 
5. La responsabilitat d’organitzar la distribució i difusió de la publicació o 

imprès serà del Servei promotor. La distribució haurà de ser expressament 
autoritzada per l’Alcalde president o el Regidor delegat amb competències 
sobre la matèria objecte de l’edició, prèvia revisió per part seva de la 
publicació o imprès editats. 

 
6. De qualsevol publicació o imprès que editi l’Ajuntament i que sigui de 

difusió general, se’n facilitarà un nombre suficient d’exemplars a l’OIAC, per 
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a ésser utilitzats en el desenvolupament de les seves funcions d’informació 
i atenció ciutadanes. 

 
7. El logotip i símbols gràfics de l’Ajuntament de Manresa que apareguin en 

fullets o publicacions que editin altres entitats o particulars amb motiu 
d’activitats o actes en els que l’Ajuntament col.labora o participa en el seu 
finançament, hauran d’ajustar-se a les prescripcions del Manual. Les 
entitats editores sol.licitaran a aquests efectes de l’OIAC el logotip i símbols 
especificats al Manual aprovat. El Servei municipal responsable de la 
tramitació de l’ajut o subvenció a l’entitat editora procurarà comunicar-li 
aquesta obligació. 

 
Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació. 
 
Quart. Comunicar aquesta Resolució a tots els serveis i dependències de 
l’Ajuntament, juntament amb un exemplar del manual aprovat, als efectes 
oportuns.” 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 19-11-

98, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 
1800/98, INTERPOSAT PER ESPARBÉ, SA, CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA 
FINCA SITUADA A LA PLAÇA IMMACULADA NÚM. 1 DE 
MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jurat d'Expropiació de Catalunya 
(R.E. 28239, 13/11/98), a través del qual es notifica la interposició del recurs 
contenciós-administratiu número 1800/98, per ESPARBÉ, S.A. contra la 
resolució de data 02-06-98 dictada per aquest Jurat, referent a l’expedient de 
justpreu núm. 08/07/1136/0038-98, relatiu a la finca situada a la Plaça 
Immaculada, núm. 1 de Manresa, i s'emplaça l'Ajuntament perquè, en la seva 
condició d'interessat, pugi comparèixer i personar-se a les actuacions, en 
compliment del que disposa l'article 64 de la Llei Jurisdiccional. 
 
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 l'article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim 
local de Catalunya, en el mateix sentit. 
           
Atès que els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2 
lletra l de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya disposen que 
correspon al ple l'atribució de l'exercici de les accions administratives i judicials. 
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Atès que per tal de donar compliment al tràmit establert a l'article 61.2 de la Llei 
Reguladora de la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, cal l'adopció de l'acord 
de personació municipal en el recurs. 
 
Atès que l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya preveu com a atribució de l'Alcalde l'exercici de les accions 
judicials i administratives en cas d'urgència, i l'article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals disposa que quan 
s'exerceixi aquesta atribució caldrà donar-ne compte al ple, en la primera 
sessió que tingui lloc. 
 
Atès que en el breu termini de nou dies per personar-se no és possible prendre 
l'acord plenari corresponent, procedeix dictar la corresponent resolució per 
aquesta Alcaldia. 
 
Atès l'informe emès pel lletrat, tècnic d'administració general dels Serveis 
Jurídics, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 
1800/98, davant la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part codemandada, 
segons disposa l'article 66.1 de la Llei Jurisdiccional. 
 
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als acords anteriors, i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, 
directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera 
sessió que tingui lloc, en compliment de l'article 41.22 del R.D. 2.568/1986.” 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 24-11-

98, SOBRE SUSPENSIÓ DE FORMA IMMEDIATA DE LA LICITACIÓ 
CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT DIRIGIDA A 
L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, D’UNA FINCA 
SITUADA AL PASSEIG DE PERE III NÚM. 63. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 21 de 
setembre de 1998, fou aprovat un Dictamen amb l’acord següent: 

1r.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA MARIA LORETO 
ROCHÉS I SERRA, en el tràmit d’exposició pública del plec de condicions 
econòmico–administratives que hauran de regir l’alienació, mitjançant 
pública subhasta, d’una finca situada al Passeig de Pere III núm. 63, 
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considerant que les seves consideracions no disposen de cobertura 
legal ni s’emparen en cap precepte que hagi pogut resultar infringit. 

2n.- RECTIFICAR D’OFICI LES CLÀUSULES 4ª I 7ª I 8ª DEL PLEC DE CONDICIONS 
ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES per tal d’ajustar el seu contingut als 
preceptes legals reguladors de la matèria que quedaran amb el 
contingut següent: 

 “4t. Fiança provisional i definitiva 
 Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional d'un milió cent 

una mil nou-centes vint pessetes (1101920'-pts), equivalent al 2 per 
100 del valor dels béns, i una fiança definitiva equivalent al 4 per 100 
de l'import de la subhasta. Aquestes fiances, tant la provisional, com la 
definitiva, podran constituir-se en la forma que determinen els articles 
36 i 37 de la de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 

 7è. Presentació de reclamacions i proposicions 
 7.1. Es podrà examinar l'expedient i presentar reclamacions contra 

el plec de clàusules econòmico–administratives durant el 
termini de quinze dies des de la data de la darrera publicació 
de l'anunci en el Butlletí oficial de la Província i/o Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya, adreçant-se a la Unitat 
d'Assessorament jurídic de l'Alcaldia de l'Ajuntament de 
Manresa, des de les 9 fins a les 14 hores. 

  De presentar-se reclamacions, es suspendran els tràmits 
licitatoris el temps necessari per a la seva resolució. 

 7.2. Les proposicions es presentaran a la Unitat d'Assessorament 
jurídic de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manresa, durant el 
termini de vint-i-sis dies naturals, a comptar de l'endemà del de 
la darrera publicació de l'anunci en el Butlletí oficial de la 
Província i/o Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, des de 
les 9 fins a les 14 hores. 

 8è. Mesa de contractació i obertura de proposicions 
 8.1. L’obertura de proposicions es verificarà públicament a la Casa 

Consistorial davant la mesa constituïda a aquest efecte. L’acte 
d’obertura tindrà lloc a les 12 hores del dia hàbil següent al 
d’expiració del termini de presentació de proposicions. No 
obstant això, si s’ha anunciat a l’òrgan de contractació la 
remissió de l’oferta per correu, mitjançant telegrama o telefax 
rebut dins del termini de presentació de proposicions, l’obertura 
de pliques es verificarà l’onzè dia següent hàbil al d’expiració 
d’aquest termini i se’n donarà coneixement als licitadors. Si el 
dia fixat per l’obertura de pliques cau en dissabte, l’obertura es 
verificarà el dia hàbil següent. 

 8.2. La mesa de contractació estarà constituïda per un president, 
quatre vocals i un secretari, que seran els següents: 
- President............. Regidor delegat d’Hisenda i, en cas 

d’absència, vacant o malaltia, Regidor 
delegat d’Urbanisme 

- Secretari ............ Secretari general de l’Ajuntament o 
funcionari que el substitueixi 
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- Vocals................. Cap del Servei d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública i, en cas d’absència, 
vacant o malaltia, Cap del Subservei de 
planejament. 
Cap de Secció de Tresoreria i, en cas 
d’absència, vacant o malaltia, Tècnic 
d’Administració General adscrit a serveis 
financers. 
Cap de Secció d’assessoria jurídica 
d’Alcaldia i, en cas d’absència, vacant o 
malaltia, Cap del Servei de serveis jurídics 
i contractació. 
Tècnic adscrit a la unitat de Contractació i 
Patrimoni i, en cas d’absència, vacant o 
malaltia, Tècnic d’Administració General 
de serveis jurídics”. 

3r.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES I 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT, AMB LES RECTIFICACIONS 
APROVADES EN EL PARÀGRAF PRECEDENT, que haurà de regir l’alienació 
pel procediment obert, mitjançant pública subhasta, d’una finca de 
propietat municipal en ple domini i lliure de càrregues situada al 
Passeig de Pere III núm. 63. 

4t.- EXPOSAR AL PÚBLIC DURANT EL TERMINI DE QUINZE DIES, a partir de 
l’endemà de la darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial 
de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè 
s’hi puguin presentar reclamacions, de conformitat al que disposa 
l’article 270 .1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, I SIMULTÀNIAMENT CONVOCAR LA SUBHASTA CORRESPONENT 
d’acord amb la prevenció de l’article 122 .2 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, amb submissió al plec de condicions aprovat. 

 
Vist que l’esmentat acord ha estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 2753, del dia 28 d’octubre de 1998, en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 260, del dia 30 d’octubre de 1998, en el diari Regió 7 del dia 
7 de novembre de 1998, així com en el tauler municipal d’anuncis, presentant-
se, dins del termini d’informació pública del plec, una única al·legació, amb 
registre municipal d’entrada del dia 16 de novembre de 1998 i número 28.285, 
per part de la senyora MARIA LORETO ROCHÉS i SERRA. 
 
Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant: 
a) Que l’article 122 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, disposa, 

en la part que resulta d’aplicació:  
“1. Los pliegos de condiciones, después de aprobados por el 

Pleno de la Corporación, se expondrán al público ... para que 
puedan presentarse reclamaciones, las cuales serán resueltas 
por la misma Corporación. Esta previsión no será de aplicación 
en el supuesto de que previamente hayan sido aprobados 
pliegos generales. 

2.  Dentro del plazo de dicha exposición podrá publicarse también 
el anuncio previsto en el artículo siguiente, si bien en tal caso la 
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licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulasen reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones. 

b) Que, en aplicació de l’esmentat article 122 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, resulta necessària la suspensió de la licitació i el seu 
aplaçament fins que sigui resolta l’al·legació presentada per la senyora 
MARIA LORETO ROCHÉS i SERRA. 

 
Atès que l’informe jurídic finalitza proposant que sigui dictat Decret acordant la 
suspensió per raons d’urgència i de conformitat al que preveuen els articles 51 
.1, lletra j), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, del règim municipal i local de 
Catalunya, i 21 .1, lletra i), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local. 
 
Aquesta Alcaldia, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat 
exposats, 
 
HA RESOLT 
 
1r.- SUSPENDRE DE FORMA IMMEDIATA la licitació convocada per aquest 

Ajuntament dirigida a l’alienació, mitjançant pública subhasta, d’una finca 
situada al Passeig de Pere III núm. 63, en aplicació del que disposa 
l’article 122 .2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, ajornant 
aquesta licitació en tant que pel Ple municipal no sigui resolta l’al·legació 
formulada al plec de clàusules econòmico–administratives que han de 
regir l’alienació, per part de la senyora MARIA LORETO ROCHÉS i 
SERRA. 

 
2n.- DONAR COMPTE D’AQUEST DECRET AL PROPER PLE MUNICIPAL, encarregant 

que per la unitat d’assessorament jurídic d’aquesta Alcaldia s’emeti 
informe, amb proposta de resolució, de l’al·legació presentada per la 
senyora MARIA LORETO ROCHÉS i SERRA, de tal forma que aquesta 
pugui ser resolta al primer Ple municipal que es convoqui.” 

 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 3-12-98, 

SOBRE INTERPOSICIÓ DE DEMANDA CIVIL PER INSTAR EL 
NOMENAMENT DEL LIQUIDADOR JUDICIAL DE LA COMPANYIA 
MERCANTIL “CASINO DE MANRESA, SA”. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Provisió dictada el dia 23 d'octubre de 1998 pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya es va traslladar a l'Ajuntament de Manresa l'escrit 
presentat per la societat Casino de Manresa, S.A. instant l'execució provisional 
de la sentència de 13 de maig proppassat, segons la qual l'Ajuntament ha de 
pagar 721.560.000,- ptes. a la societat esmentada, en virtut d'un procés 
expropiatori., sentència contra la qual s'ha interposat per l'Administració 
municipal recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. 
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Atès que la societat esmentada va quedar dissolta de ple dret, en aplicació de 
la D.T. 6.2 de la Llei de Societats Anònimes, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre (LSA), en haver transcorregut en 
excés els terminis legalment prescrits per a la seva adaptació a les disposicions 
d'aquell text legal; el Registrador Mercantil de Barcelona va estendre nota 
marginal el dia 29-2-96 declarant  la dissolució i cancel·lant-ne els 
assentaments. 
 
Atès que els últims administradors que havia tingut la societat, un cop dissolta, 
esdevenen simples "administradors de fet", amb facultats només per convocar 
la junta per nomenar liquidadors i tirar endavant el procés  d'extinció de al 
societat, a l'Ajuntament se li planteja la dificultat de no saber a qui s'ha de 
practicar el pagament, pel risc que pot suposar una segona reclamació dels 
diners a què condemna la sentència i, per tant, la necessitat imperiosa 
d'efectuar un pagament amb efectes plenament alliberadors, per evitar 
qualsevol reclamació o d'incórrer en qualsevol mena de responsabilitat civil i/o 
administrativa. 
 
Atès que seria procedent interposar demanda civil davant del Jutjat de Primera 
Instància de Manresa, segons disposa l'article 262.3 del mateix text legal, 
aplicat analògicament a aquest supòsit, sobre la legitimació de qualsevol 
interessat per exercir l'acció civil de nomenament de liquidador. 
  
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 l'article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim 
local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2 
lletra l de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya disposen que 
correspon al ple l'atribució de l'exercici de les accions administratives i judicials. 
  
Atès que l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya preveu com a atribució de l'Alcalde l'exercici de les accions 
judicials i administratives en cas d'urgència, i l'article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de  28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals disposa que quan 
s'exerceixi aquesta atribució caldrà donar-ne compte al ple, en la primera 
sessió que tingui lloc. 
 
Atès l'informe emès per la lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
L'Alcalde-President, en ús de les facultats que tinc atribuïdes per la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 8/1987,de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC: 
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1r. INTERPOSAR, davant del Jutjat de Primera Instància de Manresa que per 
repartiment correspongui, demanda civil per instar el nomenament de liquidador 
judicial de la companyia mercantil "Casino de Manresa, S.A.", en fonament a la 
necessitat de saber amb certesa la persona legitimada per practicar-li el 
pagament que es deriva de la sentència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia el dia 13 de maig de 1998, i proposar per aquell nomenament la 
companyia Fàbregas, Mercadé, & Co. auditores-consultores, S.L., de 
Barcelona. 
 
2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA FLOTATS, procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el procés declaratiu civil 
esmentat als acords anteriors, i designar el lletrat en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la 
defensa jurídica en el judici declaratiu civil de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació d'aquesta resolució en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb el que s'estableix a l'article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de els entitats locals.” 
 
2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 1-12-98, 

SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 30/1988, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/1998, dins 
del Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la Llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.” 
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2.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 4-12-98, 
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 31/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/1998, dins 
del Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, i entre partides del Capítol 1 de Personal,  que no superen 
l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del 
que disposen l’article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 1998, segons detall que figura en l’annex que es conté en 
l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.” 
 
2.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 11-12-

98, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 32/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/1998, dins 
del Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, i entre partides del Capítol 1 de Personal,  que no superen 
l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del 
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que disposen l’article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 1998, segons detall que figura en l’annex que es conté en 
l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.” 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU ha observat que en l’acta de 
la sessió extraordinària de la Comissió de Govern del 9 de desembre de 1998 hi 
ha un dictamen amb informes contraris, del departament de Secretaria General i 
dels serveis de la Generalitat, en el qual es proposa atorgar llicència d’activitat 
d’emmagatzematge de vehicles. Aquest dictamen es va votar afirmativament 
malgrat els informes contraris. Aquesta situació es repeteix amb certa freqüència 
darrerament i al GMCIU li preocupa i li agradaria que l’equip de govern expliqués 
la justificació de l’atorgament d’aquesta llicència. 
 
El senyor Mas i Font contesta que per explicar les causes d’aquesta aprovació, 
cal remuntar l’any 1965 quan el pare del senyor Marcel Soler va sol.licitar a 
aquest Ajuntament una llicència d’activitat per al quilòmetre 0,9 de la carretera de 
Cardona que se li va atorgar d’acord amb els informes tècnics de l’Ajuntament per 
al quilòmetre 0,9 i 1,9 perquè hi va haver una transformació de números en la 
llicència, de forma errònia. 
Els titulars de l’activitat que es duu a terme en els dos emplaçaments (quilòmetre 
0,9 i 1,9 de la carretera de Cardona) tenien la intenció d’obtenir el número de 
gestor de residus a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya la qual va 
preguntar a l’ajuntament si aquesta activitat tenia la corresponent llicència. En 
aquell moment es va comprovar als arxius municipals que els titulars disposaven 
de llicència i també es va detectar aquest error respecte a la llicència inicial. Per 
això es va haver d’interpretar el plànol que hi havia adjunt a la llicència originària 
de l’any 1965, en el qual només constava l’activitat del quilòmetre 0,9 i, per tant, 
se li va respondre a la Generalitat de Catalunya que no hi havia llicència 
municipal per a aquell espai. Paral.lelament a això, l’Ajuntament va iniciar un 
expedient de disciplina d’activitat.  
Després de diversos contactes amb la Junta de Residus i amb l’interessat, es va 
acordar un pla de trasllat d’aquesta activitat, que havia de contenir forçosament 
l’autorització per seguir funcionant. Això es podria haver fet per conveni, però, 
com que havia de contenir una llicència d’activitat, se li va donar la fórmula de 
llicència d’activitat condicionada a unes accions concretes. Aquestes accions 
consisteixen en l’aplicació, durant un any, d’unes millores ambientals que el 
mateix interessat ha presentat en aquest Ajuntament, la presentació d’un projecte 
de restauració durant l’any 1999, dos anys més per buscar un espai on instal.lar 
aquesta activitat. Passat aquest termini inicial de tres anys, un any més per retirar 
la ferralla i un altre any per descontaminar el terreny, en el cas que ho estigui, i 
restaurar-lo d’acord amb el que s’indica en el Pla General d’Ordenació Urbana.            
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L’Ajuntament va considerar que era una posició favorable per a aquesta 
Administració perquè totes les obligacions recaurien sobre l’interessat i el qui 
exercís l’activitat i, evidentment, perquè no pot ser d’una altra manera, els 
informes dels tècnics van ser desfavorables ja que es considerava que es 
tractava d’una nova activitat. Ells no ho van entendre així perquè no és una nova 
activitat, sinó una preexistent en base a la qual s’ha autoritzat el pla de trasllat. 
 
El senyor Oms i Pons diu que en la documentació de la qual disposa s’observa 
que l’Ajuntament obliga els interessats a fer obres durant el proper any, 
consistents en la impermeabilització del terra. Ell considera que aquesta és una 
qüestió molt difícil i no entén aquesta postura de l’Ajuntament perquè l’execució 
d’aquestes obres suposa una certa consolidació i, possiblement, si no 
s’haguessin de fer, es podria accelerar la instal.lació de l’activitat i evitar una 
molèstia a l’empresari que ha de fer una nova inversió al cap d’uns anys.  
A més, en lloc de ser una concessió per a cinc anys, podria ser de quatre o de 
tres anys evitant, així, la inversió de l’empresari que no considera necessària, 
tenint en compte que es tracta d’un activitat a extingir.  
També voldria saber si s’ha consultat la Generalitat i, si és així, si hi està d’acord 
amb el fet d’acceptar aquesta concessió per a cinc anys, tenint en compte que és 
aquella Administració qui va interposar la denúncia. 
 
El senyor Mas i Font diu que l’Ajuntament no imposa un pla de restauració a 
l’interessat, sinó que és el mateix interessat el qui se l’imposa. Si fos així, 
l’interessat tindria un cert dret a indemnització en el moment del cessament de 
l’activitat. Ha estat, doncs, el mateix interessat qui ha valorat la conveniència de 
fer aquestes obres, conjuntament amb l’Administració, preocupat per l’adequació 
de l’activitat a l’entorn. 
Es justifica en un annex, del qual disposa el senyor Oms, el període de temps que 
es necessitaria per trobar un espai alternatiu. L’Ajuntament ha considerat que 
aquest període no havia de ser tan llarg com creu l’interessat, el qual sol.licitava 
que fos de sis anys per poder trobar un nou espai i fer el trasllat, sinó que n’hi ha 
prou amb tres anys per fer el trasllat, un any més per retirar els vehicles i un altre, 
per descontaminar o restaurar.  
En relació a la consulta amb la Generalitat a la qual ha fet referència el senyor 
Oms, cal dir que en tot moment hi ha hagut contacte directe amb la Junta de 
residus, que pertany al departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, amb la qual hi ha acord perquè aquesta activitat es condueixi cap a 
aquest camí.  
La Junta de residus està satisfeta del comportament d’aquesta activitat com a 
gestora de residus, resol bastants problemes i, per tant, està d’acord amb la línia 
que segueix l’Ajuntament, tal com ha manifestat el senyor Pagès de l’àrea 
d’Industrials. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé i diu que en la Comissió de govern del dia 30 
de novembre es va acordar denegar aquesta activitat perquè els informes eren 
contraris i, en canvi, en la sessió del dia 9 de desembre, malgrat disposar dels 
mateixos informes, es va acordar concedir-la. 
Pregunta al senyor Mas quin és el motiu d’aquest canvi de criteri. 
També prega que no segueixi aquesta dinàmica que diu molt poc a favor de la 
gestió de l’Ajuntament.  
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El senyor Mas i Font contesta que el dia 30 de novembre es va incloure aquest 
expedient com a assumpte sobrevingut a la Comissió de govern i, per tant, hi 
havia manca d’informació. En canvi, en la Comissió de govern del dia 9 de 
desembre, hi havia un matís important consistent en el fet que els interessats 
havien d’aportar un pla de restauració de l’activitat durant el primer any en lloc del 
tercer any, com s’havia previst inicialment.       
Considera que es tracta d’un detall substancial que dóna prou garanties per 
pensar que s’executarà. 
 
