
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15 de 
novembre de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de 
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 15, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.  
 
ASSISTENTS 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí LLobet i Corominas     
    Sr. Francesc de Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra.Teresa Just Riba 
    Sra.Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sra.Carme Vidal Vintró 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sra.Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font 
    Sr. Josep Balet Oller 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
 



ABSENTS 
 
    Sr. Jordi Marsal i Muntalà 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
 
 
El Sr. Oms i Pons s'incorpora a la sessió abans d'entrar en el coneixement del punt 
6.1. 
 
El president obre la sessió quan són les 20 h i 10 min. i després de comprovar el 
quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a 
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següent: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El president pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna 
observació a les actes de les dues sessions anteriors, que van tenir lloc el 18 i el 28 
d'octubre de 1994, la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la 
convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 22 membres presents, les 
actes de les sessions dels dies 18 i 28 d'octubre de 1994, sense cap modificació. 
        
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 41, 42, 43 i 44 
CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 i 31 D'OCTUBRE DE 1994, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, 
DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes 
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 10, 17, 24 i 31 d'octubre de 
1994, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels 
grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalització dels 
articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 3 d'abril i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE 

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



 
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de 
l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 17-10-94, 

SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D'APEL.LACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA QUE RESOLIA ESTIMAR PARCIALMENT LA DEMANDA 
INTERPOSADA PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA JCC I BANCO 
ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 19 d'octubre de 1994 va 
aprovar-se la interposició de terceria de millor dret a favor de l'Ajuntament i respecte 
dels béns immobles embargats preventivament a favor de BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO, S.A. a causa del judici executiu núm. 95/91 seguit al Jutjat de Primera 
Instància número 4 de Manresa contra els ignorats hereus o herència jacent de JCC, 
destinatari de l'expedient de constrenyiment número 39.202.927/04, seguit contra ell 
per un deute tributari de 2.770.253,-ptes.  
 
Vista la Sentència dictada el dia 23 de setembre passat pel Jutjat de Primera 
Instància número 4, en la qual es resol estimar parcialment la demanda interposada 
per aquest Ajuntament, declarant preferent el crèdit de l'Ajuntament respecte a 
345.263,-ptes. 
 
Atès l'informe de la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, que 
proposa la interposició de recurs d'apel.lació davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona, contra la sentència esmentada, per ser lesiva als interessos municipals, 
dit en termes d'estricta defensa. 
 
Atès que la competència per a exercir accions judicials i administratives en cas 
d'urgència correspon a l'Alcalde, segons estableix l'article 53.1.j) de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment atribuïdes, 
HA RESOLT: 
 
1r.- INTERPOSAR RECURS D'APEL.LACIÓ davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona, contra la Sentència de 23 de setembre de 1994, dictada pel Jutjat de 
Primera Instància número 4 de Manresa, i que resolia estimar parcialment la 
demanda de terceria de millor dret iniciada per aquest Ajuntament contra els 
ignorats hereus de JCC i contra el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 
 
2n.- DESIGNAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals, 
perquè representi aquest Ajuntament en el recurs d'apel.lació esmentat, i designar la 
sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, lletrada en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, directora de la defensa jurídica inherent al procés." 



 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 31-10-94, PEL 

QUAL ES RATIFIQUEN ELS CONVENIS SIGNATS EN DATES 27 I 28 DE 
SETEMBRE DE 1994 ENTRE L'ENTITAT AUTÒNOMA D'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES I FESTES I L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 
8/87, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 
d'abril. 
 
Atès que l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes, a través de la 
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Manresa volen aprofundir 
en la difusió de la cultura cinematogràfica entre la població de Manresa i crear un 
sistema que permeti l'exhibició de pel.lícules que difícilment són ofertes en els 
circuits cinematògràfics comercials. 
 
Atès que aquesta col.laboració, que fins ara ja es venia fent a través de l'entitat Cine 
Club, s'ha formalitzat mitjançant la signatura de dos convenis entre les dues 
administracions públiques, els quals regulen les condicions de l'esmentada 
col.laboració. 
 
És pel que, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 
R E S O L : 
 
1r.- Ratificar els convenis signats en data 27 i 28 de setembre de 1994 entre l'Entitat 
Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes i l'Ajuntament de Manresa, en virtut 
dels quals es regula la forma i mitjans de promoció d'una cultura cinematografica 
que difícilment és oferta en els circuits cinematogràfics comercials. 
 
2n.- Donar compte del present Decret en el proper Ple de la Corporació Municipal." 
 
3.- PRESIDÈNCIA 
 
3.1.-  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  
 5/1994, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals 
que no poden demorar-se fins l'exercici de 1995, i no existint crèdit o sent insuficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits 



extraordinaris i per suplements, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient 
de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del 
Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides 
del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del 
servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden demorar fins a l'exercici de 1995. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/1994 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que 
es creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'Annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no 
s'haguessin presentat reclamacions". 
 
El Sr. Sala i Rovira manifesta que el canvi de partides que hi va haver en el darrer 
Ple ja havia de ser l'últim, però degut a un problema estrictament tècnic en el càlcul 
d'uns interessos d'un dels préstecs ha donat lloc a què hi hagués una mancança i, 
aprofitant aquesta correcció d'interessos s'ha aprofitat per reforçar algunes coses 
pendents en temes puntuals, concretament a la Policia Local i en l'edifici de la 
Florinda, així com també una qüestió de despeses diverses, i que hi havia un 
sobrant, amb el qual s'han reforçat altres transferències amb programes culturals, 
concretament pel tema del conveni amb normalització lingüística i en algunes coses 
pendents a l'edifici de la Florinda. I malgrat es bellugui una quantitat important de 
diners és per a uns temes puntuals. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que de conformitat amb l'aprovació del pressupost i perquè és 
un canvi de partides tècniques que afecta les partides d'interessos i amortització, el 
seu grup s'abstindrà. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 11 
abstencions (7 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
3.2 DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS 

ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



"Atès que la Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació 
estableix, en el seu títol tercer, les normes bàsiques relatives als òrgans de govern 
dels centres públics de nivell no universitari. 
 
Atès que aquesta regulació s'inspira en la concepció participativa dels diferents 
membres de la comunitat escolar en l'activitat dels centres, dins el marc establert en 
l'article 27.7 de la Constitució, que atribueix a la comunitat escolar un protagonisme 
indispensable i la correlativa responsabilitat en la seva pròpia acció educativa. 
 
Atès el que es disposa a la Llei 25/85, de 10 de desembre, per la que es regulen els 
Consells Escolars dins l'àmbit de Catalunya, i que parteix del criteri bàsic de l'entitat 
vària de les qüestions educatives, així com de la idea de participació dels diferents 
estaments que composen la comunitat escolar. 
 
Atès el que es disposa a l'article 21.c del Decret 87/86, de 3 d'abril, pel que es 
regulen els òrgans de Govern dels centres públics d'ensenyament de nivell no 
universitari de Catalunya, i que estableix que dins del Consell Escolar dels centres hi 
haurà un Regidor o representant de l'Ajuntament de l'àmbit municipal corresponent. 
 
Atesa la resolució de 19 d'octubre de 1994, de convocatòria per al procés electoral 
de renovació dels membres dels consells escolars dels centres docents públics de 
nivell no universitari de Catalunya. 
 
És pel que aquesta Alcaldia- Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
de l'acord següent: 
 
Designar els Regidors que seguidament s'indiquen, per a representar aquest 
Ajuntament, en els Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no 
universitari de la nostra ciutat que s'esmenten: 
 
CP Anselm Cabanes.........Sr. Jordi Rodó i Rodà 
CP Bages..........................Sra. Teresa Just i Riba 
CP Francesc Barjau..........Sr. Marcel.lí LLobet i Corominas 
CP Pare Algué..................Sr. Antoni Berenguer i Casas 
CP Pare Ignasi Puig..........Sr. Eduard Bohigas Santasusagna 
CP Puigberenguer............Sr. Jordi Rodó i Rodà 
CP Renaixença.................Sr. Antoni Berenguer i Casas 
CP Sant Ignasi..................Sra. Rosa Riera Monserrat  
CP Jaume Serra i Húnter..Sra. Teresa Just i Riba 
CP Flama..........................Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas 
Instit. Lluís de Peguera.... Sr. Eduard Bohigas Santasusagna 
Instit. Pius Font i Quer......Sr. Josep Ma. Sala i Rovira 
Institut Lacetània..............Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Fundació Lacetània..........Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Conservatori de Música....Sra. Teresa Just i Riba 
Instit. Maurici Fius Palà.....Sr. Pere Oms i Pons 
Institut de FP Agrària.........Sr. Eduard Bohigas Santasusagna 
IES Bages.........................Sr. Eduard Bohigas Santasusagna" 
 



El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de ratificar els nomenaments que ja hi havia 
fins ara, i sempre es van ratificant els mateixos i, per això, aquesta necessitat de 
passar el tema pel Ple. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que el seu grup, en les designacions de regidors en els 
Consells Escolars i d'altres entitats vinculades a l'Ajuntament de Manresa, han tingut 
sempre un posicionament d'abstenció, i malgrat trobar-lo correcte, continuen en 
aquesta línia. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (11 CiU i 1 GMP) i 10 
abstencions (7 GMS i 3 ENM). 
 