El senyor Oms i Pons diu que pel que fa al punt 2.14 de l’ordre del dia, referent 
a una modificació de crèdits, tenint en compte que durant l’any 1998 s’han fet 
trenta-dues modificacions de crèdit, que són un rècord, considerant també que 
aquest és l’últim ple de la Corporació d’aquest any i que el tancament del 
pressupost està pràcticament fet, voldria suggerir al senyor Teixeiro que en el 
pressupost de l’any 1999 les consignacions pressupostàries siguin acurades 
perquè no s’hagin de fer tantes modificacions de crèdit. En especial la 
corresponent a les retribucions complementàries dels regidors, respecte a la qual 
s’han hagut d’incrementar vuitanta mil pessetes a finals d’any.  
Vol que quedi clar que ho diu en to molt cordial.  
 
L'alcalde intervé dient que, en relació al canvi de criteri al qual s’ha referit el 
senyor Arderiu respecte al tema anterior, cal deixar clar que no hi va haver canvi 
de criteri, sinó que en la primera Comissió de govern l’assumpte va quedar sobre 
la taula per debatre’l en la propera.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe contesta al senyor Oms que, com sempre, agraeix 
els seus suggeriments, que sempre són ben rebuts perquè els avalen els anys 
d’experiència del senyor Oms en aquest Ajuntament. 
Malgrat això, voldria dir que ell farà la força necessària perquè l’any 1999 no es 
puguin fer tants reconeixements de crèdit com aquest any, sobretot a partir de 
juny, perquè el senyor Oms els pugui criticar.  
Entrant en el fons de la qüestió, cal dir que el decret 2.14 fa referència a 
transferències entre partides de la mateixa subfunció i entre partides del Capítol 1 
de Personal, que no superen l’import d’un milió i mig.  
Aquest expedient comprèn tres blocs de partides: un de reclassificació de 
partides d’Ensenyament, un altre de reclassificació de subministrament i 
despeses diverses i la resta que és la part més gran, correspon a una 
reclassificació de partides de Personal per poder aplicar el que es preveu en el 
dictamen comprès en el punt 6.1.2 i que es debatrà en aquesta sessió.  
 
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició 
inclosa en el punt 7.2 de l’ordre del dia, presentada pels grups municipals GMS, 
GMERC i GMIC-EV el dia 16 de desembre de 1998, donada la presència al 
Saló de Sessions de representants dels estudiants els quals han sol.licitat la 
seva intervenció al ple de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 39 
del Reglament de participació ciutadana.     
 
7.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I INICIATIVA PER 
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CATALUNYA-ELS VERDS, EN RELACIÓ AMB LES 
MOBILITZACIONS D’ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA DEL PASSAT 
26 DE NOVEMBRE. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMS, GMERC i GMIC-
EV de data 16 de desembre de 1998 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que el passat dia 26 de novembre els estudiants de secundària 
obligatòria i post-obligatòria van protagonitzar a la nostra ciutat, com a la resta 
de Catalunya i de l’Estat espanyol, importants mobilitzacions. 
 
Atès que les esmentades mobilitzacions expressen la preocupació dels 
estudiants davant la necessitat d’incrementar les dotacions de recursos que les 
administracions competents destinen a l’ensenyament públic. 
 
Atès que entre les reivindicacions que han expressat els estudiants figura de 
manera especial la necessitat d’augmentar els pressupostos públics 
especialment pel que fa a: 
 
a) majors inversions per garantir adequades instal.lacions i condicions de 

seguretat dels edificis docents. 
 
b) major estabilitat del professorat i plantilles suficients per evitar la 

massificació i atendre la diversitat de situacions que la universalització de 
l’ensenyament genera. 

 
Atès que les mobilitzacions dels estudiants són una expressió inequívoca de la 
seva voluntat de participar, mitjançant el diàleg responsable i la crítica 
constructiva, en el bon funcionament d’un sistema educatiu públic de qualitat. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti els següents 
 
ACORDS 
 
1. Donar el suport a les reivindicacions dels estudiants de secundària 
obligatòria i post-obligatòria que van motivar les mobilitzacions del passat dia 
26 de novembre. 
 
2. Sol.licitar al govern de la Generalitat de Catalunya l’obertura d’una taula de 
negociacions per canalitzar i donar solucions a les reivindicacions dels 
estudiants.” 
 
A continuació, l'alcalde dóna la paraula al representant dels estudiants d’acord 
amb el que disposa l’article 39 del Reglament de participació ciutadana.      
 
El senyor Samuel Rodríguez intervé dient que han vingut a aquesta sessió del 
Ple representants dels quatre instituts de secundària de Manresa que són l’Institut 
Guillem Catà, l’Institut Pius Font i Quer, l’Institut Lluís de Peguera i l’IES 
Lacetània. 
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Han redactat un document en el qual recullen les queixes que els uneixen per 
donar-les a conèixer a l’Ajuntament, que diu el següent: 
Els estudiants dels centres d’ensenyament públic de Manresa i de vàries localitats 
de la comarca, com són Sant Vicenç o Navarcles, amb el suport de l'equip de 
govern de l’Ajuntament de Manresa i de la Coordinadora de defensa de 
l’ensenyament públic (CODEP), volem manifestar en aquest Ple les nostres 
principals inquietuds que ens uneixen i que ens van dur a unir-nos en una 
manifestació el proppassat dia vint-i-sis de novembre de 1998.  
El dia vint-i-sis, vam defensar a crits “pública sí, privada no”, però aquests crits no 
són injustificats, no, ni molt menys. Vam cridar perquè ens indigna que el govern 
de la Generalitat, encapçalat per Convergència i Unió, destini més diners a les 
escoles concertades que a les públiques. 
Aquests centres d’ensenyaments anomenats concertats, creiem que, l’únic que 
comporten és fer més forts els sectors de la societat que ja són forts 
econòmicament.  
Com a ciutadans d’un “país democràtic”, exigim el dret que es troba a l’article 27 
de la Constitució Espanyola, el qual diu així: “L’educació tindrà com a objecte el 
ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis 
democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.” 
En la nostra humil opinió, creiem que aquest dret a l’escola i a l’educació pública 
que tenim no es beneficia precisament donant més diners a la privada que a la 
pública.  
Creiem que l’educació és la base per a qualsevol país d’aquest món, ja que 
sense una correcta educació difícilment ens podrem entendre les persones.  
Aquesta educació s’ha de compartir entre els pares i els professors, però, si els 
professors no estan dotats dels mitjans adequats per dur a terme una correcta 
educació a l’aula, difícilment es podrà congeniar bé l’educació de base que donen 
els pares amb l’educació del coneixement que han de donar els professors a les 
aules.  
Per això no entenem com el govern de la Generalitat no dóna suport incondicional 
a una educació absolutament pública per tal que tothom hi pugui accedir sense 
cap tipus de barrera ni social, ni molt menys, econòmica.  
L’educació no és un negoci, sinó un dret per als estudiants i una obligació per al 
govern. 
Els estudiants de Manresa estem farts de veure companys que no poden fer el 
seu mòdul professional desitjat si no el fan en una escola privada i estem farts 
també de veure com milers d’estudiants no poden accedir als estudis que 
desitgen per manca de places. 
Creiem que, si tots els diners que es donen de més a l’escola privada, 
s’invertissin a la pública, totes aquestes carències no serien presents.  
Per tot això, hem de manifestar, perquè d’una vegada per totes, el govern de la 
Generalitat escolti els seus ciutadans que no paren de queixar-se, tot i que això 
sembla que importa ben poc. 
A Manresa, la política educativa de la Generalitat fa que un alumne d’una escola 
concertada de primària, rebi deu vegades més diners en subvencions que un 
alumne de l’escola pública. Això no ho podem tolerar i, per això, els alumnes de 
les escoles públiques de secundària volem demanar a l’Ajuntament de Manresa 
que no deixi que la Generalitat faci de l’escola pública un gueto de marginats.  
Demanem també que, a nivell local de Manresa, s’endeguin programes educatius 
per tal que l’educació a les aules sigui molt més concordant amb la realitat que 
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vivim i per tal que es fomentin els valors en els quals es basa la democràcia, com 
el respecte, la solidaritat i la igualtat d’oportunitats per a tots. 
D’ara endavant, tant a través de les organitzacions d’estudiants a nivell d’instituts 
com de les organitzacions d’estudiants a través de sindicats, estarem defensant 
l’escola pública amb totes les nostres forces, ja que l’educació pública de qualitat 
és l’única garantia per a una correcta formació dels ciutadans i ciutadanes del 
nostre país. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el proppassat dia vint-i-sis de 
novembre, els estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol i els d’aquesta 
ciutat com els de la resta de Catalunya van ser protagonistes d’importants 
mobilitzacions que tenien, com a motiu fonamental, la preocupació del col.lectiu 
d’estudiants per la situació de la qualitat de l’ensenyament públic. 
Aquestes mobilitzacions plantejaven, com a eix central de les seves 
reivindicacions, la necessitat que les Administracions competents destinin més 
recursos, fonamentalment per a dues qüestions: per una banda, per a majors 
ingressos que garanteixin unes adequades instal.lacions i condicions de seguretat 
dels edificis docents i, per una altra banda, per a una major estabilitat del 
professorat i plantilles suficients per evitar la massificació i per atendre la 
diversitat de situacions a les quals ha de fer font l’ensenyament secundari com a 
conseqüència de la universalització que el mateix ensenyament genera.  
El col.lectiu d’estudiants de Manresa es va adreçar a aquest Ajuntament per 
explicar les seves reivindicacions i per demanar-li suport. L’Ajuntament de 
Manresa ha considerat que la millor manera d’expressar aquest suport és que el 
col.lectiu d’estudiants tingui l’oportunitat d’explicar al Ple, com a màxima 
representació democràtica de la ciutat, quines són les seves preocupacions i, per 
això, ha articulat els procediments necessaris perquè ho pugui fer. 
Al marge d’això, l’equip de govern ha presentat la proposició que planteja, com a 
qüestió fonamental, la necessitat que l’Administració competent obri un procés de 
discussió i de negociació amb el col.lectiu d’estudiants per tal de canalitzar i donar 
solucions a les seves reivindicacions.  
Per tant, atesa aquesta problemàtica de la qual suposa que tots els grups en són 
conscients, i tenint en compte que els recursos no són sempre suficients, però 
malgrat això, cal atendre les preocupacions i les reivindicacions de tots els 
col.lectius, cal que l’Administració escolti i formi una mesa de negociació amb els 
estudiants.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP comparteix i, per tant, 
se solidaritza totalment amb els dos objectius de la proposició. És a dir la 
necessitat d’augmentar els pressupostos públics especialment pel que fa a 
majors inversions per garantir adequades instal.lacions i condicions de seguretat 
dels edificis docents i major estabilitat del professorat i plantilles suficients per 
evitar la massificació i atendre la diversitat de situacions que la universalització de 
l’ensenyament genera. 
És evident que és una qüestió que persegueix, inequívocament, la qualitat 
d’ensenyament i, malgrat que no tingui competència en l’àrea d’ensenyament a 
Catalunya, el govern central prioritza aquesta qüestió.  
Per això, perquè considera que aquestes mobilitzacions d’estudiants cohesionen 
la societat civil i possibiliten el seu desenvolupament, i també perquè la creació de 
la mesa de negociació és necessària per intentar cercar solucions des del punt de 
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vista pressupostari, social i de qualitat de l’ensenyament, el GMPP votarà 
afirmativament la proposició. 
 
El senyor Llobet i Mercadé  intervé dient que al GMCIU li agradaria manifestar, 
en primer lloc, la pluralitat en el plantejament o en les idees del col.lectiu dels 
estudiants de Manresa i de Catalunya que va tenir un punt de consens en les 
mobilitzacions del vint-i-sis de novembre consistent en la necessitat de reivindicar 
millores en l’ensenyament públic a la ciutat i al conjunt del país.  
Aquestes millores, que estan expressades en el text dels acords de la proposició i 
la sol.licitud a la Generalitat per obrir una mesa de negociació li semblen 
qüestions bastant raonades i, per tant, en principi, no veu cap inconvenient per 
donar-hi suport.  
Malgrat això, li agradaria fer un parell de puntualitzacions. En primer lloc, i parlant 
de dades concretes de l’ensenyament a Catalunya, cal dir que el nivell de 
desplegament de la reforma educativa a Catalunya és molt superior al de la 
majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. En aquest sentit, encara hi 
ha autonomies en les quals els alumnes de més de dotze anys encara no són en 
els centres de secundària i, en canvi, a Catalunya ja s’ha fet completament i ha 
comportat un gran esforç.  
En segon lloc, cal dir que més de la meitat del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya està destinat a les àrees de Sanitat i Ensenyament i sobre l’aparent 
desinterès per l’escola privada, li agradaria comentar les següents dades: la ràtio 
d’alumnes per aula a Catalunya és de les més baixes d’Europa.  
Aquesta ràtio en l’ensenyament primari a l’escola pública és de 16 de mitjana i, en 
canvi, a l’escola privada concertada és de 18. En l’ensenyament secundari, a 
l’escola pública és de 26,9 i a l’escola privada és de 29,9.  
El descens del nombre d’alumnes del 1990 al 1998 ha afectat a totes les escoles 
com a conseqüència del descens de la natalitat, però en l’escola pública ha 
disminuït en un 19 per 100 mentre que en l’escola privada ho ha fet en un 26 per 
100. 
El cost públic per alumne i per curs és per a un alumne de l’escola privada 
concertada de 180.000 pessetes i per a un de l’escola pública, 390.000 pessetes. 
Tot això sense tenir en compte la construcció de centres educatius.  
També cal dir que les inversions del Departament d’Ensenyament a Manresa 
durant aquesta legislatura (1995-1998) han estat de 234 milions de pessetes.  
Amb aquestes dades no pretén demostrar que estiguem en una situació idíl.lica i, 
per això, el GMCIU votarà afirmativament la proposició perquè considera que cal 
fer més, però ha volgut donar dades perquè es conegui la situació i, malgrat que 
es pugui considerar que s’ha fet poc, no és així, sinó que s’ha fet molt. 
En qualsevol cas, des dels qui pensen que s’ha fet poc fins als qui pensen que 
s’ha fet bastant, considera que val la pena  continuar fent més. 
També voldria precisar que la proposició, a més de ser defensada per uns 
representants d’estudiants, està signada per tres grups municipals de 
l’Ajuntament de Manresa que tenen responsabilitat de govern i és, com a mínim 
curiós, que en aquesta proposició no es faci referència a la possibilitats que tenen 
els municipis d’incidir en temes d’ensenyament.  
Hi ha algunes competències que són municipals com ara l’absentisme escolar 
durant el període d’ensenyament obligatori, l’Ajuntament de Manresa té 
competència total respecte al Conservatori municipal professional de música, 
també en el manteniment de les escoles de primària, en qüestions de biblioteques 
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i també té competència per treballar conjuntament amb la Generalitat per evitar 
que hi hagi concentracions d’alumnes en determinats centres d’ensenyament. 
Per tant, considera que és una bona ocasió per demanar que les administracions, 
conjuntament, treballin més per millorar la qualitat de l’ensenyament, perquè 
segur que la Generalitat ho pot fer, però està convençut que l’Ajuntament també.  
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
L'alcalde intervé dient que el Ple segueix estrictament el Reglament de 
participació ciutadana que tan sols permet una intervenció al Ple per part dels 
representants sense que tinguin dret a rèplica, i agraeix als estudiants la seva 
intervenció al Ple.    
 
3. ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA 

DE REGIR LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE 
VENDA DE PREMSA SITUAT A LA CARRETERA DE VIC, XAMFRÀ 
PUJADA CASTELL DE MANRESA, A ADJUDICAR MITJANÇANT 
CONCURS PÚBLIC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 30 de novembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de 
premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell de Manresa finalitza 
el mes de maig de 1999. 
 
Atès que s'ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta 
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat quiosc, a adjudicar 
mitjançant concurs. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics d'Urbanisme en data 19 
d'agost de 1998, pel Cap dels Serveis Financers en data 19 de novembre de 
1998 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 30 de novembre de 1998. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 53 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, com a alcalde president proposo al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la 
concessió d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la carretera de 
Vic, xamfrà Pujada Castell de Manresa, a adjudicar mitjançant concurs públic. 
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SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el plec de 
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la 
corporació, a l'efecte que es puguin formular les reclamacions i al.legacions que 
es considerin oportunes. 
 
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa 
d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà 
Pujada Castell, per un període de 5 anys i, de forma simultània, aprovar la 
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi 
transcorregut el termini d'informació pública del plec de clàusules sense 
reclamacions o al.legacions, d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 
 
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient.” 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.2 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA I RECONÈIXER UN CRÈDIT DE 
3.055.343 PTA A FAVOR DE L’ADJUDICATÀRIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 1 de desembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol 
de 1995, va adjudicar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un 
període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A., per un cànon anual de 63.258.453 PTA. 
 
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de març de 
1997 va adoptar l’acord de revisar el cànon de la concessió administrativa del 
servei esmentat, aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1996 
d’1,02927, la qual cosa va suposar un cànon a partir de l’aquesta data de 
65.110.027 PTA. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 29747/12.11.97, 
presentada pel senyor Aureli Blasco i Làzaro, actuant en nom i representació 
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en què sol·licita la revisió 
del cànon de la concessió a partir de l’1 de gener de 1997. 
 
Atès que la concessió administrativa de referència ha estat objecte a partir d’1 
de gener de 1997 a les modificacions que s’indiquen a continuació: 
 



 27

• Acord plenari de 28 de juliol de 1997, ampliació en 1.686.959 PTA (inclòs 
l’IVA) el cànon anual, per la incorporació de la neteja del TEATRE 
CONSERVATORI. 

 
• Acord plenari de 19 de gener de 1998, ampliació en 414.215 PTA (inclòs 

l’IVA) el cànon anual, per augment en 5 hores setmanals de la prestació en 
el CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER. 

 
De conformitat amb la fórmula polinòmica alternativa presentada per 
l’adjudicatari en la seva oferta. 
 
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis Financers, 
en dates 17 de desembre de 1997 i 20 de novembre de 1998, i pel TMG de 
Contractació i Patrimoni en data 1 de desembre de 1998. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada 
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF 
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32  3r  2a de Barcelona- , aplicant-
se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1997 d’1,02158, la qual cosa suposa 
a partir d’aquesta data el cànon que es reflecteix en els quadres següents: 
 

Cànon aplicable de gener a agost de 1997 
Cànon aplicat, exclòs l’IVA 56.129.334
Coeficient de revisió Kt 1,02158 
Cànon revisat 57.340.605
IVA (16%)    9.174.497
Cànon anual  revisat (IVA inclòs) 66.515.102

 
Cànon aplicable de setembre a desembre de 1997 

Cànon aplicat, exclòs l’IVA 57.583.603

Coeficient de revisió Kt 1,02158 
Cànon revisat 58.826.257
IVA (16%)    9.412.201
Cànon anual  revisat (IVA inclòs) 68.238.458

 
Cànon aplicable a partir de gener de 1998 

Cànon aplicat, exclòs l’IVA 57.940.685
Coeficient de revisió Kt 1,02158 
Cànon revisat 59.191.045
IVA (16%)    9.470.567
Cànon anual  revisat (IVA inclòs) 68.661.612

 
SEGON. Reconèixer un crèdit de 3.055.343 PTA a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades  sobre el cànon revisat, segons 
s’especifica al quadre següent: 
 

MESOS 
 

CÀNON FACTURAT 
(1) 

CÀNON REVISAT (2) CRÈDIT A 
RECONÈIXER (1-2) 

GENER 1997 5.271.538 5.542.925 271.387 
FEBRER 5.271.538 5.542.925 271.387 
MARÇ 5.425.835 5.542.925 117.090 
ABRIL 5.425.835 5.542.925 117.090 
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MAIG 5.425.835 5.542.925 117.090 
JUNY 5.425.835 5.542.925 117.090 
JULIOL 5.425.835 5.542.925 117.090 
AGOST 5.425.835 5.542.925 117.090 
SETEMBRE 5.566.415 5.686.538 120.123 
OCTUBRE 5.566.415 5.686.538 120.123 
NOVEMBRE 5.566.415 5.686.538 120.123 
DESEMBRE 5.566.415 5.686.538 120.123 
GENER 1998 5.600.934 5.721.801 120.867 
FEBRER 5.600.934 5.721.801 120.867 
MARÇ 5.600.934 5.721.801 120.867 
ABRIL 5.600.934 5.721.801 120.867 
MAIG 5.600.934 5.721.801 120.867 
JUNY 5.600.934 5.721.801 120.867 
JULIOL 5.600.934 5.721.801 120.867 
AGOST 5.600.934 5.721.801 120.867 
SETEMBRE 5.600.934 5.721.801 120.867 
OCTUBRE 5.600.934 5.721.801 120.867 
NOVEMBRE 5.600.934 5.721.801 120.867 

   TOTAL 3.055.343 

 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.3 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 

COL.LOCACIÓ DEL MOBILIARI INTERIOR DE LES PLANTES 
NOBLE, ALTELL I SOTACOBERTA DE L’EDIFICI CASINO DE 
MANRESA, AMB DESTINACIÓ A BIBLIOTECA COMARCAL, A 
FAVOR DE L’ENTITAT MERCANTIL INDUSTRIAS GAMA, SA, PER 
UN PREU  DE 36.988.353 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 11 de desembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 31 de juliol 
de 1998, aprovà l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ DEL MOBILIARI INTERIOR DE LES PLANTES NOBLE, 
ALTELL I SOTACOBERTA DE L’EDIFICI DEL CASINO DE MANRESA, AMB 
DESTINACIÓ A BIBLIOTECA COMARCAL. 
 