4._ ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 SOL.LICITAR A LA DELEGACIÓ PER A L'ENSENYAMENT A DISTÀNCIA 

DE CATALUNYA, LA CREACIÓ A MANRESA D'UN CENTRE 
COL.LABORADOR DE L'ENSENYAMENT A DISTANCIA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la gran vocació universitària de la ciutat de Manresa per tal de poder oferir als 
seus estudiants la màxima possibilitat d'estudis universitaris, i poder ampliar l'oferta 
dels mateixos que en aquests moments s'hi estan realitzant. 
 
Atès que s'ha constituït a Barcelona la Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya, que ha de posar en marxa una nova línia d'ensenyament universitari a 
distància, que possibilitarà l'estudi d'especialitats acadèmiques sense necessitat de 
desplaçar-se. 
 
Atès que això pot facilitar l'accés a la universitat de totes les persones que per 
diferents motius no poden desplaçar-se o bé no poden adequar les seves activitats a 
l'horari acadèmic de les diferents universitats. 
 
Atès que Manresa té interès en tenir un centre col.laborador, delegat d'aquesta nova 
universitat, que hauria d'anar immers dins la política de dotació de la ciutat del 
màxim ventall d'oferta d'estudis universitaris, per als estudiants de la ciutat i tota la 
seva àrea d'influència. 
 
És pel que, el President de l'Area d'Acció Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
    A C O R D: 
 
Sol.licitar a la Delegació per a l'Ensenyament a Distància de Catalunya, la creació a 
Manresa d'un centre col.laborador de l'ensenyament a distància, com a centre 
delegat de la Universitat Oberta de Catalunya, recolzant la petició efectuada en el 
mateix sentit pel Patronat de la Fundació Universitària del Bages en data de 27 de 
juny del 1.994". 
 



La Sra. Just i Riba expressa que, tal i com diu l'acord, el Patronat de la Fundació 
Universitària del Bages el 27 de juny va fer una petició en nom de tots els seus 
membres perquè Manresa tingués una delegació per a l'ensenyament a distància de 
Catalunya. Un acord de la FUB que, prèviament havia estat exposat, de manera 
verbal, en diferents reunions l'any 1993. Aquest dictamen d'avui és perquè el Ple de 
l'Ajuntament, encara que és dins del Patronat de la Fundació Universitària del 
Bages, d'una manera explícita recolzi aquesta petició.   
 
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
4.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA QUANTITAT 

DE 5.309.422 PTA., CORRESPONENT A LA MEITAT DE LA QUOTA DE 
L'ANY 1994, COM A MEMBRE CONSORCIAT DEL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA 

 
El Secretari llegeix el dictamen 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.  
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 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 1r. Tinent d'Alcalde de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents:   
                       
    A C O R D 
 
Acordar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 5.309.422'- pessetes 
que correspon a la meitat de la quota com a membre consorciat de l'any 1994, i que 
correspon a la part proporcional del 35% del pressupost del Centre de Normalització 
Lingüística de Manresa (CIF Q-5856172-A), i que s'adjunta a l'expedient." 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que es tracta del 50% de l'aportació de l'Ajuntament al 
Consorci de Normalització del present any 1994. Recorda que la darrera liquidació 
es fa sempre entrat l'any següent, perquè de segur que ja no serà de la mateixa 
quantia. Al tractar-se d'un pressupost, després queda regulat amb les modificacions 
de quotes, amb les partides que no s'han gastat, segurament l'altra 50% que queda 
pendent serà d'import més baix, però en tot cas, no es podrà presentar fins entrat 
l'any vinent. 
 



Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
4.1.2. ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ DE 

1.905.000 PTA. CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
PER A LA PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS TEATRALS I DE DANSA 
DURANT L'ANY 1993 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 28 de 
febrer de 1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per a la programació d'activitats teatrals i de dansa de 
caràcter professional durant l'any 1993. 
 
Atès que en data 14 d'octubre de 1994 el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya ha concedit una subvenció d'1.905.000'- ptes. per a la programació 
estable de teatre i dansa compresa entre el període de l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 1993. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
    A C O R D S 
 
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
1.905.000'- ptes (un milió nou-centes cinc mil pessetes), concedides pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la programació 
d'activitats teatrals i de dansa de caràcter professional durant el període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 1993. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que aquesta és una part de les subvencions que 
arriben a l'Ajuntament per a la programació cultural, i aquí com  queda reflexat es 
correspon amb la part de teatre de l'any passat i falta una altra assignació que creu 
que serà similar per la part de música, de la mateixa Generalitat, i també falta la 
subvenció que, també cada any dóna la Diputació, conjuntament amb tot el 
programa de teatre. música i altres activitats culturals . Per tant, aquesta és una part 
de la subvenció que es rep. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
4.1.3. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE CREACIÓ DE L'ARXIU HISTÒRIC 

COMARCAL DE MANRESA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 



"Atesa la voluntat de les administracions públiques de Catalunya de millorar en la 
comarca del Bages l'Arxiu Històric Comarcal per tal de conservar i difondre millor el 
seu patrimoni documental. 
 
Atès que la integració de l'Arxiu Comarcal de la Ciutat de Manresa en la Xarxa 
d'Arxius Històrics Comarcals de Catalunya permetrà la realització de les obres i la 
conservació que requereixen els fons documentals allà dipositats. 
 
Atesa la minuta del Conveni de creació de l'Arxiu Històric Comarcal de 
Manresa. 
 
Ateses les previsions de la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'arxius. 
 
Com a Tinent d'Alcalde delegat de Cultura, proposo al Ple l'adopció del següent: 
     

ACORD: 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de Creació de l'Arxiu Històric Comarcal 
de Manresa. 
 
Segon. Facultar l'Alcalde per a la signatura de la documentació que es derivi del 
punt anterior." 
 
El Sr. Llobet i Corominas expressa que aquest és un conveni que s'ha d'aprovar a 
tres bandes, que, en principi, es porta a aprovar per part de l'Ajuntament de 
Manresa, i, suposen que aviat passarà pel Ple del Consell Comarcal, que és l'altra 
part, que, juntament amb la Generalitat ha de subscriure el conveni. Aquest tema 
s'ha demorat una mica, fa temps que es parlava de la possibilitat d'aquest conveni, 
però els semblava que en un principi hi havia un conveni marc que no satisfeia i que 
no aclaria moltes coses, algunes d'elles per a les característiques pròpies de la ciutat 
de Manresa, una d'elles és el fet insòlit que l'Arxiu i el Museu estan en el mateix 
edifici i compartint despeses. Això creava dificultats per exemple en el moment que 
es parlava de cessió de locals perquè la Generalitat pogués fer les obres, ja que en 
el cas de l'Ajuntament de Manresa no se cedeix tot l'edifici de St. Ignasi, sino que 
s'han hagut de concretar els metres quadrats objecte de cessió, exactament 1200. 
També hi havia el tema de personal en el qual, bàsicament es deia que per al bon 
funcionament s'havia de proveir del personal necessari sense concretar res. Tampoc 
s'ha pogut fer d'una manera estricta però sí que hi ha uns mínims, en el sentit que 
amb un auxiliar i un subaltern, es cobreixen els mínims. Es exactament el mateix 
personal que hi ha ara, però ens estalvien el responsable de l'arxiu, del qual se'n 
farà càrrec la Generalitat. En el punt següent es parlarà precisament d'aquest tema, 
perquè s'intenta que la persona que ara està portant l'arxiu, i que fa molts anys que 
ho fa, sigui el que continuï fent-ho, encara que aquesta persona naturalment haurà 
de passar unes oposicions a la Generalitat per poder accedir al càrrec, i ès clar que 
es corre el risc que no pugui assolir la plaça. En aquest cas i en aquest apartat han 
posat que l'Ajuntament podrà destinar a l'arxiu històric comarcal el tècnic de grau 
mitjà que, actualment, presta els serveis a l'arxiu, amb la qual cosa, se li assegura, 
encara que no sigui com a responsable màxim, com a continuador del seu treball a 
l'Arxiu. També s'ha de tenir en compte que en aquest arxiu hi anirà una part 



important del fons de l'arxiu municipal, un cop s'hagi ampliat perquè ara està molt 
saturat, que ara es guarda per 20 anys. L'altre punt important, és sobre l'extrem que 
la gestió és del Consell Comarcal i les despeses les paga l'Ajuntament, i diu que 
momentàniament això és així, perquè el fons de l'arxiu tot és de l'Ajuntament, però el 
dia que hi hagi uns percentatges això s'haurà d'anar regulant. Però hi han pogut 
afegir alguna cosa com el fet que estan d'acord amb el Consell Comarcal de tenir 
una valoració dels costos que té l'arxiu, la valoració està feta i ja hi ha acord amb el 
Consell Comarcal i per això en el conveni es posa un apartat en el qual es diu que 
aquestes despeses es podran assumir directament per l'Ajuntament o bé acordant el 
Consell Comarcal qualsevol altra fórmula de pagament, amb la qual cosa se sabrà 
exactament el cost que tindrà l'arxiu. I ja que l'Ajuntament no pot tenir la gestió, si 
més no hi haurà una comissió per assegurar el correcte manteniment i funcionament 
de l'arxiu es constituirà una comissió integrada per un representant de l'Ajuntament 
de Manresa, un representant del Consell Comarcal i el director de l'Arxiu. I si més 
no, l'Ajuntament estrà present en els òrgans de direcció de l'arxiu. Per tant, resumint, 
diu que és un pas important, de gran millora en aquest edifici, i estar integrats en la 
xarxa d'arxius del país es fa cada cop més imprescincible i creu que les condicions 
són acceptables. Com que a més, pressupostàriament, no representa cap augment 
considerable, demanarien el vot favorable.  
 
El Sr. Esclusa i Espinal diu que el grup de l'ENM votarà favorablement però troben a 
faltar el conveni amb el Consell Comarcal que al cap i a la fi serà qui haurà de 
gestionar l'arxiu, i pensa que s'hauria d'haver portat avui aquí. També denuncia i fa 
pal.lès el fet que l'Ajuntament va perdent la titularitat de moltes coses, però que les 
despeses continuen anant a càrrec de l'Ajuntament, i que en el proper conveni del 
Consell Comarcal s'ha de tendir a rebaixar aquestes despeses. Demanaria al Sr. 
Regidor de Cultura en quin termini es portarà aquest acord amb el Consell 
Comarcal. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que estan d'acord amb el conveni, i amb el fet que es faci 
l'Arxiu Històric Comarcal i en si mateix valoren l'esforç que implica que hi hagi 
aquestes tres administracions, que es posin d'acord en tirar endavant una qüestió 
important pel Bages, amb capital a Manresa. Ara bé, el problema continua essent, 
que s'està produint en diferents serveis públics que està realitzant l'Ajuntament, en 
definitiva el que fan és en primer lloc, una millora de redacció municipal ampliant els 
seus continguts en un Arxiu Comarcal, però la gestió es passa al Consell Comarcal. 
Es a dir, a partir d'ara l'Arxiu Municipal o l'Arxiu Comarcal serà una cosa estrictament 
de gestió del Consell Comarcal encara que, lògicament hi hagi una participació 
municipal. La contraprestació del Consell Comarcal és zero, no aporta ni personal ni 
cap compromís econòmic. El que hi ha és una aportació del Departament de Cultura 
que, valoren positivament, però l'Ajuntament de Manresa continuarà aportant, com 
ara, l'Auxiliar Administratiu, el Subaltern i el Tècnic de Grau Mitjà. I en primer lloc, 
aquesta gent ara tindrà més feina perquè se'ls acumularà tot l'arxiu de la comarca, la 
qual cosa pot comportar que es trobin en el termini d'un any o dos anys amb la 
necessitat d'ampliar la plantilla d'aquest arxiu comarcal perquè funcioni d'una forma 
idònia com requereix un servei cultural d'aquestes característiques, i en cap lloc, 
queda lligat quina és l'aportació del Consell Comarcal. Creuen que aquest 
posicionament que adopta l'Ajuntament de Manresa en el tema de l'Arxiu i que ha 
adoptat en d'altres serveis, creu que no és bo. Creu que una relació entre 



Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal és bona sempre i quan existeixi un 
equilibri, i com a mínim, l'equilibri ha de ser en compromisos polítics, o de gestió, o 
econòmics. Aquí el que es fa és que la gestió de l'Arxiu ho farà a partir d'ara 
l'Ajuntament de Manresa i no hi ha cap aportació per part del Consell Comarcal, 
encara que sigui un compromís mínim, perquè tots plegats reconeixen la situació 
econòmica del Consell Comarcal, però aquesta discussió l'han abordat d'una forma 
oficiosa , com el tema del Conservatori, i s'hauria de començar a abordar de forma 
seriosa. Es a dir, la capitalitat de Manresa té un cost per al municipi de Manresa, 
que, d'alguna forma s'ha de començar a explicitar de forma clara: que s'està 
disposat a assumir aquest cost, encara que a canvi de res no li sembla que sigui un 
bon posicionament. En general estan d'acord en aquest conveni, el problema és 
aquest, i a més, que aquesta sigui una norma de conducta que segueixi l'Ajuntament 
de Manresa en diferents elements, això els preocupa seriosament. Si no fos per 
això, el seu grup votaria favorablement. 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que la intenció hagués estat portar els dos convenis, el 
compromís amb el Consell Comarcal, amb la valoració de despeses i que és el que 
tenen en principi acordat, però que no ho poden portar aquí, perquè el Consell 
Comarcal encara no té aprovat el conveni, i es compromet de poder-ho portar en el 
proper Plenari. I referent als temes del Sr. Valls expressa que el que ha dit és veritat, 
però l'arxiu no variarà del que és ara, encara que el cost de moment el costeja tot 
l'Ajuntament perquè el fons és també tot del municipi de Manresa, però si en algún 
moment hi ha fons d'altres poblacions de la comarca, aquest percentatge que 
incrementi la gestió del nou volum l'haurà d'anar assumint el Consell Comarcal o les 
poblacions determinades. Aquí es farà un inventari i encara que la gestió sigui del 
Consell Comarcal, la propietat i el dret a l'arxiu continuen essent de la ciutat de 
Manresa. Per fer aquesta xarxa d'arxius a tot el país, forçosament les clàusules o el 
sistema perquè totes les poblacions de Catalunya puguin estar acollides, és a través 
del Consell Comarcal, que si hi ha un Ajuntament en un poble de la comarca, també 
pugui fer ús d'aquest arxiu comarcal i per tant, integrat a la xarxa de tota la nostra 
nació. Per tant, aquesta és una qüestió de percentatges, i que en aquest moment 
Manresa és el 100 % té el cost del 100%, i potser seria una qüestió a discutir en el 
moment que no es complís si arriba el punt en què hi ha percentatges equilibrats de 
les altres poblacions. Per tant, després de molt discutir, els ha semblat que era un 
conveni acceptable si feien la decisió de pertanyer en aquesta xarxa d'arxius. I per 
això també, han pogut aconseguir aquesta comissió en la qual, poc o molt, hi podran 
dir la seva, i els drets tampoc es perden. Ara la gestió, passa al Consell Comarcal, 
com en tots els altres casos. 
 
El Sr. Esclusa i Espinal diu que com que el conveni o acord amb el Consell està 
força parlat, demana quins són els percentatges o el repartiment de les despeses 
que al final s'arribarà entre l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que el seu grup entén la posició del Sr. Llobet, però no la 
comparteix. Creuen que és bo que, a més, l'arxiu sigui comarcal, ja que com a 
filosofia Manresa té capitalitat. I encara que en el dia d'avui Manresa hagi de pagar 
el 100% perquè té el 100 % de fons, és segur que hi haurà  documentació de 
diferents municipis, i pensen que hauria d'existir una fórmula de compromís. Per 
tant, globalment, poden estar d'acord amb això, però l'Ajuntament de Manresa ha de 



començar a fer un esforç important perquè el Consell Comarcal assumeixi mínims 
compromisos. Per això no votaran negativament, sinó que el seu grup s'abstindrà, 
malgrat valorar-lo positivament. Insisteix en què el Consell Comarcal, malgrat la 
seva situació, com a mínim en un futur hauria d'assumir algun compromís, ja que 
l'únic compromís que assumeix i de forma aleatòria és el punt c). Com que creu que, 
malgrat ser l'única discrepància que existeix, és una discrepància important, el seu 
grup s'abstindrà. 
 
El Sr. Llobet i Corominas expressa que en el moment que podran portar aquí el 
conveni entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa es veurà més clar, 
perquè allà es traduirà en "x" pessetes. Aleshores la possibilitat que vagin 
incrementant les despeses si vénen altres fons d'arxiu i necessiten més despesa, ho 
haurà d'assumir el Consell Comarcal que és una mica la filosofia d'aquests arxius. 
Ara no sap exactament la quantitat, però sap que els tècnics la tenen valorada i, per 
tant, en el conveni amb el Consell Comarcal diran exactament pesseta per pesseta 
el que se'ls traspassarà, però el conveni no contemplarà res més que una quantitat 
fixa. 
 
El Sr. Esclusa i Espinal intervé dient que, vistos els informes del Regidor de Cultura, 
es podria deixar sobre la taula en espera del conveni amb el Consell Comarcal, o si 
més no, el seu grup s'abstindrà. 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que fa molt de temps que s'està amb això, i es tracta 
d'una millora per la ciutat, i no creu que hagi de variar massa del sistema establert a 
tot el país. Pensa que el que convé ara és que el Consell Comarcal aprovi aviat això, 
es pugui signar i tota vegada que tenen el projecte preparat per tirar-ho endavant, i 
que no passi que per un retard en aprovar un conveni es perdi la subvenció. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que aquest conveni de creació de l'arxiu és inconcret, perquè 
al final aquí es parla que l'Ajuntament de Manresa és qui ha de fer front a les 
despeses  i fins on arribarà el sostre de l'Ajuntament i l'aportació del Consell 
Comarcal i d'altres. Es un acord molt inconcret, en el qual el Consell Comarcal 
s'hauria de mullar més. Ell també demana que quedi sobre la taula, o bé s'abstindrà. 
 