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentaren 6. 
 
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 11 de desembre 
de 1998, a favor de l’entitat mercantil INDUSTRIAS G.A.M.A., S.A. 
 
De conformitat amb l’article 181.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, l’alcalde proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL 
MOBILIARI INTERIOR DE LES PLANTES NOBLE, ALTELL I SOTACOBERTA 
DE L’EDIFICI DEL CASINO DE MANRESA, AMB DESTINACIÓ A 
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BIBLIOTECA COMARCAL, a favor de l’entitat mercantil INDUSTRIAS 
G.A.M.A., S.A. (A08013963 Avda. de Sarrià, 11-13 Barcelona), per un preu de 
36.988.353 PTA  (inclòs l’IVA), en relació al Concurs Públic convocat a l’efecte 
per anunci publicat en el BOE núm. 247 de 15 d’octubre de 1998, en el BOP 
núm. 259 de 29 d’octubre de 1998 i en el DOGC núm. 2754 de 29 d’octubre de 
1998 i d’acord amb l’expedient de contractació aprovat pel Ple de la Corporació 
del dia 31 de juliol de 1998. 
 
SEGON. Requerir a l’adjudicatària INDUSTRIAS G.A.M.A., S.A. perquè en el 
termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de 
la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 1.736.650 PTA 
a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la unitat de 
Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l’article 42 de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
TERCER. Tornar la garantia provisional de 868.325 PTA  a l’adjudicatària 
INDUSTRIAS G.A.M.A., S.A. (NIF A08013963), prèvia la constitució de la 
garantia definitiva i als licitadors MOBLISERN, S.A.   (NIF A708910598), sr. 
Josep Alsina i Altimiras i sra. Felisa Muro i Muro -FIRMA C.B.-  (NIF 
E58829789), COMERCIAL PROUS, S.A. (NIF A08355711 ), FRAPONT, S.A.   
(NIF A08416273) i EL CORTE INGLES, S.A.   (NIF A28017895). 
 
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen respon a l’adjudicació de 
la contractació del mobiliari de la biblioteca de l’interior del Casino. En concret, es 
tracta de les taules, les cadires i els sillons que ha de contenir la planta noble, 
l’altell i la sotacoberta de l’edifici. 
En el concurs convocat, va sortir un pressupost de licitació de 43.400.000 
pessetes aproximadament i van concursar un total de sis empreses de les quals 
s’ha qualificat amb una millor situació la d’INDUSTRIAS G.A.M.M.A., S.A., que ha 
aportat una baixa considerable que se situa en el 14,80 per 100. El pressupost 
d’adjudicació és de 36.988.353 pessetes. 
Aquesta empresa compleix els requisits del plec de clàusules i té una àmplia 
experiència en moblar biblioteques, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat. 
Voldria destacar el fet que la societat Comercial Prous, S.A., que és una de les 
empreses que s’ha presentat, ha fet una baixa del 22,30 per 100 que es 
considera temerària d’acord amb la fórmula que es preveu a la Llei de contractes 
de l’Estat. A més, el material i els elements de mobiliari que ofereix no s’ajusten a 
les indicacions del projecte. Per això, des del punt de vista tècnic, no s’ha 
considerat aquesta oferta.  
Per tant, INDUSTRIAS G.A.M.M.A, S.A., amb un total de 25,62 punts, és 
l’empresa a la qual s’ha adjudicat el subministrament del mobiliari de la biblioteca 
del Casino. 
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A continuació, el senyor Fontdevila explicarà detalladament el nombre d’elements 
que es compren i la data en què es començarà a moblar la biblioteca. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que li hauria agradat portar al Ple uns 
mesos abans aquest dictamen d’adjudicació del contracte de subministrament i 
col.locació de mobiliari a la biblioteca del Casino, però, des del mes de juliol, 
l’Ajuntament ha hagut de seguir tota la tramitació d’aquesta oferta consistent en la 
seva publicació al butlletí de la Unió Europea (DOCE), al BOE, al DOG i al BOP. 
Un cop fet això i quan l’ajuntament ha estat en condicions d’obrir les pliques, es 
pot arribar a aquest acord.  
Aprofitant l’ocasió que ara sí que sembla que disposarem del mobiliari de la 
biblioteca del Casino, que proporcionarà la societat G.A.M.M.A., S.A., que té 
tradició en altres biblioteques recentment obertes al país, potser seria un bon 
moment per parlar del calendari pendent fins a l’obertura d’aquest establiment 
cultural de primer ordre. 
En aquest moment, s’està passant per un període d’informatització de les 
biblioteques i, en concret, de la primera d’elles, la del Casino que és la Biblioteca 
Sarret i Arbós, o anomenada popularment “de l’Institut”, situada a la plaça de 
l’Institut. Aquest període d’informatització comprèn el trasllat de fons, la tria i, a 
partir del mes de gener, el que haurà de ser el procés de comparació amb els 
fons de la biblioteca de la Caixa de Pensions. És un procés que es preveu molt 
llarg, entre altres coses, perquè no és només una biblioteca, sinó que, quan 
s’acabi amb el procés d’una d’elles, s’haurà de començar amb el d’una altra, 
tenint en compte també que hi ha d’haver necessàriament un període de 
comparació entre les dues instal.lacions, perquè hi ha una sèrie de volums que 
han quedat obsolets o que estan repetits. 
Des del passat mes de novembre, les bibliotecàries han hagut d’iniciar un període 
de formació informàtica que s’allargarà fins el mes d’abril. 
Fins el mes de febrer no es podrà comptar amb la instal.lació del mobiliari, una 
part del qual té unes mides estàndards i, per tant, serà relativament fàcil que se 
serveixi, i una altra part consisteix en mobiliari fet a mida. Per tant, es considera 
que fins el mes de març no es disposarà de tot i serà en aquell moment que es 
podrà començar a fer la instal.lació informàtica, la del material audiovisual i també 
la del sistema antirobatori. 
Tot això anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona, la qual al mes d’abril farà 
l’organització final de la col.lecció.  
Aquest és el calendari que hi ha i que no s’ha alterat gens en aquests darrers 
mesos. L’Ajuntament n’està satisfet malgrat que li hauria agradat disposar del 
mobiliari per a aquest Nadal, però ja va veure a la tardor que això no seria 
possible. 
El trenta d’abril és una data raonable per poder endegar el projecte, que potser 
podria estar a punt el dia vint-i-tres, que és Sant Jordi, una data emblemàtica, 
però pel fet que les obertures o inauguracions de biblioteques, en els darrers 
exemples de ciutats importants, de vegades han estat problemàtiques perquè 
generen expectatives i també perquè s’hi amuntega molta gent, la Diputació de 
Barcelona ha aconsellat que no s’obri el dia de Sant Jordi, sinó que, fent-ho el 
divendres següent, tenint en compte que hi ha un pont, es podria endreçar tot el 
que es desendreçarà el trenta d’abril. 
En el projecte adjudicat es preveu que la biblioteca ocuparà gairebé tota la planta 
noble de l’edifici del Casino, que serà molt moderna perquè tindrà un espai 
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juvenil, un altre infantil, un de televisió o discos compactes, un de revistes, un de 
treball i, el que podria semblar més impressionant per les seves mides, que és la 
nau central, constituïda per un espai amb poques cadires i molt espai per circular. 
La raó és que es concep com a llibreria pública que la gent està acostumada a 
veure com un lloc on es venen llibres, però, en canvi, serà de tria de novetats que 
s’exposaran a una alçada raonable perquè tothom hi arribi i, per tant, aquest 
espai actuï de la mateixa manera que ho fan els aparadors de les llibreries 
comercials.  
Aquest concepte de llibreria pública possibilitarà que es multipliqui la capacitat 
del centre. A tall d’exemple, cal tenir en compte que a la nova biblioteca de 
Terrassa, que conté tres-cents punts de lectura i de treball, a la pràctica, en 
alguns moments hi ha hagut vuit-centes persones dins de la biblioteca, la qual 
cosa significa que hi ha un gran trànsit de gent que tria i remena o, 
senzillament, fulleja, escolta discos o veu la televisió amb auriculars.  
Avança una mica una de les preguntes que es plantejaven en aquest Ple. El 
projecte preveu l’adquisició de dues-centes vuit cadires, disset de les quals són 
de despatx i, a més, hi haurà alguns bancs de fusta que se situaran al davant 
del lloc on hi haurà els discos compactes.  
Es preveu que hi haurà aproximadament cent setanta punts de lectura, més un 
espai d’uns dotze metres quadrats perquè els nens petits puguin llegir estirats a 
terra, que és una experiència que ja s’ha fet en altres biblioteques relativament 
modernes de l’última dècada. Es tracta d’un espai pràctic i útil.  
Per tant, aquest nou centre, concebut no tan sols per a la lectura pública, sinó 
també com a centre de difusió cultural, estarà a punt per entrar en 
funcionament en un termini de quatre mesos aproximadament, i no cal dir que 
la intenció de l’Ajuntament és la de fer tot els possibles per avançar-ho, si fos 
possible. L’Ajuntament lamenta que, a la pràctica, durant uns quants mesos, no 
hi haurà servei de préstec bibliotecari pel que fa a les dues biblioteques que hi 
havia fins ara.  
En qualsevol cas i més enllà de lamentar les molèsties que es produiran, 
l’Ajuntament ha procurat arribar a acords, tant amb la xarxa de biblioteques o 
de sales de lectura de barri com amb els mateixos centres, perquè, com en el 
cas de la biblioteca de l’Institut Lluís de Peguera, tinguin el més aviat possible, 
com a punts d’estudi, una continuïtat. És molt important que es mantinguin en 
el futur aquests punts d’estudi perquè la biblioteca del Casino, com ha explicat 
abans, està concebuda més com a llibreria pública, que projecta la biblioteca 
cap a casa perquè els lectors es duen material a casa, que com un centre de 
lectura o treball, que malgrat estigui previst que ho sigui, no és el criteri amb el 
qual es pretén definir. La llibreria del Casino es basa més en un criteri de 
difusió cultural que no d’un lloc amb aire condicionat o calefacció on s’hi estarà 
molt bé, això pot garantir-ho, on s’hi pot estar un reduït grup de persones 
durant tot el dia. Aquest grup no arribaria a les cent vuitanta persones.  
Com a darrera notícia interessant, voldria dir que des del dia setze ha pres 
possessió del seu càrrec la nova bibliotecària, que en aquest cas també és una 
dona, que és una cosa tradicional però no obligatòria. La nova directora és la 
manresana Teresa Tort que ha guanyat la plaça per concurs intern de la 
Diputació de Barcelona.  
També cal agrair públicament a la directora de biblioteca Maria Maluqué els 
serveis que ha prestat durant tots aquests anys, malgrat que hi continuarà 
treballant. De la mateixa manera, cal fer-ho també a la senyora Teresa 
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Busoms, directora de la biblioteca de la Caixa de Pensions, la qual al mes de 
febrer va tenir, malauradament, una jubilació precipitada. 
A partir del dia setze, tot això quedarà sintetitzat en la nova figura d’una 
persona que exercirà les tasques de direcció, a càrrec de la Diputació de 
Barcelona, que vol col.laborar amb aquest Ajuntament per endegar aquest 
projecte bibliotecari i de difusió cultural.  
Voldria recorda que fa una setmana, amb l’aprovació del Pressupost Municipal 
es va aprovar també la previsió d’una peça tan necessària com és l’última sala 
de la biblioteca, que quedaria en contacte amb la banda de Crist Rei perquè cal 
pensar en una immediata ampliació d’aquest centre de lectura de la Biblioteca 
del Casino. 
Així doncs, com a primer pas de tots els que ha explicat, caldria aprovar 
l’adjudicació d’aquest contracte de subministrament i col.locació del mobiliari 
interior de les plantes Noble, Altell i Sotacoberta de l’edifici del Casino de 
Manresa amb destinació a biblioteca comarcal. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que, malgrat l’extensa exposició del senyor 
Fontdevila sobre els projectes de la Biblioteca, al GMCIU li preocupa una 
qüestió: el senyor Fontdevila ha parlat dels llocs de lectura i, en aquest 
moment, amb la desaparició de dues biblioteques reconvertides en una, es 
dóna la situació que hi ha centres d’ensenyament que disposen de sales de 
treball com les que normalment tenen les biblioteques, però n’hi ha d’altres que 
no en tenen i, per tant, els primers han de suplir aquest servei que no poden 
oferir alguns centres. 
Per això, caldria suplir aquests llocs per a treball i consulta. 
Pel que fa a la futura ampliació a la qual s’ha referit el senyor Fontdevila, li 
agradaria que l’Ajuntament digués en quin període i amb quina quantitat té 
intenció de dotar aquest servei que és tan necessari per a la ciutat, tenint en 
compte que el tancament de les dues biblioteques comportarà un dèficit de 
sales necessàries per als estudiants. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, en relació a les xifres voldria dir que, 
en qualsevol cas, aquestes cent vuitanta cadires que hi haurà a partir d’ara al 
Casino cobreixen de sobres les cent vint-i-quatre actuals (quaranta-dues de la 
Biblioteca de Sarret i Arbós i les vuitanta-dues de la Biblioteca de la Caixa de 
Pensions). Tot això obviant, i cal ser honest en qualsevol cas, els trenta-dos 
punts de lectura infantil que ha conservat sempre la Caixa de Pensions, fins i 
tot, en la reforma de l’any 1978, moment en el qual no eren utilitzats. Per tant, 
es guanyaran places. 
L’Ajuntament ha proposat també, i hi ha hagut bona entesa en aquest tema, 
que els quaranta-dos punts de lectura de la Sala Sarret i Arbós de la Biblioteca 
de l’Institut Lluís de Peguera, a partir de finals de gener tinguin continuïtat. 
Respecte a aquesta qüestió, l’últim consell escolar de l’Institut Lluís de Peguera 
ha confirmat que l’Ajuntament segurament haurà de suplir aquest servei amb 
bibliotecària pròpia durant els mesos de febrer i març, conservant aquestes 
places d’estudi i a partir de Setmana Santa, quan aquell centre hagi baixat els 
llibres a la biblioteca, segurament que la Diputació de Barcelona no tindrà 
inconvenient en cedir part del mobiliari que els interessi i, per tant, a partir del 
mes d’abril ja funcionarà com a sala de treball del centre.  
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És important remarcar que en aquest moment l’Institut Lluís de Peguera, que 
hauria pogut optar per tenir una sala d’exàmens en aquell espai, ha decidit 
treballar amb la visió de sala d’estudi, de la qual cosa l’Ajuntament n’està molt 
content. 
En el futur, un cop endegada la biblioteca, és a dir, d’aquí a sis mesos o un 
any, probablement caldrà plantejar-se la possibilitat d’anar més lluny, però de 
moment, durant els propers mesos caldrà analitzar com funciona la biblioteca, 
veure fins a quin punt cobreix les demandes, l’esforç que les mateixes 
bibliotecàries acostumen a plantejar de delimitar espais perquè els estudiants 
tenen tendència a expandir-se i ocupar-ho tot.  
Considera, tal com ha dit el senyor Oms, que Manresa haurà d’acabar tenint, 
com es produeix en algun lloc com a la Universitat Politècnica, espais per a 
l’estudi, malgrat que no hi hagi dotació de llibres a l’abast o que n’hi hagin de 
molt generalistes, però també entén que, de la mateixa manera que parlava 
abans dels reconeixements de crèdit a partir del juny de l’any que ve, aquest 
haurà de ser un projecte a pensar a partir de l’any 2000 perquè s’haurà de 
deixar per al futur.  
La biblioteca del Casino és l’esforç més gran que està fent la ciutat en aquest 
moment. Es preveu la creació de quatre places al Capítol I del Pressupost, els 
consums de biblioteques de la ciutat passaran d’1,3 milions de pessetes dels 
darrers anys a 13 milions de pessetes, la qual cosa suposa un salt molt 
important i, per tant, caldrà esperar l’any 2000 per dues raons: la primera, que 
fa referència a les sales de lectura, i respecte a la qual el senyor Oms té tota la 
raó, i la segona, referent al desenvolupament del mapa de lectura pública que 
encara preveu a Manresa dues biblioteques més de mil cinc-cents metres 
quadrats, cosa que és difícilment imaginable per a uns anys immediats, però 
que continua existint com a proposta.  
Per tant, recull la voluntat del senyor Oms i, en qualsevol cas, està convençut 
que la maduraran entre tots en el futur.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.   
 
3.4 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 

L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME 
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, 
DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL 
ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, 
ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE 
L’ASSUMPTE SEGÜENT: FORMULAR RECLAMACIÓ A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DE 
LA QUANTITAT DE 256.844.000 PTA MÉS ELS INTERESSOS QUE 
PERTOQUIN, CORRESPONENTS A LA DIFERÈNCIA ENTRE 
INGRESSOS I DESPESES  DEL DIPÒSIT DE DETINGUTS DE 
MANRESA. 

 
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte 3.4 
a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 16 de desembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l'escrit de 14 de desembre, emès pel tresorer general, cap dels Serveis 
Financers, juntament amb el qual s'acompanya certificació d'Intervenció 
respecte dels ingressos i despeses del dipòsit de detinguts durant el període 
1/6/85 i 30/6/98, per un import total de 266.925.000,-ptes. de despeses i 
10.081.000,-ptes. d'ingressos, amb un diferencial, per tant, de 256.844.000,-
pts. als efectes de la possible presentació de reclamació a la Generalitat. 
 
Atès que la Disposició final 5a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, va establir l'obligació dels municipis cap de partit judicial, 
en els quals no existís establiment penitenciari, d'assumir, en règim de 
competència delegada, l'execució del servei de dipòsit de detinguts a disposició 
judicial, i la custòdia dels detinguts havia de correspondre a la Policia Municipal 
(avui Policia Local), en funcions de Policia Judicial. La mateixa disposició 
estableix que l'administració competent en matèria penitenciària posarà a 
disposició dels municipis que disposin de dipòsit de detinguts, dels mitjans 
econòmics suficients per al manteniment d'aquell servei. 
 
Atès que correspon, per tant, a l'administració penitenciària sufragar les 
despeses corresponents, amb l'amplitud necessària perquè es puguin mantenir 
i complir amb la seva finalitat. És la Generalitat de Catalunya l'Administració 
obligada formalment a aquelles atencions, d'acord amb el que estableixen els 
articles 11.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els R.D. 3482/1983 i 
131/1986, a través dels quals es van traspassar a la Generalitat les funcions i 
les dotacions materials, personals i pressupostàries en matèria penitenciària. 
 
Atès que les despeses que caldrà atendre seran aquelles que disposi la 
legislació penitenciària, segons disposa la pròpia DF-5a. de la Llei 7/1985. 
 
Atès que l'obligació de la Generalitat de dotar els ajuntaments afectats de la 
financiació suficient es deriva també del principi constitucional d'autonomia 
financera que s'estableix a l'art. 142 de la Constitució i que determina el dret de 
les Hisendes Locals a disposar dels recursos suficients per al desenvolupament 
de les funcions que la Llei atribueix a les corporacions respectives, de l'article 
27.6 de la Llei 7/1985, que reforça la interpretació de la DF-5a, segons la qual 
la transferència de recursos suficients és pressupost indispensable per a la 
validesa de les delegacions de competències imposades per la Llei, i en el 
mateix sentit es pronuncia l'article 71 del R.D. 781/1986, que aprova el text 
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, així com la 
legislació aplicable amb anterioritat a la Llei 7/1985. 
 
Atès que dins d'aquest marc legal, ha estat decisiu el pronunciament del 
Tribunal Suprem, en sentència de 21 de febrer de 1998 (Aranzadi 1998\2402), 
dictada en el recurs d'apel.lació 2831/1992, en la qual s'estimen els recursos 
d'apel.lació interposats per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació de 
Municipis de Catalunya contra acords del Conseller de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya a través dels quals denegava la petició de la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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perquè els fossin transferits els mitjans econòmics corresponents al cost real 
del dipòsit de detinguts des del dia 24 d'abril de 1985 en endavant, i contra 
l'Ordre del Departament de Justícia de la Generalitat de 22 de gener de 1987, 
per la qual es fixaven les quantitats  assignades als municipis en concepte de 
despeses compreses a l'art. 378 del Reglament Penitenciari. El Tribunal 
Suprem anul·la els acords i l'Ordre, i reconeix el dret dels municipis obligats a 
mantenir el servei de dipòsit municipal de detinguts a rebre les compensacions 
financeres suficients per atendre les despeses de manteniment, inversió o 
qualsevol altre generat per aquell servei, des del dia 24 d'abril de 1985. 
 
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, disposa 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, procedeix formalitzar la corresponent reclamació, 
quantificant el cost del dipòsit de detinguts durant el període corresponent, per 
tal que se'n faci càrrec la Generalitat, tal i com reconeix la sentència. Com que 
a la pròpia sentència es fa esment que consta a les actuacions un informe de 
l'Ajuntament de Manresa respecte de la despesa generada, és convenient 
trametre a la Federació de Municipis de Catalunya, que va ser part en el 
procés, la certificació de les despeses, per a la seva inclusió en el procediment 
d'execució de sentència, però com que el pagament pertocarà a la Generalitat, 
també és convenient formular a aquella Administració la corresponent 
reclamació. 
 
Atès que la competència per a l'exercici d’accions judicials i administratives, 
segons els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i 50.2.l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, correspon al ple de la Corporació. 
 
Atès l'informe emès pel lletrat, tècnic d'administració general dels Serveis 
Jurídics, d'acord amb el que disposa l'article 54.3 del R.D.L. 781/1986, que 
aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
L'Alcalde-president, proposa que pel ple de la Corporació s'adoptin els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r. FORMULAR RECLAMACIÓ a la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Justícia, de la quantitat de 256.844.000,-ptes., més els interessos que 
pertoquin, corresponents a la diferència entre ingressos i despeses del dipòsit 
de detinguts de Manresa, i que inclou els conceptes de despeses de personal, 
neteja, funcionament i inversió, en fonament a l'obligació de la Generalitat, com 
a Administració penitenciària, de sufragar aquell cost, d'acord amb la D.F. 5a. 
de la Llei 7/1985, l'article 27.6 del mateix text legal i amb la Sentència del 
Tribunal Suprem de 21/2/1998 (RJ 1998\2402). 
 
2n. TRASLLADAR aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, 
per tal que incorpori la reclamació de l'Ajuntament de Manresa al procediment 
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d'execució de la Sentència del Tribunal Suprem de 21/2/1998, actuacions del 
recurs d'apel.lació 2831/1992, de la secció 6a. de la Sala 3a. 
 
3r. FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per la formulació de la reclamació i per a la complimentació de 
l'expedient.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal diu que, com ja és sabut i tal com preveu la Llei 
reguladora de les bases del règim local, tots els municipis que siguin cap de Partit 
Judicial, en els quals no hi hagi cap establiment penitenciari tenen la competència 
delegada per disposar d’un dipòsit de detinguts. El finançament o l’aplicació dels 
costos d’aquests dipòsits correspon a la Generalitat de Catalunya. 
Diversos ajuntaments de Catalunya, coordinats per la Federació de Municipis de 
Catalunya, i entre ells el de Vilanova i la Geltrú, ho van sol.licitar a la Generalitat 
de Catalunya la qual no va atendre aquesta petició.  
Posteriorment, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú van interposar recurs d’apel.lació davant del Tribunal Suprem el qual va 
dictar sentència el dia 21 de febrer de 1998 estimant el recurs i reconeixent que 
és la Generalitat la qui ha d’assumir les despeses des del 24 d’abril de 1985 fins 
ara. Les despeses són les corresponents al manteniment de les instal.lacions, a 
l’alimentació dels interns, a la custòdia i, fins i tot, a les inversions. 
Els Serveis Financers de l’Ajuntament van fer una valoració d’aquests anys amb 
el resultat següent: 266.925.000 pessetes de despeses, de les quals s’haurien de 
descomptar les despeses que ja ha cobrat l’Ajuntament de Manresa per import de 
10.081.000 pessetes. El resultat és un deute que l’Ajuntament reclama a la 
Generalitat de Catalunya per 256.844.000 pessetes. 
Cal dir que la Generalitat de Catalunya, en resolució del 29 d’abril de 1998 va 
reconèixer la sentència del Tribunal Suprem i ja s’han iniciat converses amb la 
Federació de Municipis de Catalunya per tal d’arribar a un acord respecte al 
pagament d’aquest deute. D’aquestes converses han sorgit problemes quan la 
Federació de Municipis ha demanat l’execució de la sentència. Per això, els vint-i-
tres ajuntaments que han aportat documentació sotmeten al Ple el reconeixement 
d’aquest deute per poder-lo reclamar a la Generalitat de Catalunya i el trasllat 
d’aquest acord a la Federació de Municipis perquè coordini les negociacions entre 
els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.    
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.  
 
3.5 AUTORITZAR A AIGÜES DE MANRESA, SA  LA CONCERTACIÓ 

D’UN CRÈDIT DE TRESORERIA PER IMPORT DE 190.000.000 PTA 
AMB EL BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 15 de desembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en la redacció que li donà l’article 139.6 de la Llei 13/1996 de 30 de 
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa 
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la 
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prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la 
concertació d’operacions de crèdit. 
 
Per escrit de data 10 de desembre de 1998 del gerent, en Josep Alabern i 
Valentí, de la societat Aigües de Manresa, S.A. es dóna trasllat dels acords del 
Consell d’Administració de data 17 de novembre de 1998, en el sentit de sol.licitar 
al Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un crèdit de Tresoreria, per un 
import de 190.000.000 ptes. 
 
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 11 de desembre de 1998 
i l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 14 de desembre de 1998. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa, S.A., per concertar un crèdit de 
tresoreria per un import de 190.000.000 ptes. amb Banco Español de Crédito, 
S.A., per cobrir el desfàs de tresoreria entre cobraments i pagaments, amb les 
següents condicions: 
 
- Tipus interès: Mibor a 90 dies més un diferencial del 0'07%, sense cap més tipus 
de despesa. 
 
- Data de venciment: 1 any a partir de la signatura del mateix.”  
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
3.6 APROVAR INICIALMENT EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A 

NEVADES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 14 de desembre de 
1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Considerant que pel Ple de la Corporació en sessió mantinguda en data 16 de 
desembre de 1996, es va acordar admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 
61 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la iniciativa d’ofici 
per a la redacció del Pla d’actuació municipal per a nevades. 
 
Vist el que disposen els articles 1 i 2 del decret 142/1990, de 28 de maig, de 
regulació del procediment per a l’elaboració, aprovació i homologació dels 
plans d’emergència municipal. 
 
Tenint en compte l’article 2 de la norma referida en el punt anterior, on 
s’estableix que el pla es tramita pel procediment establert per les ordenances i 
els reglaments municipals, i l’aprova l’ajuntament en ple. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local, 5 i 7 del Reglament de serveis de les 
corporacions locals i 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim 
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local de Catalunya, i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vistos els informes emesos per la tècnica d’administració general adscrita a la 
unitat jurídico-administrativa de la Policia Local, i pel tècnic de Protecció Civil, 
respectivament, adjunts al present dictamen, i que proposen l’aprovació inicial 
del pla esmentat. 
 
L’alcalde-president d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR inicialment el Pla d’Actuació Municipal per a Nevades. 
 
2n. EXPOSAR-LO a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als 
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi 
al.legacions i suggeriments que, si es produeixen, la Corporació haurà de 
resoldre. 
 
3r. PUBLICAR aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, i en la premsa local i exposar 
l’esmentat acord per un període de trenta dies en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. Si no es produeixen al.legacions o suggeriments, el pla es 
considerarà aprovat definitivament, i entrarà en vigor després de la seva 
publicació i del transcurs de 15 dies comptats a partir de la recepció de l’acord 
d’aprovació definitiva per part de l’Administració de la Generalitat, i de 
l’Administració de l’Estat.”  
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA 

QUANTITAT DE 2.000.000 PTA QUE CORRESPON A LA SEGONA 
PART DE LA QUOTA A SATISFER PER AQUEST AJUNTAMENT 
COM A MEMBRE DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data 
11 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
 “Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de 
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
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Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat 
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels 
altres ens consorciats cobreix el 35% restant. 
 
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 
1998 és de 9.646.612'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre 
de Normalització Lingüística de Manresa, que és de 27.561.749'- ptes. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de 
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden 
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals. 
 
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent :  
 
ACORD 
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa i aprovar el  pagament de la quantitat de 
2.000.000'- pessetes que correspon a la segona part de la quota com a 
membre consorciat de l'any 1998, i que correspon a la part proporcional del 
35% del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, i que 
s'adjunta a l'expedient." 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
5. ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
5.1.1 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL DEL 

CONTRACTE DE L’OBRA PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO, FASE III, 2A, ETAPA, A 
FAVOR DE L’ENTITAT MERCANTIL CONSTRUCCIONES COTS Y 
CLARET, SL, PER UN IMPORT D’1.380.442 PTA (INCLÒS L’IVA). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
9 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la sol·licitud de revisió de preus formulada per l’entitat mercantil 
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L., en la seva condició 
d’adjudicatària, de l’obra PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI “CASINO”. FASE III, 2a ETAPA. 
 
Atesa la certificació de revisió de preus del 80% de la totalitat de l’obra 
executada, conformada per l’adjudicatari. 
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Atesa la clàusula de revisió de preus i les fórmules polinòmiques previstes en el 
plec de clàusules del contracte. 
 
De conformitat amb el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, Decret 461/1971, d’11 
de març i Decret 1757/1974, de 31 de maig, en concordança amb les 
previsions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Considerats l’informe tècnic i l’informe jurídic que s’adjunten al present, el 
regidor delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la revisió de preus provisional del contracte de l’obra  
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
“CASINO”. FASE III, 2a ETAPA, a favor de l’entitat mercantil 
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L.  (B08136905, C. Sant Fruitós, 4 
Manresa), per un import que ascendeix a 1.380.442 PTA (inclòs l’IVA) d’acord 
amb la certificació expedida per la direcció facultativa i conformada per 
l’adjudicatari.  
 
SEGON. Facultar al sr. alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
5.1.2 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 

REGULADORES SOBRE AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, 
APROVADES PEL PLE MUNICIPAL EN SESSIÓ DEL DIA 15-9-97. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
10 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la societat municipal FORUM SA ha plantejat la modificació de les 
Bases reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis, que foren aprovades 
definitivament pel Ple municipal en data 15 de setembre de 1997 (BOP 253 de 
22-10-97) amb els objectius d’establir la concreció de les facultats de 
l’esmentada societat en el procés, la simplificació en la presentació de 
documents, l’ampliació dels ajuts als edificis no destinats a habitatge i a la 
inclusió en l’àmbit dels ajuts de les obres de rehabilitació executades a 
l’emparament d’ordres d’execució. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de 
les Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
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Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals , que s'adjunta al present 
dictamen, i que proposa l'aprovació  de l'esmentada modificació. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d'Alcalde, President de la Comissió Informativa 
Municipal d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases Reguladores sobre 
ajuts a la rehabilitació d'edificis, aprovades pel Ple municipal en data de 15 de 
setembre de 1997, en el següent sentit: 
 
a) Nova redacció de la Base Primera, apartat segon: 
 
“Als efectes d'aquestes Bases, s'entén per rehabilitació totes les actuacions 
dirigides a aconseguir l'adequació o la millora constructiva estructural, funcional 
o d'habitabilitat de les edificacions incloses en l’àmbit d'actuació, amb inclusió 
de les obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que, mantenint la 
façana principal, comportin una actuació de buidat total de l'edifici” 
 
b) Nova redacció de la Base Segona, lletres a) i b): 
 
“a) Les obres que es realitzin en elements comuns de l'edifici i tinguin per 
objecte qualsevol d'aquestes finalitats: consolidació o substitució de 
l'estructura, estanqueïtat a la pluja i la humitat, reparació, renovació i dotació 
d'instal.lacions d'aigua, gas i electricitat , instal.lació, millora i renovació de la 
xarxa de sanejament, aïllament tèrmic o acústic, adequació als nivells 
d'habitabilitat, supressió de barreres arquitectòniques, estalvi energètic, 
adaptació a normatives vigents i millora de l'aspecte exterior de l'edifici. 
 
b) Les obres que es realitzin en elements privatius, sempre que l'edifici reuneixi 
les condicions d'adequació estructural i tinguin per finalitat l'adequació 
funcional, o que es tracti d'obres de millora que permetin aconseguir un estalvi 
energètic, la supressió de barreres arquitectòniques o l'adaptació de les 
instal.lacions a la normativa vigent.”  
 
c) Nova redacció de la Base Cinquena, apartats tercer, quart i cinquè:  
 
“3.La sol.licitud d'ajut es formularà sempre per escrit, i s'acompanyarà, en 
qualsevol cas de la següent documentació: 
a) D.N.I. del sol.licitant o representant legal 
b)Escriptura pública o document contractual privat que acrediti la condició de 
promotor, propietari, arrendatari o qualsevol altre títol que comporti la disposició 
de l'immoble objecte de l'ajut. 
c)Justificant de la llicència d'obres atorgada per l'òrgan municipal competent, 
justificant de la comunicació prèvia en els casos en que no sigui procedent la 
llicència o justificant de l’ordre d’execució. 
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4.En cas que s'aportin fotocòpies, hauran de ser degudament confrontades 
davant del propi Ajuntament o de FORUM S.A. mitjançant l'oportuna 
comparació amb el originals. 
 
5.FORUM S.A. gestionarà les sol.licituds presentades, realitzant les 
corresponents inspeccions tècniques de comprovació i elaborarà l’informe i la 
proposta de resolució dels ajuts.” 
 
d) Nova redacció de la Base Sisena, apartats primer i segon: 
 
“1.L'òrgan competent per a la resolució de les sol.licituds d'ajut a la rehabilitació 
serà l'Alcalde, o òrgan en qui ho delegui. La competència abastarà les 
sol.licituds i també qualsevol altra actuació de foment relacionada amb l'objecte 
de les bases, i, en especial, les relacions amb les iniciatives privades 
interessades a col.laborar en el patrocini econòmic i publicitari d'actuacions 
relacionades amb l'objecte de la campanya.” 
 
2.Un cop resolta la concessió de l'ajut, la societat FORUM S.A. ho comunicarà 
per escrit al sol.licitant , en un termini màxim de tres mesos, comptats des de 
l'endemà de la presentació de la sol.licitud. La manca de resolució en aquest 
termini produeix efectes desestimatoris.” 
 
e) Nova redacció de la Base Setena, apartats primer i segon: 
 
“1.L'atorgament de l'ajut s'efectuarà un cop el seu beneficiari hagi acreditat la 
finalització de les obres realitzades a l'edificació, i els serveis tècnics municipals 
o els de FORUM S.A. hi hagin efectuat la corresponent inspecció amb resultat 
favorable. Per justificar la seva realització, caldrà que l'interessat ho comuniqui 
mitjançant instància , a la que s'hi adjuntarà certificació emesa per tècnic 
competent en els casos que la seva intervenció hagi estat preceptiva i 
fotografies, en cas que la rehabilitació hagi abastat l'aspecte exterior de 
l'edificació. 
 
2.En qualsevol cas, les obres hauran d'estar finalitzades dins del termini que 
expressament s'indiqui en la respectiva llicència d'obres o en l’ordre d’execució. 
“ 
 
f) Nova redacció de la Base Vuitena, apartat primer: 
 
“1.L'Ajuntament establirà de forma expressa en les respectives llicències i/o 
ordres d’execució els requisits i les condicions en que s'hauran de 
desenvolupar les actuacions perquè siguin susceptibles d'ajut. L'execució de 
les que siguin definides com d'obligat compliment serà requisit imprescindible 
per a l'obtenció de l'ajut i la seva inobservança serà causa de denegació.” 
 
g) Nova redacció de la Base Novena, títol i apartat segon: 
 
“Base Novena.- Control i seguiment de les actuacions 
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2.L'inici de les obres s'haurà de comunicar a FORUM S.A. amb una antelació 
mínima de 15 dies hàbils. La finalització es comunicarà també com a màxim 15 
dies després que s'hagi produït. La no comunicació a FORUM S.A. de l'inici o la 
finalització d'obres, dins dels terminis establerts, comportarà la pèrdua dels 
ajuts.” 
 
Segon.- Exposar l'esmentada modificació i el text refós que en resulta després 
de la seva incorporació a informació pública i sotmetre-la al tràmit d'audiència 
als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi 
al.legacions i suggeriments, que, si es produeixen, la Corporació haurà de 
resoldre. Si no se'n produeixen, la modificació quedarà aprovada definitivament 
i entrarà en vigor després de la seva publicació i del transcurs de 15 dies 
comptats a partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la 
Província , en el Diari Oficial de la Generalitat i en la premsa local i exposar-lo 
per un període de 30 dies en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.” 
 
El senyor García i Comas explica que les modificacions introduïdes a les Bases 
reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d’edificis permeten ampliar una mica el 
ventall de les actuacions en matèria de rehabilitació en relació amb les atorgades 
durant aquest any.  
L’Ajuntament planteja la modificació dels objectes d’edificis a protegir que es 
concreten en la protecció dels edificis per als quals hi hagi una modificació 
estructural i el que s’anomena obres de gran rehabilitació. És a dir, els edificis en 
els quals es produeixi un buidat de totes les plantes i pisos interiors també seran 
objecte d’ajuts en matèria de rehabilitació. En l’anterior redactat de les Bases 
només s’incloïen els habitatges en els quals es modificaven les plantes però no 
aquells en els quals es modificava l’estructura interior total.  
Una altra de les actuacions subvencionables és la que fa referència als edificis 
que no estan destinats a habitatges, és a dir, els d’oficines o altres usos similars. 
Amb això es pretén que es fomenti al màxim la rehabilitació dels edificis.  
I, una altra, és la relativa a les ordres d’execució en el cas d’edificis que 
constitueixen un perill per als vianants perquè tenen defectes en la façana o en 
els balcons. En aquest cas també hi hauria ajuts de la mateixa manera que es 
feia amb les actuacions que disposen de llicència. 
Aquestes són, bàsicament, les modificacions juntament amb una altra consistent 
en el fet que la societat FORUM, SA. gestionarà les subvencions presentades, 
realitzant les corresponents inspeccions tècniques de comprovació i elaborarà 
l’informe i la proposta de resolució dels ajuts.  
En aquest cas, se simplificarà la tramitació per evitar que s’hagin de fer dues 
actuacions: una a través de FORUM, SA. i l’altra a través de l’Ajuntament.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que és evident que aquest dictamen 
fa referència a una ampliació respecte al que hi havia fins ara previst en les Bases 
reguladores sobre ajuts a la rehabilitació, com també és evident que les 
modificacions que es proposen suposen un pas endavant. 
El GMPP sempre ha votat afirmativament els dictàmens referents a aquestes 
Bases que s’han presentat al Ple, però també és cert que ha demanat des del 
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principi que s’ampliés l’àmbit d’aplicació de les Bases. Cal reconèixer que s’ha fet 
aquesta ampliació, però considera que és encara insuficient per les necessitats 
de les ciutats perquè s’haurien d’haver inclòs els edificis de 30 i de 50 anys, els 
quals, si es reparessin, s’evitarien disgustos posteriors, com els que hi ha hagut 
no fa gaire, amb la caiguda d’arrebossats de les façanes d’edificis que no eren 
inclosos en els supòsits de les Bases dels ajuts. Sap que el senyor García dirà 
que interessa rehabilitar el barri antic, però el GMPP considera que aquestes 
Bases són una eina ineficaç per aconseguir la rehabilitació del barri antic.  
Si la política de l’equip de govern és aconseguir la rehabilitació del barri antic 
mitjançant aquestes bases, el GMPP creu que és una mesura inoperant.  
Malgrat tot, és un pas endavant i un element més que contribueix a poder 
rehabilitar el degradat barri antic. Per això, el GMPP votarà afirmativament.  
També voldria fer referència a una qüestió puntual: en l’apartat d), referent a la 
nova redacció de la Base Sisena, apartats primer i segon, en el punt 2 es diu: “Un 
cop resolta la concessió de l’ajut, la societat FORUM, SA. ho comunicarà per 
escrit al sol.licitant, en un termini màxim de tres mesos, comptats des de l’endemà 
de la presentació de la sol.licitud. La manca de resolució en aquest termini 
produeix efectes desestimatoris.” El GMPP demana que es retiri l’última frase 
perquè considera que, com a mínim, s’ha de contestar a aquells que intenten 
rehabilitar els edificis i donar-los explicacions en el cas que es deneguin els ajuts.  
 
El senyor García i Comas diu que, amb els ajuts no es pretén que es rehabiliti el 
barri antic perquè només es disposa de cinc milions cada any, sinó que s’intenta 
que serveixi d’estímul per a aquells que vulguin rehabilitar i que no sigui una 
càrrega excessiva per a ells. Es tracta que serveixin com a ajuts municipals que 
puguin suplir o disminuir les taxes i els impostos municipals. 
Com es pot veure, cada any es fan ajustaments per valorar si interessa o no obrir 
més el ventall i l’Ajuntament considera que, en aquest moment, es podia permetre 
obrir-lo i concentrar els esforços al barri vell per una qüestió de prioritat perquè és 
allà on interessa. 
Recorda que en aquestes Bases també es fa referència a estalvi energètic i a 
barreres arquitectòniques que se situen en un altre àmbit de tota la ciutat. Les 
barreres arquitectòniques, sobretot pel que fa a l’adaptació d’ascensors, gairebé 
no es pot fer al barri vell, sinó en edificis que tinguin ascensor i, per tant, 
construïts a partir dels anys seixanta. En aquests edificis es posaven dos graons 
al davant de l’entrada de l’ascensor, amb la qual cosa es complica molt l’entrada 
de cadires de rodes.  
Per tant, no s’està parlant de rehabilitar, sinó d’uns ajuts per aconseguir que els 
habitatges siguin el més adequats possible a les persones amb deficiències.  
Cada any es discuteix aquest tema a la comissió d’Urbanisme i, si l’any que ve 
l’Ajuntament pot disposar de més ajuts i hi ha un sobrant a la partida, es podria 
estudiar la possibilitat d’ampliar els ajuts, sempre tenint en compte els llocs on hi 
hagi un perill real per als ciutadans. És a dir, protegint els llocs on hi hagi una 
ordre d’execució, en els quals l’Ajuntament ordena que es facin unes obres 
determinades per garantir la seguretat a la via pública de les persones i béns.  
En aquest moment, s’ha valorat que no era oportú fer aquesta ampliació i, per 
tant, demana que s’aprovi ara i, en tot cas, l’any que ve es podrien fer els retocs 
necessaris. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, si no ho ha entès malament, el senyor 
García ha afirmat que les reformes de barreres arquitectòniques i estalvi 
energètic, incloses en la base segona, lletra a), afecten tota la ciutat. Si és així, on 
és la nova redacció de les delimitacions d’aquests ajuts ?. En l’actual redacció es 
parla clarament de la delimitació del barri antic i de l’entrada del carrer del Cós 
que segueix per la Muralla. Amb això s’acaba la delimitació de les Bases 
reguladores i, si no és així, cal que el senyor García digui clarament que l’àmbit 
d’aplicació és tota la ciutat i que en faci la redacció corresponent a la base 
segona, lletra a), perquè no hi hagi contradiccions.  
 