El Sr. Llobet i Corominas diu que ha intentat explicar que això es concretarà i que el 
conveni amb el Consell reunirà totes les concrecions del cost que pugui tenir. 
Tècnicament ja està valorat, i no costarà ni una pesseta més del cost que té 
actualment. Per tant, reitera que no es tracta de pagar més en cap cas, si per cas, 
es tracta de continuar pagant el que es paga i el que canvia és la gestió que, des de 
la Conselleria de Cultura es vol dotar als Consells Comarcals dels fets culturals del 
país, i sobretot d'aquests arxius històrics, que són una gran millora i convé que, de 
totes totes, això pugui tirar endavant. 
 
El Sr. Alcalde, per acabar de concretar, pregunta al Sr. Llobet quina inversió farà la 
Generalitat en aquest arxiu, i concretament en les obres, de quin import serà. 
 
El Sr. Llobet i Corominas respon que, aproximadament serà una inversió d'uns 100 
milions de pessetes. 
 



El Sr. Alcalde diu que la Generalitat posa 100 milions de pessetes per arreglar l'arxiu 
de la ciutat, la qual, com a capital, el compartirà amb la comarca del Bages, i, troba 
que, anar a buscar retards ho troba senzillament fora de to. El Consell Comarcal 
potser posaria aquest arxiu en un altre lloc, i en tot cas, no es beneficiaria a la ciutat 
de Manresa del seu actual arxiu amb unes obres de 100 milions de pessetes, que si 
no són per aquesta ocasió, difícilment les trobaran mai. Prega que tothom tingui en 
compte aquestes circumstàncies que acaba d'exposar, i concretament els 100 
milions. Si es comença a anar al Consell Comarcal preguntant quina quantitat 
pagarà cada poble, i el Consell què hi aportarà, veu que difícilment s'agafarà la 
perspectiva de capitalitat, des de Manresa, i que tant pregonen els uns i tant poc 
practiquen els altres. Volia aclarir el tema perquè es veiés que no es tracta de posar 
un ajudant més o menys a l'arxiu, sinó que hi ha 100 milions de pessetes en joc, i 
que per aquests "tiquis-miquis" la ciutat les pot perdre. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que li sembla que fa força mesos que l'equip de govern 
tenia el tema per lligar, perquè aquesta inversió s'havia de fer fa mesos. I el que li 
sembla més normal és que, donat el temps que ha transcorregut, ara s'haurien 
d'haver presentat els dos dictàmens conjuntament, que és el que hagués estat bé 
per fer les coses de la millor manera. Sincerament, és la seva opinió. 
 
El Sr. Valls i Riera expressa que el seu grup està content pel fet que Manresa tingui 
una inversió de 100 milions de pessetes, però ara no discuteixen això, sino que la 
ciutat té uns costos de capitalitat, i també té uns beneficis, i que és la inversió que fa 
la Generalitat. Demanen que els costos de capitalitat, d'alguna forma, comencin a 
ser valorats. Han discutit reiterades vegades el que costa el Conservatori a la ciutat 
de Manresa, uns 80 milions de pessetes, i que és un cost de capitalitat que 
s'assumeix, i també han plantejat oficiosament en reunions amb l'equip de govern de 
quina forma el Consell Comarcal pot començar a col.laborar, i incideix en què no 
parla de cadascun dels pobles de la comarca, en particular, sinó del Consell 
Comarcal, que és una institució, i que ha de començar a vetllar pels costos de 
capitalitat de la ciutat de Manresa. Globalment estan absolutament d'acord amb 
aquest conveni, ara bé, quina és l'aportació del Consell Comarcal, no de la 
Generalitat de la qual ja estan contentíssims per l'aportació dels 100 milions, sinó del 
Consell. No volen barrejar les dues coses, ja que hi ha diferents elements dels quals 
Manresa en té costos de capitalitat i que després el Consell Comarcal acaba 
gestionant i sense fer-hi cap aportació. Per això demanen tan sols un mínim 
d'aportació, un mínim de compromís, tot i reconeixent la situació econòmica del 
Consell Comarcal.  
   
El Sr. Llobet i Corominas, per acabar, diu que abans havia parlat del fet que 
l'Ajuntament de Manresa tindria els mateixos costos que ara, però en realitat una 
part dels costos ja no seran assumits per l'ajuntament, com per exemple la persona 
responsable de l'arxiu, que a partir d'ara serà pagada per la Generalitat de 
Catalunya, i gestionada pel Consell Comarcal. per tant, de tres persones que tenia al 
seu càrrec l'Ajuntament, a partir d'ara en tindrà només dues. Diu això, perquè en el 
cas que aquesta persona no obtingués la plaça, de moment el cost seria igual, però 
com que hi ha l'esperança que aquesta persona pugui ser el director de l'arxiu, 
estalviarien el tècnic de l'arxiu. 
 



Se sotmet a votació la petició referent a deixar el dictamen sobre taula i es produeix 
un empat per 11 vots negatius (CiU) i 11 vots afirmatius (7 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
A continuació es realitza una segona votació sobre el mateix extrem i, com que 
persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat del President en sentit negatiu. 
 
Seguidament, es passa a la votació del dictamen que, és aprovat per 11 vots 
afirmatius (CiU) i 11 abstencions (7 GMS, 3 ENM i 1 GMP) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de Creació de l'Arxiu Històric Comarcal 
de Manresa. 
 
Segon. Facultar l'Alcalde per a la signatura de la documentació que es derivi del 
punt anterior. 
 
4.2.1. REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT 
 
4.2.1. APROVAR L'ANNEX AL CONVENI DE CREACIÓ I SOSTENIMENT DEL 

CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL "EL SOLET", ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, CORRESPONENT A L'ANY 1994 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat, 
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció 
assistencial i educativa a infants menors de tres anys. 
 
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i signat el 18 de 
gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre d'educació infantil de 1r. 
cicle "EL SOLET", de titularitat municipal. 
 
Atès que la clàusula setena de l'esmentat conveni permet la seva pròrroga per 
períodes anuals, que s'instrumentarà en un Annex en el qual constarà el període de 
vigència de la pròrroga i l'import de l'aportació del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat. 
 
Atesa la proposta d'annex a l'esmentat conveni, tramesa pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per col.laborar en el sosteniment de 
la llar d'infants municipal "El Solet", en virtut del qual subvenciona a l'Ajuntament de 
Manresa amb la quantitat de 522.168'-pessetes, corresponents a l'any 1994. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta 
col.laboració. 
 



Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
Es pel que, aquesta Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
 
    A C O R D S 
 
1r.- Aprovar l'annex al conveni de creació i sosteniment del centre d'educació infantil 
de 1r. cicle "EL SOLET", entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, corresponent a l'any 1994, i que s'adjunta a 
l'expedient. 
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
522.168'-ptes. (cinc-centes vint-i-dues mil cent seixanta-vuit pessetes), concedides 
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment 
de la llar d'infants "El Solet", i que s'estableix al pacte primer de l'annex esmentat en 
el punt anterior. 
 
3r.-Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
 
La Sra. Just i Riba diu que es tracta d'aprovar la subvenció per al sosteniment 
d'aquesta llar per a 1994. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
5.- AREA D'URBANISME 
 
5.1. REGIDORA-DELEGADA D'URBANISME 
 
5.1.1 APROVACIÓ INICIAL DELS PROJECTES D'ESTATUTS I BASES 

D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
SUBSECTOR I DEL SECTOR "BASES DE MANRESA" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistos els Projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del 
Pla Parcial del Subsector I del Sector "Bases de Manresa" presentats per la societat 
ESCASA, S.A., en condició de promotora del Pla Parcial. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació inicial dels 
treballs presentats. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
componen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 



 A C O R D S 
 
1r-APROVACIO INICIAL DELS PROJECTES D'ESTATUTS I BASES D'ACTUACIO 
DE LA JUNTA DE COMPENSACIO DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR I DEL 
SECTOR "BASES DE MANRESA", presentats per la societat ESCASA, S.A. en 
compliment del que disposa l'article 161 .1 del Reglament de Gestió Urbanística. 
 
2n- PUBLICAR AL BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA del text íntegre de 
l'acord d'aprovació inicial i el dels projectes d'Estatuts i Bases per aplicació literal de 
l'article 161 .3 del Reglament de Gestió Urbanística perquè en el termini de quinze 
dies aquells que no siguin propietaris afectats puguin formular les al.legacions que 
estimin convenients segons disposa l'article 162 .2 del Reglament de Gestió 
Urbanística. 
 
3r-NOTIFICACIO INDIVIDUAL A TOTS ELS PROPIETARIS AFECTATS PEL 
SISTEMA D'ACTUACIO, del text íntegre de l'acord d'aprovació inicial i el dels 
Projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació, perquè en el termini de quinze dies 
comptats a partir de la notificació individual, els propietaris puguin formular davant 
l'Ajuntament les al.legacions que cregui convenients i, en el seu cas, sol.licitar la 
seva incorporació a la Junta segons disposa l'article 162 del Reglament de Gestió 
Urbanística.  
 
4t-CONDICIONAR la vigència d'aquests Estatuts i Bases d'Actuació a la futura 
aprovació definitiva del Pla Parcial Subsector I del Sector "BASES DE MANRESA", 
que es troba en tràmit." 
 