El senyor García i Comas contesta que les obres de rehabilitació, neteja i 
arranjament d’edificis situats a l’àmbit que es determina en el plànol, està parlant 
de les obres de rehabilitació, neteja i arranjament d’edificis. Aquest és el que es 
concreta al plànol del barri antic. Les obres d’estalvi energètic i barreres 
arquitectòniques són les que es consideren de tot l’àmbit del municipi. Aquest és 
l’esperit, tal com s’ha redactat aquesta Base reguladora d’ajuts.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.         
 
5.1.3 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APARCAMENTS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
7 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple municipal, en la seva sessió del dia 21 de setembre de 1998, 
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre 
aparcaments, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals, i va sotmetre-
la a informació pública, concedint, alhora, audiència als interessats per un 
període de trenta dies. 
 
Atès que en el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’han 
presentat les següents al.legacions: 
1. Al.legació a  l’article 38.3.b), formulada pel Sr. Jaume Juanola Victori, en 
representació del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona. 
2. Al.legació a l’art. 44.2, formulada per la mateixa persona i entitat esmentada 
en el punt anterior. 
 
Atès que, pel que fa a la primera de les al.legacions, que es formula en el sentit 
de proposar una addició a l’art.38.3.b), que precisi què cal entendre per 
“facultatiu competent”, i demanant, a aquest efecte, que s’inclogui l’expressió 
“s’entendrà per facultatiu competent als efectes d’aquesta ordenança els titulats 
en enginyeria industrial, enginyeria tècnica industrial , arquitectura o 
arquitectura tècnica” , ha estat informada desfavorablement pels serveis 
jurídics, considerant que vulneraria el principi de jerarquia normativa i de 
competència, en la mesura que la llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de 
les atribucions professionals, estableix una regulació bàsica de la matèria 
específica sobre competències professionals, i la jurisprudència ha consolidat 
com a criteri general que si bé es cert que l’Ajuntament té el deure d’examinar 
la competència del tècnic que signa un projecte (STS de 18-6-92) aquest 
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examen s’ha de fer sempre analitzant i valorant les circumstàncies concretes 
de cada cas , sense que existeixi una previsió genèrica aplicable universalment 
(STS de 11-02-97). 
 
Atès que pel que fa a la segona de les al.legacions, que es formula en el sentit 
de proposar la modificació de l’art.44.2, a fi que les responsabilitats dels 
infractors quedin millor delimitades en funció de la seva intervenció, proposant 
el següent text alternatiu: “2. Les sancions administratives que s’imposin als 
subjectes responsables d’una mateixa infracció tindran entre sí caràcter 
independent i seran compatibles, si s’escau, amb l’exigència als infractors del 
rescabalament i la indemnització als perjudicats dels danys i perjudicis 
causats.”,  ha estat informada favorablement pels serveis jurídics, considerant 
que  tot i que la solidaritat que s’estableix en la redacció aprovada inicialment 
no admetria altra interpretació que la d’aplicació als subjectes que haguessin 
intervingut en la comissió de la infracció, ja sigui per acció o per omissió, 
certament la proposta de modificació del text en millora la comprensió, per la 
qual cosa es proposa l’estimació de l’al.legació, amb la conseqüent substitució 
de l’apartat segon de l’art.44 pel text alternatiu esmentat anteriorment (amb 
l’única excepció de suprimir les paraules “als perjudicats” perquè el 
rescabalament i indemnització que pot demanar l’Ajuntament queda limitat als 
danys que se li hagin produït en el propi patrimoni,  no existint legitimació 
municipal per  reclamar danys i perjudicis produïts a tercers). 
 
Atès que la competència per proposar l’estimació o desestimació de les 
al.legacions presentades, així com la proposta d’aprovació de l’Ordenança per 
part del Ple de la Corporació , correspon a la Comissió informativa municipal 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, d’acord amb l’art.64 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Joaquim Garcia Comas, President de la Comissió Informativa municipal 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, previ l’informe de l’esmentada 
Comissió, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
1r. Desestimar l’al.legació formulada pel Sr. Jaume Juanola Victori, en 
representació del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona, 
respecte de la modificació de l’art.38.3.b) de l’Ordenança municipal sobre 
aparcaments, aprovada inicialment en data 21 de setembre de 1998, basant-se 
ens els motius que consten a la part expositiva. 
 
2n. Estimar l’al.legació formulada pel Sr. Jaume Juanola Victori, en 
representació del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona, 
respecte de la modificació de l’art.44.2 de l’Ordenança municipal sobre 
aparcaments, aprovada inicialment en data 21 de setembre de 1998, basant-se 
ens els motius que consten a la part expositiva i, en aquest sentit, modificar-ne 
l’article esmentat, que restarà amb la nova redacció que figura en el text de 
l’Ordenança que s’adjunta annex a aquests acords. 
 
3r. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre aparcaments, segons el 
text que consta com a annex a aquests acords. 
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4t. Publicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona , inserir-los en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
5è. Comunicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor García i Comas intervé dient que amb aquesta aprovació definitiva de 
l’Ordenança municipal sobre aparcaments s’adequa l’anterior ordenança a les 
actuals normes contra incendis, les normes d’accessibilitat dels ciutadans i també 
a una agilització en l’atorgament de llicències d’activitat dels aparcaments. Les 
llicències d’activitat tan sols es limitaran en aquells aparcaments que superin les 
quaranta places d’aparcament, en aquells que ja estiguin en funcionament en 
aquest moment o en els casos en què aquesta llicència sigui independent de la 
llicència d’edificació. 
Per tant, aquesta ordenança s’adequa a la reglamentació actual i introdueix un 
avantatge en la seva tramitació per agilitzar els tràmits.  
Es tracta d’una aprovació definitiva i, per tant, s’ha sotmès a exposició pública, 
durant el període de la qual el representant del Col.legi d’Aparelladors i 
Arquitectes tècnics de Barcelona, ha presentat una al.legació en la qual 
qüestiona, per una banda, qui és el tècnic competent per a la redacció dels 
projectes d’aquests aparcaments, i, per una altra, demana que s’esmeni l’article 
44 de l’Ordenança, en el que es fa referència a les responsabilitats civils, en el 
sentit de determinar si són solidàries o independents per a tots els responsables i 
directors tècnics que intervenen en una edificació. 
La primera al.legació es desestima perquè es considera que la finalitat de 
l’Ordenança no és decidir qui és el tècnic facultatiu competent perquè ja hi ha lleis 
de major rang que defineixen qui és el responsable tècnic que ha d’assumir tota 
la tramitació d’aquests projectes.  
La segona al.legació s’estima per entendre que les sancions no s’havien d’aplicar 
solidàriament, sinó de forma independent. Per tant, s’ha fet una nova redacció de 
l’article 44 recollint la proposada pel Col.legi d’Aparelladors. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP, en un primer moment, 
tenia la intenció d’abstenir-se en la votació d’aquest dictamen perquè hi havia una 
qüestió que creava confusió, suposa que com a conseqüència d’un oblit.  Un cop 
ho ha comentat amb el regidor senyor García, ha decidit que, si se subsana 
aquest oblit, no tindrà cap inconvenient en votar afirmativament.  
En el règim sancionador, quan s’estableix la solidaritat o subsidiarietat de les 
sancions, es fa només amb les infraccions, però no amb les sancions. La 
proposta del Col.legi d’Aparelladors, que anava en el sentit que cadascú 
assumeixi la seva part, si bé es recull en l’aspecte de les infraccions, no es fa 
amb les sancions. El GMPP considera que aquest fet genera confusió. Per tant, si 
s’afegeix al redactat que les infraccions seran independents, és a dir, si es diu: “... 
les infraccions i les sancions, si s’escau, seran independents ...” el GMPP no 
tindrà cap inconvenient en votar el dictamen afirmativament per considerar que es 
tracta d’un simple error mecanogràfic que no genera cap conflicte tècnic ni polític.  
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El senyor García i Comas diu que hi ha acord en el fons de la qüestió, és a dir, 
cada tècnic haurà de respondre de les infraccions que ha comès per acció i per 
omissió i cada tècnic és independent, però no entén massa com quedaria el 
redactat, que és el que s’ha de discutir en el fons. Perquè l’actual redactat diu: “... 
Les sancions administratives que s’imposin als subjectes responsables d’una 
mateixa infracció tindran, entre si, caràcter independent ...” Considera que, amb 
aquesta redacció, ja s’està parlant de les sancions administratives i, per tant, no 
cal tornar a dir que, d’una  mateixa infracció, si s’escau, la sanció tindrà caràcter 
independent, perquè seria reiteratiu. Per això, demana al senyor Arderiu que 
expliqui quina es la seva proposta de redacció. 
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que considera que aquest no és el moment 
d’iniciar un debat jurídic. Només ho ha dit perquè les lleis distingeixen entre 
sancions i infraccions i, si bé s’estableix el règim d’independència de les sancions, 
ho és a efectes administratius, però el que va junt podria establir algun tipus de 
responsabilitat. Potser és molt primmirat, però, pel bé de l’Ajuntament, pregaria 
que es reconsiderés. 
Malgrat això, hi ha bona entesa i, per tant, el GMPP votarà afirmativament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 5.1.4, 5.1.5 i 5.1.6 de l’ordre del dia. 
 
El senyor Oms i Pons demana la votació separada dels tres dictàmens. 
 
L'alcalde diu que no hi ha cap inconvenient en fer la votació separada i la lectura 
i debat conjunts.  
 
5.1.4 REQUERIR ELS PROPIETARIS INTERESSATS PER TAL QUE 

CONSTITUEIXIN LA JUNTA DE COMPENSACIÓ “PASSEIG 
CENTRE EUROPA”, MITJANÇANT ESCRIPTURA PÚBLICA, I 
APROVAR LA INCORPORACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA 
JUNTA CITADA, COM A TITULAR DE TERRENYS AFECTATS PER 
L’ÀMBIT DEL  PLA ESPECIAL PASSEIG PERE III. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
4 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que l’Ajuntament de Manresa és titular d’una finca situada al carrer Soler i 
March de Manresa, amb una superfície escripturada de 3.250,50 m2, inscrita 
en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 1198, Llibre 337, foli 
23, finca 14.378. 
 
Vist que aquesta finca ha estat inclosa parcialment en l’ordenació que delimita 
el “Pla especial Passeig Pere III”, aprovat provisional pel Ple de la Corporació 
en data 31 de juliol de 1998 i actualment en tràmit d’aprovació definitiva a la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
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Vist que el sistema d’actuació que fixa l’esmentat Pla especial per al seu 
desenvolupament és el de compensació. 
 
Vist que pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió del dia 18 de maig de 1998, 
varen ser aprovats definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta 
de Compensació “Passeig Centre Europa”, que té per objecte l’execució de les 
determinacions del “Pla especial Passeig Pere III” 
 
Atès que en el mateix acord del Ple es va requerir a tots els propietaris afectats 
per l’àmbit del Pla especial perquè en el termini d’un mes fessin efectiva la seva 
incorporació a la Junta de Compensació, de conformitat amb el que estableix 
l’article 162.5 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist el que disposa l’article 163.1 del mateix Reglament de gestió urbanística, 
que diu: “Transcorreguts els terminis a què es refereix l’article anterior, 
l’Administració actuant requerirà als interessats perquè constitueixin la Junta de 
Compensació, mitjançant escriptura pública en què es designaran els càrrecs 
de l’òrgan rector, que hauran de recaure necessàriament en persones físiques”. 
 
Vist, finalment, l’article 163.2 quan diu que: “La Junta quedarà integrada pels 
propietaris de terrenys que hagin acceptat el sistema, per les Entitats Públiques 
titulars de béns inclosos en el polígon o unitat d’actuació, ja tinguin caràcter 
demanial o patrimonial, i, en el seu cas, per les empreses que s’hi incorporin”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 4 de desembre de 
1998. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. REQUERIR els propietaris interessats per tal que constitueixin la Junta de 
Compensació “Passeig Centre Europa”, mitjançant escriptura pública, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 163.1 del Reglament de gestió 
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost. 
 
2n. APROVAR la incorporació d’aquest Ajuntament a la Junta de Compensació 
“Passeig Centre Europa”, com a titular de terrenys afectats per l’àmbit del “Pla 
especial Passeig Pere III”. 
 
3r. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents 
que siguin necessaris per formalitzar la incorporació aprovada en el punt 
anterior.” 
 
5.1.5 REQUERIR ELS PROPIETARIS INTERESSATS PER TAL QUE 

CONSTITUEIXIN LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR 
II DEL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA, MITJANÇANT 
ESCRIPTURA PÚBLICA, I APROVAR LA INCORPORACIÓ 
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D’AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA CITADA, COM A TITULAR 
DE TERRENYS AFECTATS PER L’ÀMBIT DE  PLA PARCIAL 
ESMENTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
4 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que l’Ajuntament de Manresa és titular d’una finca situada a l’Avinguda de 
les Bases de Manresa, d’una superfície segons cadastre de 4.003 m2, i amb 
referència cadastral 28.130-43. 
 
Vist que aquesta finca ha estat inclosa en l’ordenació que delimita el “Pla 
parcial Bases de Manresa, subsector II”, en tràmit d’aprovació provisional 
segons acord de Ple de 16 de novembre de 1998. 
 
Vist que el sistema d’actuació que fixa l’esmentat Pla parcial per al seu 
desenvolupament és el de compensació. 
 
Vist que pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió del dia 19 d’octubre de 1998, 
varen ser aprovats definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta 
de Compensació del subsector II del Pla parcial Bases de Manresa.  
 
Vist que en el mateix acord del Ple es va requerir a tots els propietaris afectats 
per l’àmbit del Pla parcial perquè en el termini d’un mes fessin efectiva la seva 
incorporació a la Junta de Compensació, de conformitat amb el que estableix 
l’article 162.5 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist el que disposa l’article 163.1 del mateix Reglament de gestió urbanística, 
que diu: “Transcorreguts els terminis a què es refereix l’article anterior, 
l’Administració actuant requerirà als interessats perquè constitueixin la Junta de 
Compensació, mitjançant escriptura pública en què es designaran els càrrecs 
de l’òrgan rector, que hauran de recaure necessàriament en persones físiques”. 
 
Vist, finalment, l’article 163.2 que diu: “La Junta quedarà integrada pels 
propietaris de terrenys que hagin acceptat el sistema, per les Entitats Públiques 
titulars de béns inclosos en el polígon o unitat d’actuació, ja tinguin caràcter 
demanial o patrimonial, i, en el seu cas, per les empreses que s’hi incorporin”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 4 de desembre de 
1998. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. REQUERIR els propietaris interessats per tal que constitueixin la Junta de 
Compensació del subsector II del Pla parcial Bases de Manresa, mitjançant 
escriptura pública, de conformitat amb allò que disposa l’article 163.1 del 
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Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 
d’agost. 
 
2n. APROVAR la incorporació d’aquest Ajuntament a la Junta de Compensació 
del subsector II del Pla parcial Bases de Manresa, com a titular de terrenys 
afectats per l’àmbit de l’esmentat Pla parcial. 
 
3r. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents 
que siguin necessaris per formalitzar la incorporació aprovada en el punt 
anterior.” 
 
5.1.6 REQUERIR ELS PROPIETARIS INTERESSATS PER TAL QUE 

CONSTITUEIXIN LA JUNTA DE COMPENSACIÓ “LA FONERIA”, 
MITJANÇANT ESCRIPTURA PÚBLICA, I APROVAR LA 
INCORPORACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA CITADA, 
COM A TITULAR DE TERRENYS AFECTATS PER L’ÀMBIT DEL  
PLA ESPECIAL TRIETA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
4 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que l’Ajuntament de Manresa és titular d’una finca situada al passatge 
Trieta de Manresa, de superfície escripturada 67,81 m2, inscrita en el Registre 
de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 2067, Llibre 696, foli 13, finca 
34.094, inscripció 1a. 
 
Vist que la totalitat d’aquesta finca ha estat inclosa en l’ordenació que delimita 
el “Pla especial Trieta”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió del dia 15 de juliol de 1998. 
 
Vist que el sistema d’actuació que fixa l’esmentat Pla especial per al seu 
desenvolupament és el de compensació. 
 
Vist que pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió del dia 19 d’octubre de 1998, 
varen ser aprovats definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta 
de Compensació “La Foneria”, que té per objecte l’execució de les 
determinacions del “Pla especial Trieta.” 
 
Atès que en el mateix acord del Ple es va requerir a tots els propietaris afectats 
per l’àmbit del Pla especial perquè en el termini d’un mes fessin efectiva la seva 
incorporació a la Junta de Compensació, de conformitat amb el que estableix 
l’article 162.5 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist el que disposa l’article 163.1 del mateix Reglament de gestió urbanística, 
que diu: “Transcorreguts els terminis a què es refereix l’article anterior, 
l’Administració actuant requerirà als interessats perquè constitueixin la Junta de 
Compensació, mitjançant escriptura pública en què es designaran els càrrecs 
de l’òrgan rector, que hauran de recaure necessàriament en persones físiques”. 
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Vist, finalment, l’article 163.2 quan diu que: “La Junta quedarà integrada pels 
propietaris de terrenys que hagin acceptat el sistema, per les Entitats Públiques 
titulars de béns inclosos en el polígon o unitat d’actuació, ja tinguin caràcter 
demanial o patrimonial, i, en el seu cas, per les empreses que s’hi incorporin”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 4 de desembre de 
1998. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. REQUERIR els propietaris interessats per tal que constitueixin la Junta de 
Compensació “La Foneria”, en desenvolupament del “Pla especial Trieta.”, 
mitjançant escriptura pública, de conformitat amb allò que disposa l’article 
163.1 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, 
de 25 d’agost. 
 
2n. APROVAR la incorporació d’aquest Ajuntament a la Junta de Compensació 
“La Foneria”, com a titular de terrenys afectats per l’àmbit del “Pla especial 
Trieta”. 
 
3r. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents 
que siguin necessaris per formalitzar la incorporació aprovada en el punt 
anterior.” 
 
El senyor García i Comas explica que aquests tres dictàmens són de gestió 
urbanística i fan referència al Pla Especial del Passeig, que s’anomena 
col.loquialment Atlàntida, al Pla Parcial del subsector II de Bases de Manresa, 
que afecta la part de la SAF i al Pla Especial de la Foneria que s’anomena la 
Foneria de la Maquinària.  
En els tres casos està a punt de constituir-se la Junta de Compensació i en tots 
ells hi ha propietats de l’Ajuntament de Manresa. Per això, l’Ajuntament ha de 
votar la incorporació en aquesta Junta i, per tant, amb aquests dictàmens es 
requereix els interessats d’aquests Plans perquè, mitjançant escriptura pública, 
formalitzin la Junta de Compensació, s’aprova la incorporació de l’Ajuntament i es 
faculta l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària.  
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 5.1.4, s’aprova per unanimitat dels 
24 membres presents. 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 5.1.5, s’aprova per 16 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU - 
Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. 
Antoni Llobet, Sr. Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra Bitlloch -). 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 5.1.6 de l’ordre del dia, s’aprova 
per unanimitat dels membres presents.    
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5.1.7 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE 
DETERMINACIONS DEL PLA I CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 3.2. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
4 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de setembre 
de 1998, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
DE MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 3.2, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al 
públic durant el termini d’un mes, previs els corresponents anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 259, de 29 d’octubre de 1998,  així 
com en els diaris “Regió 7” de 10 d’octubre de 1998 i “La Vanguardia” de 15 
d’octubre de 1998, sense que durant aquest termini hagi estat presentada cap 
mena d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les 
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades 
per a la seva formació”. 
 
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme 
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 4 de desembre de 
1998, on es proposa aprovar provisionalment la Modificació del Pla general 
d’ordenació en tràmit. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
DE MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 3.2, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística. 
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2n.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu 
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa 
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta d’una modificació del Pla 
General que s’ha sotmès a diferents aprovacions. Aquesta és la tercera.  
Es tracta d’unes modificacions de normativa que permeten poder situar els 
aparcaments de vehicles en plantes entresòl, definir usos industrials per a les 
naus existents a l’entorn del riu Cardener com són ara la Fàbrica Blanca, la 
Fàbrica Vermella, la dels Condals i la dels Polvorers, és a dir, tota una sèrie 
d’indústries que no podien continuar usant-se o no quedava clar en el Pla 
General, com s’havien d’usar.  
També es fa una modificació en la clau 3.2 per tal d’admetre l’ús comercial de 
venda de vehicles i accessoris en les àrees del servei de carreteres.  
Amb aquestes modificacions s’aprova provisionalment la variació de normativa i 
es tramet a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 7 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa 
Riera, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr. Josep Maria 
Clotet i Sra. Imma Torra) i 3 GMPP i, per tant, amb el quòrum que determina 
l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987.  
 
5.1.8 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER 

LLOBREGAT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 
4 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per la Comissió de Govern municipal, en sessió del dia 21 de 
setembre de 1998, va ser adoptat el següent acord: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL CARRER 
LLOBREGAT, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'Estudi de Detall inicialment 
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, perquè així ho disposa l'article 64. 1, lletres a) i b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l'anunci d'aquest acord en 
un dels diaris de major circulació de la província, notificant-se a més, 
personalment, als propietaris i d'altres interessats directament afectats 
compresos dins l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall, d'acord amb l'article 
140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny. 
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Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 259, del dia 29 d’octubre de 1998, així com en els diaris 
“Regió 7” de 10 d’octubre de 1998 i “La Vanguardia” de 15 d’octubre de 1998, i 
que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada 
cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs.  
 
Vist que els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen 
els articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 4 de desembre de 
1998, en què es proposa que per part del Ple de la Corporació municipal sigui 
aprovat definitivament l’Estudi de detall en tràmit. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL CARRER 
LLOBREGAT, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò 
que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat, 
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del 
que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament 
urbanístic de Catalunya. “ 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta d’un estudi de detall del carrer 
de Llobregat que pertany al barri de Sant Pau, referent a una petita modificació de 
l’alineació perquè les edificacions d’un punt del carrer tinguin més pati interior, és 
a dir, que, mantenint la mateixa profunditat edificable, estiguin separades de les 
edificacions actuals per aconseguir més assolellament i ventilació. 
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Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al.legació, reclamació 
ni recurs i, per tant, demana el vot afirmatiu per tal d’iniciar properament el 
projecte d’urbanització, les quotes d’urbanització i poder executar aquestes obres.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio Arderiu i Sr. 
Joaquin Sotoca -) i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la 
Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987. 
 
6. ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ 
 
6.1.1 RATIFICAR ÍNTEGRAMENT LES ACTUACIONS DE LA 

REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ 
CONSTITUÏDA PER A NEGOCIAR ELS ACORDS SOBRE 
CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DELS 
FUNCIONARIS I DEL CONVENI COL.LECTIU PER AL PERSONAL 
LABORAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT I APROVAR EL 
TEXT DELS ACORDS REFERENTS AL PERSONAL FUNCIONARI  I 
DEL CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, de 
data 11 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el proppassat dia 4 de desembre de 1998, la representació de 
l’Ajuntament i de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa varen signar els 
acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris, així 
com el Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per 
als anys 1998-2000. 
 
Atès que les negociacions s’han desenvolupat d’acord amb el que es preveu en 
la Llei 9/1987, de 12 de maig, i Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació 
col.lectiva i participació en les condicions de treball dels empleats públics. 
 
Atès l’art. 35 de l’abans esmentada Llei 9/1987, en la redacció donada per la 
Llei 7/1990, que disposa que els acords als quals s’arribi, per la seva validesa i 
eficàcia, hauran d’ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius. 
 
Atès el que disposa l’art. 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la 
negociació col.lectiva entre els treballadors i empresaris, així com la força 
vinculant dels convenis. 
 
Atès el que disposen els articles 82 a 92 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, que regulen la negociació col.lectiva i els convenis col.lectius del 
personal sotmès a la legislació laboral. 
 
El tinent d’alcalde, delegat d’Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
1r.- Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament en 
la Comissió constituïda per a negociar els acords sobre condicions 
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i del conveni col.lectiu per al 
personal laboral al servei d’aquest Ajuntament, amb les representacions 
sindicals amb representació a la Junta de Personal i en el Comitè d’Empresa, 
respectivament. 
 
2n.- Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text dels Acords sobre 
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Manresa i que s’adjunta com a document annex a aquest dictamen, signat per 
les parts intervinents en la negociació. 
 
3r.- Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text del Conveni Col.lectiu 
del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa i que s’adjunta com a 
document annex a aquest dictamen, signat per les parts intervinents en la 
negociació. 
 
4t.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a l’execució de les determinacions 
contingudes en els precedents acords.” 
 
El senyor Canongia i Gerona  explica que aquest dictamen és el resultat d’unes 
negociacions amb els representants legals dels treballadors, que han durat 
gairebé un any. Hi ha hagut cinquanta reunions i quasi tres-centes hores de 
treball conjunt.  
La negociació s’ha portat a terme a partir de la llibertat, la responsabilitat i la 
sinceritat, que han permès que hi hagués una relació de confiança, que és l’única 
fórmula possible per arribar a acords quan es negocia entre iguals. D’aquesta 
manera, no hi ha vencedors ni vençuts, sinó que ambdues parts guanyen per 
igual.  
Un dels objectius fonamentals del món sindical per a aquests anys, és la reducció 
de la jornada de treball a 35 hores. I, dins de l’Administració, un altre objectiu dels 
sindicats és la promoció interna dels seus treballadors.  
A Manresa hi havia una reivindicació històrica consistent en aconseguir la major 
participació dels sindicats en les qüestions que afecten el personal.  
L’Ajuntament ha plantejat als sindicats la necessitat de l’ordenació de la jornada 
laboral i també de l’elaboració d’un pla de carrera de grau que permeti que el 
treballador d’aquesta Administració conegui les seves possibilitats de promoció. 
Les negociacions del Conveni han estat llargues i intenses, però han donat fruit a 
aquest document que es presenta al Ple, el qual reconeix la jornada de treball de 
35 hores per a tots els llocs de treball en els quals sigui possible aplicar-la, perquè 
n’hi ha que tenen característiques molt especials i, per tant, això no serà possible.  
El Conveni garanteix la promoció interna d’un mínim del 50 per 100 pel que fa a 
les places incloses a l’oferta pública a cobrir i, evidentment, es reconeix una major 
participació dels sindicats en les qüestions que els afecten.  
La jornada ha anat acompanyada també d’una ordenació que serveix perquè 
tothom faci el nombre d’hores que té assignat en el Catàleg de llocs de treball, 
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amb la intenció d’evitar que els treballadors dels centres perifèrics facin més 
hores que els dels serveis centrals de l’Ajuntament.  
També es pretén que, quan es facin prolongacions de jornada, estigui clar com i 
quan es fan.  
Dins dels casos singulars, que han generat un cert debat que ha transcendit a 
l’opinió pública, hi ha la Policia Local, la qual no tindrà una jornada laboral de 35 
hores, sinó de 37,5 hores, que és una mica inferior a la que tenia fins ara. A canvi 
d’això, el personal de la Policia Local treballarà en torns de 7 hores en lloc de fer-
ho en torns de 8 hores. Aquesta mesura servirà per possibilitar, amb la 
combinació dels torns, la presència d’un major nombre d’agents al carrer a les 
hores punta. A més, com que treballaran uns quants dies més a l’any, aquest 
increment d’efectius serà durant tot l’any. 
Ha fet referència al cas de la Policia Local perquè ha aparegut a la premsa i és bo 
que s’expliqui l’acord al qual s’ha arribat.  
Considera que aquest Conveni no és la solució, però si un primer pas per establir 
les bases de la modernització d’aquesta Administració. Ho creu fermament com 
també ho creuen els sindicats que són els representants legals dels nostres 
treballadors i, per tant, han de ser tinguts en compte a l’hora de prendre les 
decisions. 
No voldria acabar la seva intervenció sense manifestar uns agraïments molt 
especials: en primer lloc, al cap de secció de Secretaria General per la realització 
de les seves tasques com a secretari de la mesa negociadora d’aquest Conveni, 
en segon lloc, al personal de Secretaria General per la seva eficiència en tenir en 
temps i forma totes les actes de les reunions de la negociació, a la cap del 
negociat de Recursos Humans, per l’assessorament donat a la Corporació en tot 
moment, així com per la seva disponibilitat per dur a terme totes les tasques que 
se li han anat encarregant, i també al personal del departament de Recursos 
Humans, que ha fet esforços suplementaris molt importants per poder anar 
gestionant tota aquesta qüestió. 
Per últim, un agraïment especial a l’altra banda de la mesa negociadora, els 
sindicats, que han estat capaços d’entendre que una negociació no és bona i no 
pot arribar mai a bon terme si no es fa amb responsabilitat, amb llibertat i amb 
sinceritat.  
Els sindicats han aplicat aquesta fórmula a la qual l’Administració ha correspost i 
les dues parts han arribat a aquest acord que segurament no satisfà ningú el cent 
per cent, però que és un pas molt important per a la modernització de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Arderiu i Freixa  intervé dient que es referirà al dictamen del Conveni i 
dels acords i també al del catàleg per no haver-se de repetir tant. 
El GMPP, que ha escoltat amb molta atenció les explicacions del senyor 
Canongia sobre la gènesi d’aquests acords, ha de felicitar els sindicats i els 
col.lectius signants que són els representants de l’Ajuntament perquè han 
aconseguit un bon acord.  
L’Ajuntament és una empresa que no retribueix capital i és lògic que els 
representants sindicals o els dels funcionaris intentin aconseguir els màxims 
avantatges i privilegis possibles de la negociació. 
Però tot el que són felicitacions als sindicats, que han sabut negociar molt bé, i 
personalment en té alguna experiència, s’han de convertir en una crítica molt dura 
als representants de l’Ajuntament.  
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No voldria personalitzar la crítica, però, tenint en compte que el senyor Canongia 
ha explicat la gènesi d’aquests acords, ha de fer-li algunes reflexions amb el desig 
de millorar la gestió de l’Ajuntament i d’aportar la seva experiència en aquesta 
matèria.  
Quan ha llegit, tant el Conveni Col.lectiu com el text dels Acords, i tenint en 
compte les explicacions que s’han donat respecte a la durada de les negociacions 
i als criteris que han regit l’actuació de la representació de l’Ajuntament a les 
negociacions, el GMPP ha arribat a una conclusió que no sap si serà la bona, 
però que és la que es desprèn del que ha explicat el senyor Canongia. Quan el 
senyor Canongia ha negociat aquests acords, ho ha fet de dues maneres 
errònies, sota el seu punt de vista: en primer lloc, els ha negociat com si estigués 
en una empresa privada. Si fos així, aquests Convenis podrien ser acceptables o, 
fins i tot, bons, però no és el cas.  
En segon lloc, el senyor Canongia o l’equip de govern ha pretès acontentar 
tothom i li ha de permetre que li doni un consell en aquesta matèria: no es pot 
acontentar tothom alhora. Ho diu perquè de les paraules del senyor Canongia es 
desprèn que parteix d’una premissa falsa: ha explicat que s’ha negociat en 
situació d’igualtat, però no és així perquè el senyor Canongia representa una 
Administració pública i, per tant, està sotmès a l’imperi de la llei i no pot anar més 
enllà del que la llei estableixi. Té una “cotilla” molt estreta que li permet molt poc 
marge de maniobra i, agradi o no, això és la llei i l’Ajuntament ha de ser el primer 
en respectar-la. No es pot, amb la intenció d’acontentar tothom, actuar al marge 
de les normes a les quals està sotmesa l’Administració. L’Ajuntament és el 
representant de l’Estat i del govern a la ciutat i, per tant, la seva obligació és ser 
extremadament respectuós amb la normativa a la qual està sotmès. En aquesta 
negociació no ha estat així, i per aquest fet es poden demanar responsabilitats a 
tots els membres del Ple.  
El senyor Canongia sap que hi ha evidents contradiccions legals entre els acords 
que es proposen aprovar i la normativa que regula l’actuació dels ajuntaments, 
però, al marge d’aquest fet, que vicia per si sol de nul.litat tots els acords que 
s’adoptin, agradi o no, perquè la nul.litat és un terme jurídic i no polític, hi ha una 
sèrie de qüestions que el senyor Canongia ha transgredit perquè és representant 
d’una Administració pública, malgrat que en el passat ell o el seu equip de govern 
hagi ocupat l’altra banda de la taula. 
Si el senyor Canongia pretén negociar en actitud sindical, ha de canviar de 
banda, però mentre estigui assegut en aquesta banda, juntament amb els seus 
companys d’equip de govern, són representants de l’Administració, la qual està 
sotmesa a l’imperi de la llei. 
Entrant en la crítica política, ha de dir al senyor Canongia que la primera actuació 
que ha fet i que no pot fer és la de possibilitar una transacció a l’Ajuntament a 
través d’una comissió negociadora. Les Administracions públiques no poden fer 
transaccions, cosa que de vegades representa un avantatge i de vegades, un 
inconvenient. Cal anar fins el final, fins i tot, en temes laborals, tal com preveu la 
jurisprudència.  
En segon lloc, anteposa a la competència del Ple el coneixement de 
determinades qüestions de personal que estan reservades als membres del Ple.  
I, en tercer lloc, sense mala intenció, sinó tan sols amb la pretensió d’acontentar, 
està cometent un greu error que algun dia se li pot girar en contra, consistent en 
el fet de crear una sèrie de coses que no voldria anomenar com a privilegis, però 
sí com a qüestions que van més enllà de l’Estatut dels Treballadors i que no 
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estan previstes per al personal laboral. Com a exemple d’això, en el Conveni 
Col.lectiu, a més d’establir un nombre de vint-i-tres dies naturals de vacances, en 
lloc d’un mes, cosa que és possible per al personal laboral, però no per als 
funcionaris, es preveu, per al personal laboral el dret a nou dies per a assumptes 
personals. Aquest dret està previst legalment per als funcionaris, però no per als 
laborals, per als quals es converteixen en dies de vacances. Per tant, d’aquesta 
manera s’està fent una discriminació que algun dia se li pot girar en contra a 
l’Ajuntament en forma de petició d’augment salarial. 
Dit això, entra en la qüestió d’il.legalitat manifesta dels Acords i del Conveni. Li 
sap greu recordar-ho al senyor Canongia, però al mes de juliol l’Ajuntament va 
sol.licitar un crèdit i va presentar a la Generalitat un Pla financer de sanejament 
de les finances municipals que, com és sabut, sempre “caminen coixes”. 
En l’aplicació pràctica d’aquests dos acords, l’increment de les retribucions 
excedeix del que es va acordar al gener, i no tan sols això, sinó que d’aquesta 
manera es va en contra de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
En conseqüència, els acords són nuls per aquest sol fet.  
L’equip de govern és lliure de votar afirmativament com ho és el GMPP de votar 
negativament, però no està parlant de temes polítics, sinó jurídics, que són molt 
més seriosos i que poden generar responsabilitat.  
Pel que fa a les vacances dels funcionaris, la llei estableix que han de ser d’un 
mes i l’Ajuntament no hi pot anar en contra, malgrat que li agradi o que ho acordi, 
com ho fa quan les preveu de la mateixa manera que per al personal laboral.  
El mateix passa amb les pagues extraordinàries, les quals tenen la seva regulació 
específica i que l’Ajuntament no pot modificar, malgrat que així s’hagi acordat.  
Tampoc pot donar al Complement Específic el tractament que li ha donat. No es 
pot utilitzar aquest complement indiscriminadament aplicant-li augments lineals 
per a tot el personal. 
Tot això és contrari al que estableixen les lleis que regulen les condicions laborals 
dels funcionaris i no es refereix tan sols a la llei estatal, sinó també a la de 
Catalunya. El senyor Canongia no pot anar en contra de les lleis, tant si li agrada 
com si no.  
No nega el fet que hi hagi altres formes de negociar, però fer-ho d’aquesta 
manera és enganyar-se perquè suposa que el senyor Canongia es posi un 
parany a si mateix, i també és enganyar l’altra part firmant perquè no li està dient 
que ha transgredit la llei i que aquests acords poden ser fàcilment impugnats, ni 
tampoc que, quan els rebin a la Sotsdelegació del Govern li poden dir a 
l’Ajuntament que no és la seva feina i que no ho pot firmar. 
A més, aquests acords poden implicar responsabilitat personal perquè és 
manifesta. 
Està convençut que el senyor Canongia ha negociat aquests acords amb bona fe, 
però potser no ha sigut conscient del marc legislatiu en el que s’ha de moure, 
com tampoc ho ha sigut del que ell representa en aquest moment. Els membres 
del Ple representen l’Ajuntament el qual, a la seva vegada, representa tots els 
ciutadans i no una part d’ells. També administren uns diners que no són seus i la 
seva actuació no és lliure. Com a regidors, han de ser els primers en intentar 
respectar la llei el màxim possible i, malgrat que hi puguin haver qüestions 
interpretables, el senyor Canongia sap que en aquesta qüestió hi ha evidents 
infraccions a la legislació vigent, de les quals algú l’hauria d’haver advertit. 
No voldria cansar, hi ha altres matèries que també són susceptibles 
d’impugnació, però només ha explicat les que són més clares. 
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Per tot el que ha explicat, suposa que el senyor Canongia comprendrà que, 
sotmesa al Ple la idea de ratificar la seva actuació i aprovar aquests convenis, el 
GMPP no pot ratificar-la, no perquè no ho vulgui fer, sinó perquè incorreria en una 
il.legalitat. Tampoc pot aprovar aquests convenis per la mateixa raó.  
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que en la seva intervenció es referirà als dos 
dictàmens, malgrat que la votació es faci per separat per qüestions òbvies 
relacionades amb els recursos.  
En primer lloc, ha de dir que, donada la magnitud de la qüestió, el GMCIU no ha 
tingut prou temps per entrar a fons en el que ha estat el Conveni i el Catàleg.  
Malgrat això, li preocupa el fet que hi hagi tants informes contraris a aquests 
acords. Considera que l’equip de govern hauria de fer l’esforç de subjectar-se a la 
llei, perquè ja comença a haver massa qüestions amb informes contraris en 
aquest Ple. 
Sap que un dia el senyor Teixeiro va dir que l’equip de govern no està obligat a 
obeir els qui no tenen dret a manar, però considera que sí que està obligat a obeir 
les lleis. Si, en una negociació, l’equip de govern decideix no fer cas a la llei, 
potser algun dia hi haurà lleis que voldrà que siguin respectades, però no ho 
seran perquè ell tampoc les va complir en el passat. Això provocarà problemes.  
Per tant, tenen l’obligació de sotmetre’s a les lleis que els polítics elaboren 
d’acord amb les necessitats, els agradi o no perquè aquest és el joc de la 
democràcia.  
L’equip de govern, en aquest cas, ha regulat tota una sèrie de qüestions respecte 
a les quals no té competència.  
L’equip de govern administra els diners dels ciutadans i ells es refien que 
l’Ajuntament procurarà fer complir les lleis i és cert que els polítics han de 
pressionar perquè s’aprovin determinades lleis, però mai ho poden fer per la via 
dels fets consumats, sinó que tenen l’obligació de defensar-ho al Parlament per 
forçar l’elaboració de les lleis que defensen els interessos dels electors.  
El GMCIU està preocupat per la forma en què l’equip de govern tira endavant els 
temes i li sap greu que pugui donar la sensació que va en contra dels interessos 
dels treballadors. Li agradaria que el personal estigués retribuït de la millor 
manera possible, però considera que cal fer complir les lleis aprovades pel 
Parlament. Agradi o no, la correlació de majories es la que fa que tirin endavant o 
no els projectes. Fa aquesta reflexió perquè considera que és el punt més 
important. No cal entrar en l’anàlisi exhaustiva dels textos perquè no es posarien 
d’acord, sinó que cal deixar clar quin és el tema de fons i quina és la postura i la 
preocupació del GMCIU davant les possibles impugnacions i les frustracions del 
personal.  
Per sort o per desgràcia, va haver de treballar durant molt de temps en aquests 
temes i, per tant, sap fins a quin punt és problemàtic elaborar un conveni. Per això 
no fa una crítica al senyor Canongia perquè sap que és una qüestió a la que s’hi 
dediquen moltes hores i que crea mals humors, però cal defensar la llei. 
S’ha fet una descripció i valoració dels llocs de treball. Aquest és un tema que es 
pot treballar i que és important per a l’Ajuntament i considera que durant aquests 
quatre anys s’hauria pogut avançar més.  
Hi ha una cosa que el preocupa i que demostra quin ha estat el tarannà de les 
negociacions i la problemàtica que hi ha hagut, es tracta del fet que la valoració 
s’aplicarà del 1998 al 2002 i es destinarà el 2 per 100 de la massa salarial bruta 
cada any.  
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Tot això és un augment de sous i considera que en una descripció i valoració de 
llocs de treball mai s'hi han d’afegir diners perquè, d’aquesta manera, l’altra part 
negociadora interpreta que es fa per donar més diners al personal i potser no és 
així, sinó que cal entrar realment en una valoració. 
Per tant, el que es pretén amb una descripció i valoració de llocs de treball, és 
aplicar un augment de sous de manera encoberta. No diu que no s’hagi de fer 
aquest augment, però considera excessiu que s’inclogui al Conveni.  
L’Ajuntament ha d’entrar a fons en la descripció i valoració de llocs de treball i ha 
de procurar, d’una vegada per totes, que aquesta Administració funcioni millor, 
que el personal estigui motivat i que hi pugui haver incentius. També cal 
aconseguir, finalment, la direcció per objectius que no ha vist quan ha fet una 
lectura ràpida del Conveni i que és molt important per tirar endavant l’Ajuntament. 
Hi ha moltes altres qüestions que són importants i que valdria la pena analitzar 
però no creu que sigui el moment d’entrar-hi ja que els temes s’han debatut i 
aprovat. L’equip de govern disposa de tretze vots i, s’hi ho ha aprovat, és perquè 
vol que tiri endavant. Les aportacions del GMCIU són consells i pretenen exposar 
la seva postura davant d’aquests temes.  
Per últim, voldria dir que l’augment lineal de 54.000 pessetes li sembla que serà 
impugnat, l’Ajuntament ho ha aprovat i, més endavant, algú dirà que està fora de 
la llei.  
Tot això deixant al marge l’establiment de la jornada laboral en 35 hores, amb el 
qual creu que l’Ajuntament també tindrà problemes.  
Pel que fa a l’ACI (Avaluació Conjunta Igualatòria), que es va crear quan ell era el 
responsable d’aquesta àrea, va ser una solució a la diferència que hi havia en els 
valors dels punts dins de cada categoria. Un cop igualats aquests valors, perquè 
el personal no sortís perdent, la diferència s’incloïa en l’ACI, el qual havia de 
desaparèixer en el futur perquè no és lògic que existeixi. 
L’única manera de pagar les 54.000 pessetes lineals al personal, ha estat 
incloent-les en aquest apartat. D’aquesta manera, s’ha consolidat l’ACI, que no és 
el que es pretenia en un principi, sinó que havia de desaparèixer perquè tan sols 
havia de servir per igualar el valor del punt dins de cada categoria, la qual cosa 
era una important reivindicació del personal.  
Per tant, insisteix, en l’anterior legislatura es va crear l’ACI per resoldre un tema 
concret i ara s’augmenta i, per tant, serà molt difícil de fer-lo desaparèixer. 
També caldria analitzar el fet d’aplicar augments lineals, els quals poden provocar 
que els càrrecs de confiança de l’Ajuntament, és a dir, el staff de direcció que 
necessita l’Ajuntament, se senti desmotivat.  
Per tant, el GMCIU no dirà res més, tan sols encoratja l’equip de govern i li 
agradaria que es replantegés aquesta qüestió, malgrat que és obvi que no ho 
farà. 
Per això el GMCIU s’abstindrà en la votació perquè, si l’equip de govern ha 
negociat amb els sindicats aquest conveni, no vol perjudicar els qui han fet una 
bona negociació, sinó que tan sols es tracta d’un problema entre l’equip de 
govern i la llei.  
 