El Sr. de Puig i Viladrich diu que aquest dictamen és un pas més per tirar endavant 
l'aprovació del Pla Parcial Bases de Manresa i avui es porta l'aprovació inicial del 
projecte d'estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de l'esmentat Pla, 
entenent que aquests estatuts són els correctes per aquest tipus de gestió de sòl i 
que, havent estat informats favorablement pels serveis jurídics i per la comissió 
d'Urbanisme demanaria en aquest Ple el vot favorable de tots els regidors. 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
5.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE ANOMENAT 

"REMODELACIÓ ROTONDA ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG 
PER ASPERSIÓ" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
REMODELACIÓ ROTONDA ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG PER 
ASPERSIÓ, amb un pressupost general total de QUATRE MILIONS NOU-CENTES 
SET MIL CATORZE pessetes (4.907.014 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, 
en sessió del dia 21 de juny de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 



 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment 
d'aprovació del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de 
proposar que pel Ple Municipal sigui adoptat el següent 
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APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat REMODELACIÓ 
ROTONDA ACCÉS COMERCIAL JARDINERIA I REG PER ASPERSIÓ, amb un 
pressupost general total de QUATRE MILIONS NOU-CENTES SET MIL CATORZE 
pessetes (4.907.014 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del 
Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest dictamen és una aprovació definitiva d'un 
projecte que ja es va aprovar inicialment, i que són la part d'unes obres que queden 
pendents per solucionar els accessos de Manresa des de Bufalvent cap al centre de 
la ciutat. 
 
El Sr. Mas i Font diu que el seu grup, d'acord amb la votació de l'aprovació inicial, 
s'abstindrà en aquest dictamen, perquè segueix sense reflectir cap canvi substancial 
del que va ser l'aprovació inicial. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 19 vots afirmatius (11 CiU, 7 GMS i 1 
GMP) i 3 abstencions (ENM). 
 
6.- AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Es fa constar que s'incorpora a la sessió el Sr. Pere Oms i Pons. 
 
6.1. RATIFICAR L'ACCEPTACIÓ COM A INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA PER L'INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, PER UN 
IMPORT DE 4.140.000 PTA, PER A LA POSADA EN MARXA DEL 
PROJECTE ANOMENAT BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció 
de l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca l'INSTITUTO 
NACIONAL DE EMPLEO, dins el Pla de Col.laboració Ajuntaments/INEM i 
materialitzada en la sol.licitud d'inclusió feta pel Sr. Alcalde-President el passat dia 
28 de setembre de 1994 per a l'atorgament de subvencions, mitjançant la 
presentació del projecte anomenat Barreres arquitectòniques. 



 
Atès que l'Ajuntament de Manresa, per mitjà dels serveis de manteniment, aquests 
últims anys està desenvolupant un programa de supressió de les barreres 
arquitectòniques de la ciutat per a l'adaptació a les normes establertes. 
 
Atès que la subvenció concedida per a la posada en marxa de l'esmentat projecte, 
segons la resolució de subvenció a Corporacions Locals dictada per la Directora 
Provincial de l'INEM, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament amb número 
18.322 de data 30 de setembre de 1994, ascendeix a 4.140.000 pta. 
 
Atès el que disposen la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 
39/88 d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals. 
 
Atès el decret de l'Alcaldia-Presidència del dia 30 de setembre de 1994 en el qual es 
resolia acceptar com a ingrés la subvenció concedida per l'INSTITUTO NACIONAL 
DE EMPLEO per un import de 4.140.000.-pta per a la posada en marxa del projecte 
anomenat "Barreres arquitectòniques", dins el programa de col.laboració 
INEM/Corporacions Locals, Plans d'Ocupació 1994, en el que aquest Ajuntament ha 
estat inclòs segons la resolució de subvencions a corporacions locals, amb registre 
d'entrada número 18.322 de data 30 de setembre de 1994. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
El president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, amb el parer 
favorable dels membres que la composen proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent  
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Ratificar l'acceptació com a ingrés de la subvenció concedida per l'INSTITUTO 
NACIONAL DE EMPLEO per un import de 4.140.000.-pta per a la posada en marxa 
del projecte anomenat Barreres arquitectòniques, dins el programa de 
col.laboració INEM/Corporacions Locals, Plans d'Ocupació 1994, en el que aquest 
Ajuntament ha estat inclòs segons la resolució de subvencions a corporacions locals 
dictada per la Directora Provincial de l'INEM, amb registre d'entrada número 18.322 
de data 30 de setembre de 1994." 
 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de l'acceptació d'una subvenció, la qual té com 
a finalitat ajudar a l'eliminació de les barreres arquitectòniques. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
6.2. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA I LA CONSELLERIA DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LA PARTICIPACIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL 
SERVEI CATALÀ DE COL.LOCACIÓ 

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



 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció 
de l'ocupació de treballadors en atur mitjançant la posada en marxa de serveis i 
programes adreçats als col.lectius amb més dificultats d'accés al món del treball i 
per tal d'augmentar el nombre de col.locacions a la ciutat i zona d'influència. 
 
Atès que la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya planteja la necessitat de dotar-se d'un servei que adeqüi 
l'oferta i la demanda en el mercat de treball amb la finalitat d'atendre les demandes 
d'ocupació dels treballadors per a la seva inserció o reinserció laboral. 
 
Atès que aquesta Direcció General i, d'acord amb l'article 52 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, té prevista la creació d'un servei anomenat Servei 
Català de Col.locació amb la finalitat d'interrelacionar l'oferta i la demanda en el 
món laboral. 
 
Atès que aquest servei es concep com una xarxa coordinada, d'abast global, per 
informar i casar les ofertes i les demandes de treball, i com un instrument de suport 
directe a l'orientació professional i a la formació ocupacional. 
 
Atesa la minuta de conveni proposada per la Conselleria de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
El President de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció dels següents: 
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1.- Aprovar la minuta de conveni entre l'Ajuntament de Manresa i la Conselleria de 
Treball de la Generalitat de Catalunya per a la participació d'aquest Ajuntament en 
Servei Català de Col.locació. 
 
2.- Facultar al sr. Alcalde-President per a la signatura de l'esmentat conveni , així 
com tota la documentació necessària per a la seva realització." 
 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
inicia un servei de col.locació que consistirà en una xarxa informàtica que pretén 
cobrir tot Catalunya, per tal que es puguin introduir les ofertes de treball d'alguns 
empresaris, i que les persones que busquen treball hi puguin introduir la seva 
experiència i dades, perquè puguin ser consultats. Aquest servei, a mesura que es 
pugui anar desenvolupant s'aniran donant nous serveis, i que al principi serà una 
connexió via mòdem, que la Generalitat i els centres de formació que té el 
departament de Treball tindran accés a aquesta informació i les persones que 
obtenen formació en els diferents centres subvencionats per la Generalitat podran 
consultar aquestes ofertes, i introduir ells mateixos les pròpies, en aquest ordinador 
central que, tota Catalunya podrà consultar. 



 
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta, 
encara que pensen que hagués estat més interessant que s'hagués produït el 
traspàs de l'INEM a la Generalitat i, a partir d'aquí arribar a fer una remodelació 
d'aquest tipus de servei, però en tot cas, amb l'enfoc amb què es planteja aquest 
servei, no solapa el comportament de l'INEM sino que crea un mecanisme més àgil i 
més d'acord amb els temps actuals. 
 
El Sr. Alcalde espressa que ara ve del Parlament i pot avançar que en una pregunta 
parlamentària que han fet al Conseller Alavedra per veure quin és l'ordre de prioritat 
de transferències, han dit que l'objectiu pera 1995 de la Generalitat és sol.licitar el 
traspàs definitiu de l'INEM a Catalunya. 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
6.3. RATIFICAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ D'IMPORT 2.000.000 PTA. 

AMB DESTINACIÓ A LA CONTRACTACIÓ D'UN AGENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
PER L'INEM PER AQUEST CONCEPTE 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en el foment i promoció 
d'iniciatives locals per a la creació d'ocupació i la generació d'activitat productiva en 
el context del mercat de treball actual. 
 
Atesa l'Ordre de 12 d'abril de 1994 publicada en el BOE núm. 106 de data 4 de maig 
de 1994, per la que es regulen els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local i 
s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajudes a la 
contractació d'Agents de Desenvolupament Local. 
 
Atès que les funcions dels agents de desenvolupament local es basen en la 
prospecció de recursos, de projectes empresarials i iniciatives locals d'ocupació, en 
la difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre 
desocupats, promotors, emprenedors i institucions col.laboradores així com 
l'acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seva 
consolidació en empreses generadores de noves ocupacions. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa desitja portar a terme tasques relacionades en la 
creació i assessorament d'empreses, en la consolidació d'empreses ja existents 
ajudant a millorar la seva competitivitat, fer tasques d'intermediació en el mercat de 
treball i posar en marxa noves iniciatives de creació d'ocupació.  
 
Atès el decret amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 508621-A de 
26 de setembre de 1994 en el que es resolia sol.licitar a l'Instituto Nacional de 
Empleo una subvenció de 2.000.000 pta. en concepte de contractació d'un Agent 
de Desenvolupament Local per portar a terme el conjunt de tasques relacionades 
amb el desenvolupament sòcio-econòmic de la ciutat. 
 



Atès el document adreçat a aquest Ajuntament des de l'Instituto Nacional de Empleo 
amb registre d'entrada núm. 20921 de data 9 de novembre de 1994 en el que la 
Direcció Provincial de l'INEM acorda subvencionar amb la quantitat de 2.000.000 pta 
la contractació de l'Agent de Desenvolupament Local. 
 
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la Llei 
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
El President de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció dels següents 
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1.- Ratificar la sol.licitud feta per Decret de l'Alcaldia-Presidència amb paper segellat 
de la Generalitat núm. 508621-A de 26 de setembre de 1994. 
 
2.- Acceptar la subvenció concedida per l'Instituto Nacional de Empleo de 2.000.000 
pta, amb destí a la contractació de l'Agent de Desenvolupament Local, per un 
periode de as mesos, segons el document de l'Instituto Nacional de Empleo, amb 
registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 20921 de 9 de novembre de 1994. 
 
3.- Facultar a l'Alcalde-President per a la signatura del corresponent contracte i 
documentació relativa a l'esmentat programa." 
 
El Sr. Oms i Pons diu que, com altres vegades, ja han tingut accés a algun ADL en 
la ciutat de Manresa. Aquesta vegada es demana aquest ADL per traspassar-lo al 
Consell Tecnològic del Bages. L'ajuntament, per tal que aquest agent pugui 
desenvolupar la labor de desenvolupament i promoció econòmic del Bages, ha 
cregut més adient que ho faci en el si del Consell Tecnològic del Bages. Per tant, 
aquest ADL estarà adscrit al CTB. 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
7.- AREA D'INTERIOR 
 
7.1. REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
7.1.1. DONAR D'ALTA A L'INVENTARI DE BÉNS D'AQUEST AJUNTAMENT I 

INSCRIURE AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA, UNA 
PARCEL.LA SOBRERA SITUADA AL CREU GUIXERA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Manresa, resulta una parcel.la sobrera, per no reunir aquesta les condicions 
adequades d'acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 



Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que qualifica l'esmentat terreny 
com a sòl urbà i que es grafia en el plànol annex a aquest Dictamen, i amb una 
superfície de 11'70 m2. 
 
Atès l'article 12 del Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que estableix que per declarar 
un terreny parcel.la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica, 
excepte quan l'alteració esdevé, expressament o implícita, de l'aprovació de plans 
d'ordenació urbana o projectes d'obres o serveis. 
 
Atès l'article 100 i següents del Decret abans esmentat, que preveu la incorporació 
dels béns municipals en l'Inventari Municipal de Béns, així com la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals i pel Tècnic Mitjà de 
Gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple l'adopció dels 
següents 
 ACORDS 
 
1r. Donar d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament i inscriure al Registre de la 
Propietat de Manresa, la parcel.la sobrera que a continuació es descriu, procedent 
de la nova ordenació aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana. 
 
URBANA: Porció de terreny de forma trapezoidal, procedent de la nova ordenació 
aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana, situada al carrer Creu Guixera, amb 
una superfície d'11'70 m2, i valorada en 468.000'- PTA. 
 
LIMITA: Al Nord i a l'Oest amb finca de R.C. 32.137.08 propietat del Sr. ARF. A l'Est 
i al Sud amb vial corresponent al carrer Creu Guixera. 
 
És procedent de la nova ordenació feta pel Pla General d'Ordenació Urbana, essent 
qualificat aquest terreny com parcel.la sobrera, atès el que preveu l'article 12.2 del 
Decret 336/1988 de la Generalitat de Catalunya. 
 
2n. Instruir expedient d'alienació  per permuta de l'esmentada parcel.la sobrera, 
d'acord amb el que preveuen els articles 47 i següents del reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
7.1.2. RENOVAR LA CESSIÓ D'ÚS A FAVOR DE L'ENTITAT "XALDIGA", DEL 

LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER SANT 
BARTOMEU NÚM. 50, BAIXOS I PRIMER PIS 

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



"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 1990 
va adoptar l'acord de cedir a l'entitat social "Xàldiga", l'ús del local de propietat 
municipal ubicat al C. Sant Bartomeu, núm. 50, baixos i primer pis, que té la 
qualificació jurídica de bé patrimonial, i figura al full núm. 12.7 de l'Inventari Municipal 
de Béns, amb una superfície útil de 195,72 m2. 
 
Atès que el venciment del termini de la cessió d'ús a què fa referència l'apartat 
anterior és el dia 26 de novembre de 1994. 
 
Atès que la clàusula quarta del conveni que regula l'esmentada cessió estableix que 
al venciment del seu termini es negociarà obligatòriament la seva renovació per tal 
que hi hagi possibilitat de canviar les condicions o de retornar-ne l'ús a l'Ajuntament. 
 
Atès que la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana ha proposat que es 
prorrogui, amb les mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús a favor de l'entitat 
"Xàldiga". 
 
Atès que en el termini d'audiència, l'entitat "Xàldiga", representada per la Sra. Mireia 
Estefanell i Medina, ha manifestat l'interès en renovar el conveni de cessió d'ús en 
les mateixes condicions. 
 
De conformitat amb l'article 73 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, com a 
Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
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1r.- Renovar la cessió d'ús a favor de l'entitat "Xàldiga" del local de propietat 
municipal ubicat al C. Sant Bartomeu, núm. 50, baixos i primer pis, en les mateixes 
condicions que el conveni signat en data 26 de novembre de 1990, i amb efectes pel 
que fa a l'inici del termini de la renovació a partir de 26 de novembre de 1994. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de renovar un contracte de cessió d'ús, amb les 
mateixes condicions contractuals que hi havia amb anterioritat amb l'entitat Xàldiga. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
7.1.3. MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN 

SESSIÓ DE 19-11-91, REFERENT A UNA PARCEL.LA SOBRERA 
SITUADA AL PASSATGE GORGUES, CA. ALFONS XII, CRUÏLLA AMB 
CARRER VILANOVA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació que va tenir lloc el dia 19 de novembre de 1991, va 
adoptar l'acord d'alienar a la societat "Hefer, S.A., Patrimonial y Financiera" (CIF A-



08098238), una part de sobrant de via pública d'una superfície de 0'90 m2 per un 
import de 3.938'- PTA. 
 
Atès que a l'esmentat acord es va donar la següent descripció de la finca matriu: 
 
"URBANA: "Porció de terreny, parcel.la sobrera, de forma rectangular, procedent de 
la nova ordenació del Pla General, conegut antigament com a Passatge Gorgues, 
situat al C/ Alfons XII, cruïlla amb carrer Vilanova, amb una superfície de 25,4 m2, 
que actualment consta, després d'una segregació, d'una superfície de 7 m2". 
 
Limita: Al Nord, amb "Bonaplata-1, S.A." (antigament "Refir, S.A."); a l'Oest, amb 
FHR, i amb "Hefer, S.A."; al Sud, amb MSS i amb Comunitat de Propietaris; i a l'Est, 
amb C/ Alfons XII." 
 
Atès que la descripció no és exacta, ja que hi ha una venda anterior, la qual fa 
canviar els límits del terreny. 
 
Atès l'informe del Tècnic Mitjà de Gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple l'adopció del 
següent 
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1r.- Modificar l'acord adoptat pel Ple en sessió del dia 19 de novembre de 1991, en 
el sentit de rectificar la referència a la finca matriu de la qual se segreguen 0'90 m2 
per a la seva alienació, la qual ha de tenir la següent descripció: 
 
"URBANA: "Porció de terreny, parcel.la sobrera, de forma irregular, procedent de la 
nova ordenació del Pla General, conegut antigament com a Passatge Gorgues, 
situat al C/ Alfons XII, cruïlla amb carrer Vilanova, que actualment consta, després 
d'una segregació, d'una superfície de 7 m2". 
 
Limita: Al Nord, amb "Bonaplata-1, S.A." (antigament "Refir, S.A."); a l'Oest, amb 
FHR, i amb "Hefer, S.A."; al Sud, amb MSS; i a l'Est, amb "Bonaplata-1, S.A."." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
7.1.4. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA, D'IMPORT 76.000 PTA, ALS 

SENYORS JCC I MEM. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió del quiosc de venda de begudes anomenat "Canaletas", ubicat en el 
Passeig de Pere III, davant el número 37, adjudicat als Sres. JCC i MEM. 



 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
                       A C O R D 
 
Tornar als Srs. JCC (D.N.I. núm. xxx, domiciliat a la cra. de Vic núm. 93 - Sant 
Fruitós de Bages) i al Sr. MEM (N.I.E. xxx i amb el corresponent permís de 
residència i treball, domiciliat al ca. Sobrerroca número, 24 2n - Manresa), la 
garantia definitiva de 76.000'- PTA, dipositada a la Caixa de la Corporació per 
assegurar el compliment del contracte de la concessió del quiosc de venda de 
begudes anomenat "Canaletas", ubicat en el Passeig de Pere III, davant el número 
37, adjudicat per acord plenari del dia 15 de maig de 1989, amb fonament al 
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a 
l'art. 88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
7.1.5. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA, D'IMPORT 179.953 PTA., A LA 

COMUNITAT DE BENS, "GERCAR, C.B". 
 