El senyor Canongia i Gerona diu que quan estava meditant sobre la manera en 
què havia de presentar el dictamen, va intentar valorar si valia la pena o no 
explicar algunes coses, i va arribar a la conclusió que eren obvietats i, per tant, no 
calia comentar-les cansant els membres del Ple. 
Ara veu que potser sí que cal explicar-les perquè tothom sàpiga què passa.  
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Qualsevol organització només és allò que els seus homes i les seves dones són 
capaços de fer. Si acceptem això, aquesta organització precisa del nombre 
necessari d’empleats capacitats, en els llocs de treball adequats i en el moment 
oportú. Aconseguir-ho no és fàcil a l’Administració i, quan l’Ajuntament es planteja 
com ho ha de portar a la pràctica, veu que la tradició diu que un bon gestor ha de 
ser dur amb els sindicats. Malgrat que la tradició sigui aquesta, la realitat del món 
modern demostra que no és així. Ell no ha volgut caure en l’error de ser dur amb 
els sindicats i tou amb els problemes. Considera que cal ser dur amb els 
problemes i, per aconseguir-ho, es necessiten complicitats, perquè no podrà 
actuar mai un regidor sol ni un equip de govern sol. Si realment es pretén que 
aquest Ajuntament resolgui els problemes dels ciutadans, no podrà aconseguir-ho 
un polític sol ni un conjunt de polítics.  
Cal ser conscients que és un pas endavant molt important haver aconseguit la 
complicitat dels representants legals dels treballadors i que, per unanimitat, els 
tres sindicats presents en la negociació, cosa molt difícil actualment, hagin fet 
l’esforç responsable de firmar, fins i tot, patint guerres internes entre ells per 
salvar l’acord conjunt. 
Li sorprèn quan sent parlar els membres de l’oposició de lleis perquè l’únic 
augment salarial que es garanteix amb aquests convenis és el de la revisió de 
l’IPC.  
Aquest és un gran augment salarial que portarà a la ruïna la ciutat? Siguem 
seriosos. El que sí hi ha és el compromís de la valoració dels llocs de treball, al 
darrera del qual, efectivament, hi ha una quantitat important de diners, però la 
valoració està estudiada i treballada professionalment i ja ho discutiran en el seu 
dia al Ple. Amb aquest estudi del llocs de treball s’ha pretès aconseguir l’equitat 
interna i externa dels sous de l’Ajuntament.  
El senyor Arderiu ha fet una llarga exposició de precisions legals i, evidentment, li 
pot assegurar que a l’Ajuntament hi ha col.laboradors que, en matèria 
d’Administració pública, segur que són brillants i que estan bastant més 
capacitats que ell. D’això pot estar-ne convençut i, efectivament, aquests tècnics 
han fet els seus informes que consten a l’expedient, però aquests informes, 
juntament amb la intervenció del senyor Arderiu i part de la del senyor Oms, es 
basen exclusivament en la negació de la capacitat negociadora de l’Administració 
local. Ha de dir que és així, l’Administració local està molt encotillada a l’hora de 
poder fer negociacions entre iguals, amb els seus col.laboradors, però pot garantir 
que aquest equip de govern no renuncia a aquest procés.  
Perquè el senyor Oms ho entengui, si el govern de la Generalitat de Catalunya 
hagués volgut fer cas a les lleis fins a l’últim extrem tal com ho ha plantejat, 
actualment, TV3 no existiria. I suposa que tothom estarà d’acord amb ell respecte 
al fet que TV3 ha sigut la millor eina per a la normalització lingüística.  
De vegades, el governant, quan té Administracions superiors que l’encotillen, ha 
de fer els esforços necessaris per trobar com salvar les situacions.  
Ha de dir sincerament que, quan el senyor Arderiu li diu que els funcionaris han 
de fer un mes de vacances i que no poden fer 23 dies, s’equivoca. Malgrat el que 
digui la llei, establint els 23 dies, tots els treballadors fan el mateix nombre de dies 
de vacances, i la proposta de sortida de l’equip de govern no era de 23 dies, sinó 
de 22, però, com a conseqüència del fet que no tots els treballadors poden fer 
festa el dia de la patronímica, es va creure convenient establir el nombre de 23 
dies de vacances i, a canvi, el dia de la festa patronímica és un dels dies de 
permís per assumptes personals.  
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Considera que aquest és un bon acord, malgrat que el senyor Arderiu pugui 
opinar tot el contrari. 
L’objectiu d’aquesta Corporació ha estat intentar aconseguir que tots els 
treballadors tinguin el mateix tracte, tant si són funcionaris com si es tracta de 
personal laboral, perquè no hi pot haver discriminació, malgrat que el senyor Oms 
consideri que sí. Són tots servidors públics que estan al servei dels ciutadans de 
Manresa per oferir-los els millors serveis, per tant, han de ser tractats de la 
mateixa manera. L’Ajuntament no accepta que hi hagi diferències entre uns i 
altres com no sigui la manera de configurar els convenis per la seva tipologia o 
semàntica, però mai pel seu fons.  
Considera que aquest és un bon acord per a la ciutat de Manresa. 
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que en la seva anterior intervenció ha atribuït al 
senyor Canongia una certa ingenuïtat o diferent manera d’enfocar els objectius en 
la negociació dels acords, potser per haver oblidat la seva condició de 
representant d’una Administració pública o per la manca d’experiència en 
qüestions laborals d’aquesta profunditat. En qualsevol cas, ha deixat al marge 
qualsevol intencionalitat del senyor Canongia.  
Com a conseqüència de la rèplica del senyor Canongia, ha de modificar la seva 
anterior intervenció i atribuir-li una intencionalitat no tan sols a ell, sinó també a 
l’equip de govern. 
Quan el senyor Canongia diu que fa de les lleis el que vol, està dient que té la 
intenció de crear una plantilla de personal a la seva imatge i semblança,  lligant 
els futurs governs de la ciutat. 
Ha quedat esgarrifat quan el senyor Canongia ha dit que li importava molt poc el 
que digués la llei.  
No ha discutit la major o menor repercussió econòmica d’aquests convenis per a 
l’Ajuntament, perquè aquesta no és la matèria d’aquest debat, sinó que el senyor 
Canongia ha adquirit compromisos que, per la seva condició de representant 
públic, no pot adoptar. Amb això, s’enganya a si mateix i també a l’altra part 
firmant. De la mateixa manera, no només s’està atribuint responsabilitat a si 
mateix, sinó també a l’alcalde, que és representant de l’Estat. 
L’alcalde i tots els regidors han de respectar escrupolosament les lleis, com ho 
estableix la Constitució Espanyola, i el senyor Canongia no pot dir que actuarà de 
manera diferent a l’establerta a la llei. Si ho vol fer, ha de deixar de ser regidor i 
seure a l’altra banda de la taula de negociació i, fins i tot així, és molt discutible 
perquè tots els ciutadans han de respectar la llei. El senyor Canongia és un 
primus inter pares i, per tant, l’ha de respectar més que els altres perquè està 
investit d’autoritat en aquests moments, i quan ha negociat el Conveni i els 
Acords, ho ha fet com a representant de l’Administració i, com a tal, insisteix, ha 
d’obeir la llei.  
No pretén dir al senyor Canongia que no és lliure de concedir tantes setmanes de 
vacances com vulgui, sinó que no pot adoptar alguns dels acords que ha explicat 
com a conseqüència de la seva condició de representant de l’Administració i 
també de la repercussió que tindran aquests acords per a l’Ajuntament.  
Els acords tenen irregularitats flagrants, la qual cosa hauria d’haver sabut el 
senyor Canongia com a representant de l’Ajuntament. No entrarà a valorar si la 
finalitat hauria pogut ser la mateixa negociant d’una altra manera, es podrien 
haver fet moltes coses, però no les que ha fet el senyor Canongia.  
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A més, el més curiós és el fet que les lleis que el senyor Canongia no ha 
respectat són precisament les que es van aprovar quan governava el seu partit. 
En aquest sentit, la Llei per a la reforma de la funció pública va ser aprovada quan 
governava el PSOE, com també ho van ser la Llei reguladora de les bases de 
règim local i les retribucions dels funcionaris de l’Administració local.  
Per tant, el senyor Canongia no pot al.legar desconeixement d’aquestes lleis. I, en 
aquesta negociació, ha adoptat uns acords al marge de les lleis. Per això, li 
demana sincerament que si no és capaç d’enfrontar-se a aquest tema amb el 
respecte a la legalitat que li correspon com a representant de l’Administració 
pública, cal que deixi aquesta feina i, si no vol deixar la política, és millor que es 
dediqui a l’àrea de Cultura o alguna altra cosa per l’estil, perquè amb la seva 
actuació està afectant la responsabilitat de l’alcalde que, com a director de tot 
aquest equip, és el primer interessat en el compliment de la normativa que tothom 
ha de respectar.  
Ha dit el senyor Canongia que no vol fer diferències entre els funcionaris i el 
personal laboral i ell considera que no és el senyor Canongia qui les ha d’establir 
o qui ha de jutjar si s’han de fer o no, ja ho preveu la llei i el senyor Canongia l’ha 
de respectar. Igualtat no vol dir que s’hagi de tractar tothom de la mateixa 
manera, sinó que s’ha de tractar desigualment als desiguals i l’Administració 
pública, respecte els ciutadans i respecte els seus treballadors, és un desigual i té 
les seves normes i la seva manera de comportar-se. L’Ajuntament, en aquest cas, 
ha transgredit aquestes normes.  
Per això, el GMPP no pot acceptar els seus pretextos i, encara menys, ratificar 
aquests acords. Insisteix, malgrat que li costi fer-ho, que si el senyor Canongia no 
és capaç de negociar un Conveni mantenint la funció pública que li correspon, per 
respecte a la legalitat, cal que se’n vagi a un altre lloc perquè aquest no és el seu.  
El senyor Canongia, malgrat els condicionants que pugui tenir i encara que en el 
passat hagi estat a l’altra banda de la mesa negociadora, és a l’Administració 
pública i ha de respectar les normes li agradin o no. Pot cercar la mateixa finalitat 
d’altres maneres, però no de la forma en què ho ha fet, i, insisteix, si no sap fer 
les coses com cal, ha de deixar aquesta feina.  
 
El senyor Oms i Pons diu que no pretenia que el senyor Canongia li donés la 
raó, però pel que fa a les seves manifestacions respecte a la Generalitat, li ha de 
dir que a la Generalitat hi ha un Parlament on s’han aprovat lleis i on s’ha fet una 
lluita a partir de lleis ja aprovades, moltes de les quals han sigut recorregudes. 
Per tant, no s’ha fet res que no estigués dins del marc legal i, en canvi, considera 
que l’Ajuntament, en aquest cas, sí que ha fet actuacions que no estan dins del 
marc legal. Creu que el grup GMCIU li ha de recordar aquest fet, malgrat que no 
sigui la ruïna de ningú, perquè els polítics han de respectar les lleis i fer-les 
complir.  
 
L'alcalde intervé dient que s’ha parlat de legalitat i del Parlament de Catalunya. El 
Ple és un petit Parlament i l’Ajuntament és una Administració local amb 
competències pròpies que han de ser defensades.  
El senyor Arderiu ha dit que l’Ajuntament ha pretès acontentar els sindicats i no 
és així ni amb els sindicats ni amb ningú.  
L’Ajuntament té un respecte absolut per les lleis, però existeix el que s’anomena 
conflicte de competències. L’Ajuntament vol defensar part de les seves 
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competències i una d’elles és la referent a la possibilitat de negociar amb els 
sindicats i amb els representants dels treballadors de l’Ajuntament. 
Si no és així, l’Ajuntament es pot trobar en la situació de no tenir una certa 
capacitat de negociar. Hi ha hagut conflictes de competència entre la Generalitat i 
l’Estat i hi ha hagut innombrables recursos que han arribat, fins i tot, al Tribunal 
Constitucional. No està bé que es consideri com a normal que, en defensa de les 
competències, des del punt de vista polític que pugui tenir l’Ajuntament, puguin 
haver conflictes dispars amb l’Estat. 
Precisament en aquest Ple s’ha aprovat l’execució d’una sentència contra la 
Generalitat de Catalunya de dos-cents cinquanta-sis milions de pessetes. La 
Generalitat hi està en contra i, per tant, es defensarà fins el final, la qual cosa és 
absolutament legítima.  
La defensa que fa l’Ajuntament respecte a aquest Conveni, més enllà dels 
continguts que ha explicat el senyor Canongia, és la referent a les seves 
competències com a Corporació local. 
Tota la manifestació es fa a través d’una observació general, que és l’abast i la 
naturalesa del dret a la negociació col.lectiva dins de l’àmbit de la funció pública 
que tenen els ajuntaments.  
Considera que els ajuntaments tenen el dret a la defensa de la negociació 
col.lectiva dins de l’àmbit de la funció pública, sempre respectant la llei.  
Possiblement tothom no hi està d’acord, i bona part de la discussió ha estat 
aquesta, però voldria dir, respecte a les manifestacions del senyor Arderiu, que no 
cal que li digui cinc vegades al senyor Canongia que canviï de feina, sinó que 
amb una vegada n’hi ha prou. I també cal tenir en compte que les qüestions de 
les quals es fa responsable el senyor Canongia, també les assumeix l’equip de 
govern i l’alcalde.  
Considera que entre diferents administracions hi poden haver conflictes de 
competència i aquí n’hi pot haver un i ja es veurà com acaba, però, en tot cas, cal 
que tots entenguin que en qualsevol organització hi ha d’haver una negociació 
respectant la llei, evidentment, però també respectant les competències de 
negociació de qualsevol Administració.  
Si s’assumeix amb normalitat l’existència de conflictes de competències entre la 
Generalitat i l’Estat, també es pot entendre que hi pugui haver un conflicte de 
competències entre l’Ajuntament i la Generalitat, com s’ha vist en aquest mateix 
Ple amb un altre dictamen, o entre l’Ajuntament i l’Estat. 
L’alcalde diu al senyor Oms que ja sap que no li agrada que intervingui al final 
dels debats, però considera que ha estat molt respectuós amb tothom en la seva 
intervenció. Malgrat això, li cedeix la paraula.  
 
El senyor Oms i Pons diu a l’alcalde que, com a advocat, no pot comparar un 
cas que està regulat per la llei com el dels dipòsits de detinguts, amb un que no 
ho està, com és aquest. 
 
L'alcalde contesta al senyor Oms que, evidentment, com que és advocat li pot dir 
que, si es llegeix els informes veurà que en ells es parla de lleis, però també d’un 
element molt important que és la jurisprudència, la qual és la doctrina que apareix 
a través de les sentències judicials. En aquest cas, s’està parlant d’una sentència 
judicial que genera doctrina i que, a llarg termini, es pot convertir en llei.  
Considera que el senyor Oms li ho pot arribar a acceptar.  
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Cadascú fa les seves apreciacions i, personalment, només pretén que els 
conflictes de competències que hi pot haver entre la Generalitat i l’Estat 
s’assumeixin amb la mateixa naturalitat que els existents entre l’Ajuntament i la 
Generalitat o entre l’Ajuntament i l’Estat.  
Malgrat això, l’Ajuntament defensa el principi bàsic que és la capacitat de 
negociació de l’Ajuntament de Manresa.  
Agraeix el to que hi ha hagut en el debat d’aquests assumptes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC 
i 2 GMIC-EV) 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU). 
 
6.1.2 APROVAR EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL A EFECTES 

D’APLICACIÓ DEL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ I DEL 
COMPLEMENT ESPECÍFIC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, de 
data 14 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“El compliment dels acords i del conveni col.lectiu aprovat per als anys 1995-
1997 i als efectes de compensar, en part, la pèrdua del poder adquisitiu d’anys 
anteriors, fa necessària la introducció de determinades modificacions en el 
catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Manresa, així com en el quadre 
retributiu del personal laboral. 
 
Així mateix, s’introdueix en el catàleg la creació de 4 places de Tècnic Auxiliar 
de Biblioteca, per adaptar-lo a la creació de places realitzades en aprovar la 
plantilla de l’Ajuntament per acord del Ple de data 14 de desembre de 1998. 
 
Per tot això, la Comissió d’Hisenda té l’honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d’aplicació del 
Complement de Destinació i Complement Específic i que s’inclou com a  Annex 
número 1 al present dictamen. 
 
SEGON. Les retribucions aplicables al personal laboral i eventual seran les que 
es detallen en l’Annex número 2 al present dictamen. 
 
TERCER. Els efectes dels acords anteriors seran a partir de l’1 de gener de 
1998. El personal ingressat o cessat a partir de dita data, tindrà dret a percebre 
les retribucions proporcionals que li corresponguin. 
 
QUART. A excepció del que en resulta dels acords del present dictamen, 
resten vigents els acords del Ple de la Corporació de 19 de gener de 1998 
relatius a retribucions del personal de l’Ajuntament.” 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que aquest dictamen és, senzillament, el 
compliment del Conveni de l’any 1995-1997 que es va aprovar per unanimitat de 
tots els membres de la Corporació, el qual portava inclosa la clàusula de revisió 
salarial de l’IPC. 
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El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que aquest dictamen va estretament 
lligat al que ha estat objecte de debat anteriorment. En conseqüència, no repetirà 
tot el que ha manifestat abans, però sí que farà una sèrie d’observacions pel que 
fa a les retribucions i també en relació a coses que s’han dit en el debat del 
dictamen anterior. 
No voldria fer-se pesat, però ha d’insistir en el següent: el GMPP no discuteix 
consideracions de connivència o duresa amb els sindicats, mai ha estat aquesta 
la seva intenció. Personalment, considera que ningú ha de ser dur, sinó que 
tothom ha de ser just i no tan sols amb el que pacta, sinó també amb la seva 
pròpia actuació. En aquest dictamen, que recull les modificacions anteriors, la part 
administrativa no està sent justa. L’alcalde diu que el Ple és un petit Parlament i 
l’ha de contradir perquè l’Ajuntament és una Administració pública sotmesa a 
altres Administracions públiques, pel que fa a la llei; i, pel que fa a la pràctica, 
sembla més una “república bananera” que un Parlament seriós, perquè, el fet que 
una Administració pública com aquesta sol.liciti un crèdit per a un desgavell 
ocasionat fa molt de temps, presenti un projecte de sanejament per fer front a 
aquest crèdit i al cap de cinc mesos l’incompleixi, no diu massa en benefici de la 
seriositat i de la presumpció de legalitat que informa els actes administratius. Això 
és responsabilitat de l’equip de govern i de l’alcalde, que hi està al davant.  
El mateix passa amb l’incompliment de la llei per part de l’Ajuntament en la 
qüestió de les retribucions del seu personal, i en especial dels funcionaris, creant 
uns plus no previstos a la llei, al socaire d’un presumpte Conveni. Aquesta 
manera d’actuar no diu res a favor de la jerarquia normativa que ha de complir 
aquest equip de govern i aquest Ajuntament sencer amb el seu alcalde al davant.  
Li sembla bé que facin afirmacions relatives al fet que les comunitats autònomes 
tenen els seus conflictes de competència aquells que en tinguin, però aquest no 
és el cas de l’Ajuntament de Manresa, el qual està sotmès a una sèrie de lleis.  
No nega la capacitat negociadora de l’Ajuntament, tan sols manifesta que 
aquesta capacitat negociadora no significa que es pugui fer el que es vulgui, sinó 
que cal sotmetre’s a una sèrie de normes i, quan l’Ajuntament no ho fa, està 
infringint la llei. En aquest moment, tot l’Ajuntament i, en especial, l’equip de 
govern i el seu cap, no estan actuant com a representants de l’Estat en aquesta 
ciutat.  
El GMPP no reclama perquè sí, sinó que està lluitant per la dignitat de 
l’Ajuntament i, per tant, de la ciutat, i això l’obliga a demanar que cadascú sigui al 
seu lloc: tant l’Administració, com els treballadors, com també els ciutadans. Tot 
això és un cercle correlacionat i els errors d’uns els pagaran els altres.  
El sentiment segons el qual l’Ajuntament pot fer el que vulgui va en perjudici de la 
ciutat i ja ha passat en massa ocasions. No es pot actuar pensant que els altres 
no se n’assabentaran, cal respectar-los de la mateixa manera que voldríem que 
ens respectessin a nosaltres. Cal demanar també el respecte a la llei de la 
mateixa manera que, com a particulars, volem que se’ns respecti. 
Per tot això, el vot del GMPP serà negatiu en aquest dictamen.  
 