El Sr. García i Comas sol.licita a la Presidència poder absentar-se del saló de 
sessions per raons de parentiu, durant la deliberació i votació d'aquest assumpte. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió del quiosc de venda de begudes anomenat "Quimet", ubicat al passeig de 
Pere III (davant el número 8), adjudicat a la comunitat de béns "GERCAR, C.B.". 
 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent: 
 
                         A C O R D 
 
Tornar a la Comunitat de béns "GERCAR, C.B." (C.I.F. E-58870502 ca. Born núm. 
28 - Manresa), la garantia definitiva de 179.953'- PTA, dipositada a la Caixa de la 
Corporació per assegurar el compliment del contracte de la concessió del quiosc de 
venda de begudes anomenat "Quimet", ubicat al passeig de Pere III (davant el 
número 8), adjudicat per acord plenari del dia 19 de febrer de 1990, amb fonament 
al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a 
l'art. 88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
Un cop votat l'assumpte, el Sr. García i Comas es reincorpora a la sessió. 
 
7.1.6. AUTORITZAR EL FRACCIONAMENT DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE 

L'EDIFICI CASINO, FASE III: PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, 1ª ETAPA, 



CONTRACTACIÓ DE L'OBRA ESMENTADA, APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES CORRESPONENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS PÚBLIC 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament en sessió plenària de 20 de setembre de 1994, aprovà 
definitivament el projecte de Rehabilitació de l'Edifici Casino, Fase III: Projecte bàsic 
i d'execució, desglossat en dues etapes. 
 
Atès que de l'informe tècnic resulta la conveniència del fraccionament de l'obra i la 
redacció de projectes independents relatius a cadascuna de les següents parts 
d'acord amb l'art. 21 de la Llei de Contractes de l'Estat i 59 del seu Reglament 
executiu. 
 
Atesa la necessitat de contractar l'obra rehabilitació de l'edifici Casino, Fase III: 
Projecte bàsic i d'execució, 1a. etapa. 
 
De conformitat amb l'art. 273 lletra c) i f) de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de 
R.L. de Catalunya, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 A C O R D  
 
1r.- Atorgar en base a la motivació de l'informe tècnic i el que s'informa amb caràcter 
jurídic, la preceptiva autorització per al fraccionament de l'obra referenciada, per 
estimar-se convenient per a l'interès públic. 
 
2n.- Contractar l'obra de REHABILITACIO DE L'EDIFICI CASINO, FASE III: 
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO, 1A. ETAPA, d'un pressupost de licitació de 
157.597.628'-PTA. (inclòs l'I.V.A.), de conformitat amb el projecte tècnic aprovat per 
acord plenari de 20 de setembre de 1994, mitjançant la forma d'adjudicació del 
CONCURS PUBLIC, aplicada la circumstància c) i f) de l'art. 273 de la Llei 8/87 de 
15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, atès que el projecte aprovat pot 
ésser millorat amb altres solucions tècniques les quan han d'ésser proposades pels 
licitadors i que el preu a ofertar no constitueix l'element essencial de l'adjudicació". 
 
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que regularà la contractació de 
l'obra de Rehabilitació de l'Edifici Casino, Fase III: Projecte bàsic i d'execució, 1a. 
etapa. 
 
4t.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies el Plec de Clàusules 
administratives i el Plec de Clàusules  
tècniques inclòs en el Projecte tècnic i, de forma simultània, convocar el Concurs 
Públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Butlletí Oficial de l'Estat. Si es presentessin 
reclamacions contra els Plecs del contracte, durant el termini de la seva informació 
pública, s'estarà al que disposa l'art. 122 apartat 2n. del R.D. Legislatiu 781/86 de 18 
d'abril -Text refós R.L.-. 
 



5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de donar compliment a acords presos amb 
anterioritat respecte a la plurianualitat d'aquest projecte i, en funció d'això, aleshores 
es presenta o demana l'autorització que fa referència al fraccionament d'aquesta 
obra de referència, per tal de poder desenvolupar i aprovar el plec de clàusules 
administratives que ha de regular aquesta contractació. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que per la importància de l'obra votaran favorablement, i 
esperen que vagi el màxim de de pressa possible. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.m) de la Llei 7/1985 i art. 112.3.p) 
de la Llei 8/1987, en harmonia amb l'art. 125 del RDLEG 781/86, de 18 d'abril. 
 
7.1.7. RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE EL CORTE INGLÉS SA, PER 

IMPORT DE 3.710 PTA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que durant l'exercici econòmic de 1994 s'han devengat obligacions a càrrec 
d'aquest ajuntament que per causes diverses no han estat reconegudes ni 
liquidades. 
 
Atès l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
Atès l'article 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
 
Atès l'article 60.2 del Reial Decret Legislatiu 500/1990, de 20 d'abril. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del 
següent  
 
 A C O R D 
 
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor del creditor que seguidament s'especifica 
pel deute acreditat: 
 
_____________________________________________________________ 
 
ORGANISME O CONCEPTE         IMPORT 
ENTITAT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Corte Inglés, SA. 
CIF A-28017895  1 gorra plat color blau marí     3.710,- 
 



Tot això de conformitat amb les disposicions que estableixen les disposicions 
referides a la part expositiva d'aquest dictamen." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que, per l'import ja es veu que es tracta d'un problema de 
tràmit. 
 
El Sr. Mas i Font diu que, s'abstindran, com en tots els reconeixements de crèdit. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 
10 abstencions (7 GMS i 3 ENM). 
 
8.- AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
8.1. REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I CEMENTIRI 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura  i votació conjunta dels dictàmens 8.1.1, 8.1.2  i 
8.1.3 de l'ordre del dia. 
 
8.1.1. ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE 

CINC ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per 
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del cànon que s'estableixi en 
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània 
de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació 
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent  
 ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
8.1.2. ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE 50 

ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

 



El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri 
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i 
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de 
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en 
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que 
s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació 
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys 
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i 
sepultures del Cementiri Municipal". 
 
8.1.3. ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

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



Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 8.1.1., 8.1.2 i 8.1.3 són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels 
assumptes sobrevinguts 1, 2 i 3, s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, 
de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del 
ROM. 
 
9.1. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DE L'ACTA DE CESSIÓ DE PART DELS 

VIALS, EQUIPAMENTS I ZONES VERDES DEL POLIGON RESIDENCIAL 
DE CAL GRAVAT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la instància presentada en aquest Ajuntament per l'Institut Català del Sòl 
acompanyant acta de cessió de part dels vials, equipaments, zones verdes i obra 
urbanitzadora del polígon residencial de Can Gravat, i quina situació queda indicada 
en el plànol que, elaborat pels serveis tècnics municipals, s'adjunta al present 
Dictamen. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que "es poden 
acceptar les cessions indicades d'acord amb el contingut de l'acta presentada". 
 
Atès que la cessió continguda en l'acta de cessió presentada per l'Institut Català 
del Sòl no es subjecta a cap càrrega o gravamen onerós i que l'article 31 .1 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, segons el qual "l'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap 
restricció", afegint l'article 31 .2 que "no es consideren gravàmens les inversions que 
hagi de realitzar l'entitat local per donar la destinació d'ús general o servei públic de 
la seva competència...". 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació de l'acta de 
cessió. 
 
Vist que el pacte segon disposa que l'Institut Català del Sòl es compromet a 
"executar les zones verdes segons projecte presentats a l'Ajuntament de Manresa", 
sense  que quedi contemplada la forma de recepció d'aquestes obres i estimant-se 
oportú plantejar que les despeses de manteniment d'aquests terrenys no siguin 
assumits per l'Ajuntament fins a la recepció de les indicades obres. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, amb el parer favorable dels membres que 
componen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple 
municipal l'adopció dels següents 
 
   A C O R D S 
 



1r.- APROVAR L'ACTA DE CESSIÓ de part dels vials, equipaments, zones verdes i obra 
urbanitzadora del polígon residencial de Can Gravat que s'adjunta al present 
Dictamen, en aplicació del que disposen els apartats .1 i .2  del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, sempre i 
quan sigui introduïda una modificació en el pacte segon d'aquesta acta amb el 
redactat següent: 

 
SEGON- L'Institut Català del Sòl es compromet a executar les zones verdes 
segons projectes presentats a l'Ajuntament de Manresa, comprometent-se 

al manteniment del sòl i de les installacions existents en aquest fins al 
moment en que pels serveis tècnics municipals sigui emès informe 
acreditant la correcta execució de les indicades zones verdes. 