L'alcalde intervé dient que seria bo que, pel respecte que ha de tenir el senyor 
Arderiu a la Sala de Plens i a si mateix, retirés la denominació de “república 
bananera”. Si no ho vol fer, suposa que el seu silenci és una complicitat a les 
paraules de l’alcalde.  
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC 
i 2 GMIC-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).                
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA-ELS VERDS EN RELACIÓ AMB  LA CAMPANYA  “EL 
0-3 HI ÉS”, PER SOL.LICITAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT  
MÉS LLARS D’INFANTS DE QUALITAT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMIC-EV, de data 15 
de desembre de 1998 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que els canvis socials que s’han produït han tingut, com a conseqüència, 
l’augment de les demandes educatives de les famílies. 
 
Atès que l’article 7 de la LOGSE estableix que les administracions públiques 
garantiran l’existència d’un nombre de places suficients per assegurar 
l’escolarització de la població que ho sol.liciti. 
 
Atès que, malgrat que la mateixa LOGSE reconeix el cicle 0-3 anys com el 
primer de tot el sistema educatiu, no s’ha produït la seva aplicació ni 
desplegament i la xarxa d’escoles bressol i llars d’infants es manté 
pràcticament igual des de fa 20 anys. 
 
Atès que el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) està impulsant una 
campanya per sol.licitar al Govern de la Generalitat llars d’infants de qualitat, 
amb finançament públic per a tothom que les necessiti. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent: 
 
ACORD 
 
Donar suport a la campanya “el 0-3 hi és” que impulsa el Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa, amb el suport de la Federació d’Associacions de Pares i 
Mares de Catalunya (FaPaC), el Moviment de Renovació Pedagògica (MRP), la 
Coordinadora d’Escoles Bressols de Catalunya (CEEBBC) i els sindicats 
CCOO, UGT, USTEC i STEs i que té com a objectiu recollir 100.000 signatures 
per sol.licitar al Govern de la Generalitat més llars d’infants de qualitat, per a 
tothom que ho necessiti, amb finançament públic.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que cada any molts nens de Catalunya, i en 
el cas de Manresa, un centenar llarg, es queden sense plaça a les llars d’infants 
públiques de les quals és titular la Generalitat Catalunya.  
Aquesta situació aboca les famílies a solucions que no responen a allò que 
plantegen les seves necessitats. 
És cert que fins ara la taxa decreixent de la natalitat temperava aquesta 
necessitat de places a les llars d’infants públiques, però, malgrat això, la situació 
està canviant, la tendència decreixent de la natalitat s’ha aturat i el nombre de 
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naixements augmenta al Bages des de 1995, a Catalunya des de 1996 i a 
Manresa, des de 1997. 
Si, tal com han demostrat les preinscripcions dels cursos 1997-1998 i 1998-1999, 
la demanda ha superat amb escreix l’oferta pel que fa a les llars d’infants 
públiques, cal preguntar-se què passarà en els propers anys quan, de forma 
creixent, s’inscriguin molts més nens.  
El nombre de naixements de nens a Manresa, que al 1996 va arribar al seu 
mínim històric de 517, s’han incrementat al 1997 en un 15 per 100 i les previsions 
demogràfiques indiquen que, fins a l’any 2005 o 2006, s’esdevindrà un augment 
dels naixements, per una banda, com a efecte de l’arribada de les generacions 
més plenes de l’edat mitjana de la maternitat durant aquests propers anys i, per 
una altra banda, l’Institut d’Estadística de Catalunya preveu un increment de la 
fecunditat. 
Per tant, en funció d’aquests dos efectes combinats, és possible que els 
naixements a Manresa es moguin en aquest horitzó temporal en una xifra que 
oscil.larà entre els 600 i 650 cada any a diferència del mínim històric de 517 de 
l’any 1996, depenent, en tot cas, de l’escenari que es triï.  
A banda de la qüestió demogràfica, és clara la conveniència pedagògica per als 
infants d’aquest nivell educatiu, la qual cosa ha permès el reconeixement del cicle 
0-3 dins de la LOGSE. 
Per tant, considera que ha arribat el moment que l’Administració competent 
comenci a preveure i a planificar les places que caldran per poder donar resposta 
a aquestes necessitats i, en funció d’això, considera convenient proposar al Ple 
que doni suport a la campanya que impulsa el Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa referent a demanar a la Generalitat, mitjançant la recollida de 
signatures, aquesta resposta a la necessitat de places a les llars d’infants 
públiques a Catalunya.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP donarà suport a aquesta 
proposició perquè considera que hi ha prou estudis que demostren el que ha 
explicat el senyor Mora.  
Malgrat que Manresa sigui una de les ciutats amb més llars d’infants, no n’hi ha 
prou per donar-se per satisfet. És evident que la demanda existeix i serà creixent 
i, per tant, cal accentuar molt més aquest procés d’implantació de llars d’infants 
especialment en aquest moment en què són necessàries. Seria trist que se’n 
creessin quan ja no fossin necessàries.  
Cal, doncs, incidir fortament en aquest moment perquè en un futur no molt llunyà, 
és a dir, d’aquí a dos o tres anys, les llars seran encara més necessàries.  
 
El senyor Iglesias i Sala intervé dient que el GMCIU donarà suport a aquesta 
proposició perquè considera que és una reclamació justa cap a la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans de Manresa i de Catalunya.  
La voluntat política d’una coalició política que dóna suport al govern de Catalunya, 
també es manifesta quan hi ha d’haver reclamacions justes, com ho ha fet el 
GMCIU en vàries ocasions al llarg d’aquest Ple.  
Malgrat això, també cal dir que el GMCIU no està massa d’acord amb l’exposició 
de motius perquè es dóna a entendre que el govern incompleix la LOGSE i no és 
així. El senyor Llobet, en la proposició inclosa en el punt 7.2 de l’ordre del dia ha 
exposat elements prou significatius de la voluntat política del govern pel que a fa 
prioritzar la reforma educativa, l’ESO, nascuda de la LOGSE. En tot cas, sí que 
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cal diferenciar el que prioritza el govern amb els recursos dels quals disposa, 
d’allò que li és obligatori. En aquest sentit, cal tenir en compte que de 0 a 3 anys 
l’escolarització no és obligatòria malgrat que seria desitjable i just que ho fos. Per 
això, el GMCIU donarà suport a aquesta proposició.  
El GMCIU pretén avançar en la línia de la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans de Catalunya especialment en l’atenció a la família i als infants de 0 a 3 
anys, però no sempre la voluntat política va lligada als recursos públics que serien 
necessaris perquè aquesta priorització pogués fer-se “tot, i tot de cop”, com diu de 
vegades el president de Catalunya.  
Per tant, la priorització de l’ESO respecte a altres prioritzacions d’altres 
autonomies de l’Estat espanyol, per a Catalunya ha estat clara.  
Aquesta és una assignatura pendent i una necessitat social evident, que el 
GMCIU reconeix i vol manifestar a través del seu vot afirmatiu.  
Aquest any, per primera vegada, en els pressupostos de la Generalitat per a  
1999, que s’han debatut al Parlament aquests dies, s’ha inclòs una partida 
d’ajuda a les famílies amb nens d’edats compreses entre 0 i 3 anys, començant a 
partir dels 2 anys aquest primer any, amb la intenció de començar a dotar 
partides que han de generar, quan sigui possible, les inversions en la construcció 
de llars d’infants.  
L’equip de govern municipal, al llarg d’aquest Ple, també ha manifestat la voluntat 
que algunes qüestions fossin possibles per a l’any que ve i que no ho  podran ser 
fins al 2000. Per tant, qualsevol govern prioritza unes o altres qüestions en funció 
dels recursos de què disposa.  
En qualsevol cas, el GMCIU donarà suport a totes les qüestions que consideri 
justes per als ciutadans de Catalunya, tant si és reclamant al govern com si no. I li 
agradaria que hi hagués la mateixa unanimitat que hi ha hagut en aquest Ple en 
la reclamació a la Generalitat, quan es parla del finançament públic, que és la 
qüestió de fons quan es tracta de prioritzar. Dubta que sigui així, però segur que 
hi haurà un moment en què hi haurà unanimitat de tots els grups polítics d’aquest 
Ple en les reclamacions justes pensades per als ciutadans, com també de tots els 
ciutadans de Catalunya, als quals tots volen servir.  
També voldria fer un aclariment, com a membre del Parlament del seu país, 
respecte a una qüestió que ha quedat una mica confusa en el debat anterior: no 
és el mateix un Parlament, que és legislatiu, que el ple d’un ajuntament que no ho 
és. Per tant, no està d’acord amb la idea que els acords de l’equip de govern, que 
poden ser comparables als del Ple de l’Ajuntament, ho siguin als del Parlament 
que fa lleis.  
Pel que fa a legalitat del tema de TV3, a la qual ha fet referència el senyor 
Canongia, cal dir que es va aprovar pel Ple del Parlament i no per un acord del 
govern. 
En tot cas, el GMCIU estaria d’acord amb el fet que hi ha d’haver el dret a la 
negociació, i s’hauria de veure en quines coses cal que es posin d’acord els qui 
donen suport a diferents governs i en etapes diferents de la democràcia, respecte 
a reformes de la funció pública, com a conseqüència de les quals poguessin 
haver diferents interpretacions respecte a determinades qüestions, que podrien 
dificultar la negociació als governants.  
 
El senyor Mora i Villamate agraeix a tots els grups polítics el seu suport a 
aquesta proposició.  
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És evident que el grup que presenta aquesta proposició és plenament conscient 
que no es pot fer tot i, sobretot, no es pot fer tot alhora. Per tant, considera que la 
tasca dels governants es redueix a decidir l’ordre d’execució de les diferents 
qüestions perquè per això se’ls paga.  
No obstant això, considera, com també ho creu molta altra gent, que ha arribat el 
moment de planificar i preveure quines són les necessitats i, tenint en compte el 
discurs d’alguns segons el qual això ara no toca perquè estem parlant de la 
reforma, personalment, considera que ara sí que toca parlar-ne. 
En qualsevol cas, el ritme i la manera en què es farà, dependrà de molts factors.  
Pel que fa a la intervenció del senyor Iglesias, voldria fer un petit debat, sense 
ànim de polemitzar, en relació al concepte d’obligatorietat d’aquest nivell de 0 a 3 
anys.  
És evident que la LOGSE diu que aquest no és un nivell obligatori perquè no ho 
és que els nens vagin a l’escola a aquesta edat, però aquesta no obligatorietat 
s’ha de posar també en relació amb l’article 7è de la LOGSE que determina que 
sí és obligatori donar resposta a les demandes i, per tant, quan es constata que hi 
ha demanda, allò que no és obligatori per als pares, sí que ho és per a 
l’Administració.  
Un cop aclarit això i estant totalment d’acord amb el fet que aquest és un tema de 
prioritats i que s’ha de fer compatible amb moltes altres coses, cal dir que, amb la 
campanya de recollida de signatures, es pretén que el govern inclogui aquest 
tema com a una de les seves prioritats per poder-lo discutir.  
Per això, insisteix, agraeix el suport dels grups municipals.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració 
d’urgència dels tres assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat 
dels 24 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del 
RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 NOMENAR VOCALS DE LA COMISSIÓ MIXTA MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA ELS SENYORS RAMON CUITÓ I 
MISERACHS I EL SENYOR ANTONI ROSELL I MARTÍ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Participació 
Ciutadana, de data 15 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Ateses les sol.licituds formulades per la Cambra de la Propietat Urbana de 
Manresa i el Bages, a través d’instància presentada en data 2 de desembre de 
1998, i per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, a través 
d’instància presentada en data 27 de novembre del mateix any, en les quals es 
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proposa el representant de cada una d’aquestes entitats en la Comissió Mixta 
Municipal de Participació Ciutadana. 
 
Atès que un dels principis orientadors de l’actuació de l’Equip de Govern és el 
foment del debat i la participació dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels 
assumptes de competència municipal. 
 
Atès que el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de la 
Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 1998, en el seu 
Títol III regula els diferents òrgans i mecanismes de participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l’article 22 de l’esmentat reglament respecte a la 
composició de la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics. 
 
El Regidor-delegat de Participació Ciutadana que subscriu té l’honor de 
presentar al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Nomenar vocals de la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana, a 
títol individual i no en qualitat de representants de les entitats que els han 
proposat, les persones següents: 
 
- Sr. Ramon Cuitó i Miserachs, a proposta de la Cambra de la Propietat Urbana 

de Manresa i el Bages. 
 
- Sr. Antoni Rosell i Martí, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç i 

Indústria de Manresa” 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
8.2 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DEL SERVEI D’INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT 
I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE MARQUESINES I PLAFONS 
PUBLICITARIS LLUMINOSOS, A LES PARADES D’AUTOBUSOS 
DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS I ALTRES 
INDRETS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de 
data 17 de desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 d’octubre 
de 1998, aprovà l’expedient de contractació de la concessió administrativa del 
servei d’INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE 
MARQUESINES I PLAFONS PUBLICITARIS LLUMINOSOS, A LES PARADES 
D’AUTOBUSOS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS I ALTRES 
INDRETS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 
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Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentaren 3. 
 
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 17 de desembre 
de 1998, a favor de la unió temporal d’empreses EQUIPAMIENTOS 
URBANOS, S.A. GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. UTE LEY 18/1982. 
 
De conformitat amb l’article 160.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, el regidor delegat de Via Pública 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei 
d’INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE 
MARQUESINES I PLAFONS PUBLICITARIS LLUMINOSOS, A LES PARADES 
D’AUTOBUSOS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS I ALTRES 
INDRETS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, a favor de la unió temporal 
d’empreses EQUIPAMIENTOS URBANOS, S.A. GESTIÓ DE PUBLICITAT 
URBANA, S.L. UTE LEY 18/1982 (NIF G61729745) amb domicili al pg. de Pere 
III, 48  4t  C de Manresa,  en relació al Concurs Públic convocat a l’efecte per 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 266 de 6 de 
novembre de 1998 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  
2760 de 6 de novembre de 1998  i d’acord amb l’expedient de contractació 
aprovat pel Ple de la Corporació del dia 19 d’octubre de 1998,  amb l’oferta 
següent: 
 
- Reducció del nombre de plafons publicitaris lluminosos previst a la clàusula 8a 

del plec, en TRES plafons.  
 
- Major reserva a favor de l’Ajuntament de cares d’explotació dels plafons 

publicitaris lluminosos, en relació amb el nombre previst a l’apartat 3 la 
clàusula 10a d’aquest plec, d’acord amb el detall següent: reserva de 16 
cares obligades pel plec de condicions més 4 cares de major aprofitament 
publicitari. 

  
SEGON. Acceptar les millores que l’adjudicatari va formular en la seva 
proposició, les quals es detallen de manera extractada a continuació: 
 
- Satisfacció per l’adjudicatari d’un cànon anual en metàl·lic de 100.000 PTA, 

revisable cada any de forma automàtica, d’acord amb les variacions que 
experimenti l’índex de preus al consum, durant els 12 mesos anteriors a la 
revisió. Aquest cànon haurà de ser  ingressat per l’adjudicatari a les oficines 
dels Serveis Financers Municipals, dins els primers 20 dies de cada anualitat 
de la concessió administrativa. 

 
- Satisfacció d’un cànon en equipaments i prestacions d’interès general, 

d’acord amb el següent desglòs: 
 

CONCEPTE 
 

COST INICIAL COST ANUAL 
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Subministrament de papereres 1.000.000 
Realització i edició d’informació de transports 500.000 
Actualització d’informació de transports  580.000
Realització i edició plànol ciutat 500.000 
Actualització plànol ciutat  500.000
Campanya institucional  500.000
Retirada de marquesines actuals 1.250.000 
Fixació de Carteleria institucional  280.000

 
La satisfacció d’aquest cànon en espècie es realitzarà per l’adjudicatari d’acord 
amb les directrius i criteris que li siguin indicats pels serveis tècnics municipals. 
 
TERCER. Requerir a l’adjudicatària EQUIPAMIENTOS URBANOS, S.A. 
GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. UTE LEY 18/1982 perquè en el 
termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de l a recepció de 
la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 376.198 PTA a 
la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la unitat de 
Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l’article 42 de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
QUART. Tornar la garantia provisional de 188.099 PTA  a l’adjudicatària 
EQUIPAMIENTOS URBANOS, S.A. GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, S.L. 
UTE LEY 18/1982 (NIF G61729745), prèvia la constitució de la garantia 
definitiva i als licitadors EMPRESA CASTELLÀ, S.A.  (NIF A08510059) i 
DISEÑO Y PROYECTOS DE MOBILIARIO URBANO, S.A.  (NIF A82099979). 
 
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
SISÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a 
l’adjudicació de la concessió de la instal.lació, manteniment i explotació 
publicitària de les marquesines dels autobusos d’aquesta ciutat. 
Hi van haver tres ofertes: la primera presentada per Equipamientos Urbanos, S.A. 
Gestió de Publicitat Urbana, S.L. UTE, la segona, presentada per l’empresa 
Castellà, S.A., i la tercera, presentada per Diseño y Proyectos de Mobiliario 
Urbano.  
Un cop valorades les ofertes pels tècnics, ajustant-se al plec de condicions, ha 
sortit guanyadora la UTE d’Equipamientos Urbanos, S.A. i Gestió de Publicitat 
Urbana, S.L.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
8.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTAJUDICIAL D’1.457.644 PTES. A 

FAVOR DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA PER AL 
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PAGAMENT D’UN VOL  FOTOGRAMÈTRIC DEL TERME DE 
MANRESA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat d’Urbanisme 
i del regidor delegat d’Hisenda, de data 17 de desembre de 1998 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.  
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el cap del Servei 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els 
treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Joaquim García Comas, President de la Comissió Informativa d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública, i Eduard Teixeiro Macipe, President de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, proposen conjuntament al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 
Creditor: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 
NIF : Q0840005-C 
Adreça: Parc de Montjuïc. 08038 BARCELONA 
Concepte: vol fotogramètric terme Manresa, recolzament fotogràfic i 
aerotringulació vol. Import: 1.457.644’- ptes.” 
 
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament 
a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que, tenint en compte el debat que hi ha 
hagut anteriorment, el GMCIU retira la pregunta número 3. 
 
9.1 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA SITUACIÓ DEL MOTIU 

DE LES FESTES DE NADAL. 
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 18 de desembre de 1998 
que, transcrita, diu el següent: 
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“Donat que el Govern Municipal ha decidit desplaçar el motiu central de les 
festes de Nadal a la plaça Sant Domènec, 
 
El Grup Municipal CiU pregunta: 
 
Es pensa posar algun motiu al.legòric de les Festes Nadalenques a la plaça 
Major?” 
 
El senyor Mas i Font contesta que, aprofitant la nova ordenació viària que se li 
ha donat a la plaça Major, vinculada, bàsicament a una estratègia de promoció 
econòmica del barri antic i la perspectiva més neta de la façana, l’Ajuntament 
l’ha enaltit, donant-li profunditat amb la col.locació de ponsèties a la part baixa 
de la façana, sota les arcades. 
Les ponsèties són ornaments vegetals típicament nadalencs i, per tant, s’ha 
doblat la tradició nadalenca en aquesta ciutat amb dos espais diferenciats: un a 
la façana de la Casa Consistorial i un altre a la plaça de Sant Domènec.    
 
9.2 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’APARCAMENT DEL 

CONGOST. 
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 18 de desembre de 1998 
que, transcrita, diu el següent: 
 
“Davant la notícia apareguda als mitjans de comunicació locals sobre la zona 
d’aparcament al Congost i el transport públic des d’allà fins al centre de la 
ciutat, 
 
El Grup Municipal CiU pregunta: 
 
Quin cost té el bus llançadora de l’aparcament del Congost al centre de la 
ciutat? 
 
I la campanya perquè sigui útil? 
 
Hi haurà vigilància a l’aparcament per evitar problemes?” 
 
El senyor Canongia i Gerona  explica que el cost global de l’operació està al 
voltant dels 2 milions de pessetes, en el seu conjunt. En aquests moments no 
és una opció tancada, s’han d’acabar de matisar alguns costos, però s’estaria 
parlant d’unes 600.000 pessetes destinades a transport i d’1.400.000 pessetes 
entre senyalització i publicitat.  
Pel que a fa al tema de si hi haurà vigilància o no a l’aparcament per evitar 
problemes, la Policia Local farà un seguiment especial del sector. 
 
9.3 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA BIBLIOTECA DEL 

CASINO. 
 
Aquesta pregunta ha estat retirada pel mateix grup proponent. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió i desitja 
un Bon Nadal i un Bon Any a tothom, quan són les 23 hores i 10 minuts, de tot 
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el qual, com a secretari certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper 
segellat de la Generalitat núm.  ................ i correlativament fins el  .............. 
 
 
 
El secretari                                                                            Vist i plau, 
                                                                                            L’alcalde  
 