 

2n.- FACULTAR A L'ILLM. SENYOR ALCALDE per a la signatura de l'acta aprovada en el 
present Dictamen, juntament amb la seva modificació, així com de tota aquella 
documentació necessària pel perfeccionament de la cessió." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que es tracta d'una cessió de vials i zones verdes, de 
l'espai conegut com a residencial de cal gravat. Aquest dictamen va passar per la 
comissió d'urbanisme, i dins la mateixa comissió es va proposar fer la modificació en el 
punt segon, ja que de la manera que estava redactat podia crear a l'Ajuntament unes 
despeses innecessàries de manteniment a l'Ajuntament de Manresa i, per això es va 
afegir aquest punt en què diu que "l'Institut Català del Sòl es compromet a executar les 
zones verdes segons projectes presentats a l'Ajuntament de Manresa, comprometent-
se al manteniment del sòl i de les instal.lacions existents en aquest fins el moment en 
què pels serveis tècnics municipals sigui emès l'informe acreditant la correcta execució 
de les indicades zones verdes". Creu que amb l'afegit d'aquest nou redactat del punt 
segon queden completament salvats els interessos o les possibles despeses que hagi 
pogut tenir l'Ajuntament de Manresa fins que les obres aquestes no haguessin estat 
acabades. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que, a la vista del dictamen tal i com venia inicialment, van 
demanar a la comissió d'urbanisme que es fes aquesta modificació, perquê inicialment 
es plantejava com si es fes l'acceptació de les zones verdes quan en realitat l'Institut 
Català del Sòl no n'ha fet la urbanització encara. Això creava una situació atípica en 
què no es podia fer la recepció. En les condicions que queda actualment, d'alguna 
manera en la part que fa referència a les zones verdes, hi ha el compromís d'acceptar-
les en el moment que estigui tot fet correctament i certificat pels tècnics. Per tant, des 
d'aquest punt de vista hi estan d'acord. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents, i 
per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.i) de la ,Llei 7/1985 i art. 112.3.k) de la 
Llei 8/1987. 
 
9.2. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA COMPLEMENTÀRIA A LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL EN EL SECTOR DEL TOSSAL DELS 
CIGALONS 

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



 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sengles sessions plenàries celebrades els dies  29 
d'octubre de 1993 i  19 d'abril de 1994, fou inicialment i provisionalment aprovada, 
respectivament, la modificació puntual del Pla general en el sector del Tossal dels 
Cigalons. 
 
Vist que els acords municipals plenaris aprovant inicialment i provisionalment la 
modificació del Pla general disposaven, textualment: 

"APROVAR (INICIALMENT O PROVISIONALMENT) la modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana consistent en: 
a) Adequar les previsions del vigent Pla General d'Ordenació de Manresa a les previsions de 
l'article 122 i 123 del D.L. 1/90 de 12 de juliol i així limitar la reserva de sòl destinat a sistemes 
de cessió obligatòria -generals o locals- en el mateix sector al 60 % de l'àrea de referència. 
b) Definir amb exactitud els límits del Sector "Tossal dels Cigalons", mitjançant la desafectació 
de petites i mínimes superfícies no útils pel planejament previst en el Pla Parcial que es 
projecta, i la readaptació topogràfica del sòl de la propietat existent amb la realitat" 

 
Vist que, un cop presentats els treballs a la Comissió d'Urbanisme per informe previ a 
la seva aprovació, per part d'aquest òrgan fou verbalment demanat un complement 
dels treballs de modificació presentats, amb caràcter complementari a aquests treballs. 
 
Examinada la Memòria complementària a la modificació puntual del Pla general en el 
sector del Tossal dels Cigalons redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals que 
s'adjunta al present Dictamen. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, amb el parer favorable dels membres que componen 
la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal 
l'adopció dels següents 
                      
A C O R D S 
 
1r.- APROVAR la Memòria complementària a la modificació puntual del Pla general en el 
sector del Tossal dels Cigalons redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals que 
s'adjunta al present Dictamen. 
 
2n.- NOTIFICAR L'ANTERIOR RESOLUCIÓ a tots els propietaris i titulars de drets reals 
afectats per la modificació puntual del Pla general en el sector del Tossal dels Cigalons 
per tal que, dins del termini d'un mes comptat a partir de la notificació d'aquest acord, 

puguin presentar totes les allegacions que tinguin per adients. 
 
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC, durant el termini d'un mes comptat a partir de la publicació del 
darrer anunci l'aprovació inicial de la Memòria complementària a la modificació puntual 
del Pla general en el sector del Tossal dels Cigalons, mitjançant inserció dels anuncis 
pertinents en la premsa local, en un dels diaris de major circulació de la província i en 

el Butlletí Oficial de la Província, per tal que puguin presentar-se allegacions per part 
de qualsevol interessat. 
 
4t.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de la documentació administrativa contemplada en els 
anteriors acords, juntament amb cinc exemplars de la Memòria complementària a la 
modificació puntual del Pla general en el sector del Tossal dels Cigalons redactada 
pels serveis tècnics i jurídics municipals, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per 



tal d'obtenir el seu informe favorable i continuar la tramitació de l'aprovació definitiva de 
l'indicada modificació del Pla general." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que en l'aprovació provisional per part de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme es va entendre que s'havia de fer gairebé un text refós o una 
memòria complementària que justifiqués les modificacions realitzades sobre aquest pla 
parcial. En conseqüència avui porten la memòria complementària que està pactada a 
nivell de Comissió provincial d'urbanisme. Diu també que aquest dictamen d'avui, per 
tal d'evitar qualsevol tipus d'indefensió als particulars o propietaris d'aquest pla parcial 
també com especifica el mateix dictamen tindrà l'exposició pública d'un mes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
9.3. APROVACIÓ DELS PROJECTES ANOMENATS "ESCOLA-TALLER DE 

MANRESA" I "ESCOLA-TALLER D'EMBELLIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS  
(CONTINUACIÓ VITRALLS)" 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció de 
l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca "Instituto Nacional de 
Empleo" dins el programa de col.laboració INEM/Corporacions Locals, Escola-
Taller/Casa d'Oficis. 
 
Atesa l'ordre de 29 de març de 1988 BOE núm 77 de data 30 de març de 1988 per la 
que el Ministeri de Treball i Seguretat Social regula els programes Escola-Taller i Casa 
d'Oficis, programes públics de formació i ocupació, adreçats a la restauració, 
rehabilitació, recuperació o manteniment del patrimoni artístic, històric, cultural o de 
l'entorn urbà, així com d'oficis o tècniques artesanals amb la finalitat de formar a joves, 
preferentment menors de 25 anys. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa té la intenció de continuar en la reparació i 
rehabilitació de l'ala dreta de l'edifici de Casa Caritat, per tal de disposar de noves 
dependències municipals. 
 
Atès el decret d'Alcaldia-Presidència de data 21 de juliol de 1994 i que queda estès en 
el paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 507314-A, en el que es resolia 
sol.licitar a l'Instituto Nacional de Empleo una subvenció de 164.977.560.- PTA pel 
projecte anomenat Escola-Taller "Manresa" i per un període de dos anys comprès 
entre el desembre de 19994 i el desembre de 1996. 
 
Atesa la sol.licitud d'aprovació del projecte anomenat Escola-Taller/Casa d'Oficis 
d'Embelliment d'Edificis Públics (continuació Vitralls), i de la subvenció de 15.371.433.- 
PTA, feta per l'Alcalde-President de data 27 de juliol de 1994 amb registre de sortida 
núm. 8375. 
 
Atès l'ofici de l'Instituto Nacional de Empleo emès a aquest Ajuntament  de data 7 de 
setembre de 1994 amb registre d'entrada núm. 16666 referent al programa Escola-
Taller d'Embelliment d'Edificis Públics i l'ofici de data 7 de setembre de 1994 amb 



registre d'entrada núm. 16667 referent al programa Escola-Taller "Manresa", en els que 
ens sol.liciten, entre d'altres, un document relatiu al pressupost general dels esmentats 
projectes desglossats per semestres i el compromís d'aportació econòmica. 
 
Atès l'ofici emès per aquest Ajuntament a l'Instituto Nacional de Empleo amb registre 
de sortida núm. 10602 de data 26 d'octubre de 1994, en el que es remet la 
documentació sol.licitada a efectes de la tramitació dels esmentats programes. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
El President de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S  
 
1.- APROVAR el projecte anomenat Escola-Taller de Manresa. 
 
2.- APROVAR el projecte anomenat Escola-Taller d'Embelliment d'edificis Públics 
(continuació Vitralls) 
 
3.- RATIFICAR la sol.licitud d'inclusió al programa de col.laboració INEM/Corporacions 
Locals Escola-Taller Manresa, feta pel Sr. Alcalde-President, segons el decret de 
paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 507314-A de data 21 de juliol de 
1994 i establir la quantitat sol.licitada per un import de 171.026.640.- PTA.  
 
4.- RATIFICAR la sol.licitud d'inclusió al programa de col.laboració INEM/Corporacions 
Locals Escola-Taller d'Embelliment d'Edificis Públics (continuació vitralls), segons 
l'ofici signat per l'Alcalde-President amb registre de sortida núm. 8375 de data 27 de 
juliol de 1994 i establir la quantitat sol.licitada per un import de 16.439.082.-PTA" 
 
El Sr. Oms i Pons diu que aquest és un assumpte que s'ha portat com a sobrevingut 
perquè, per dates, era millor no esperar ni a un ple extraordinari ni el ple de desembre, 
per tal d'entrar el projecte de l'escola taller. Aquí es demana una continuació de l'escola 
de vitralls, amb la que realment s'ha aconseguit un nivell de construcció dels vitralls 
remarcable i els agradaria aquesta prolongació per poder acabar els vitralls de Crist 
Rei, on en aquest moment s'han posat els petits. Ara s'estan construint els grossos i 
només donarà temps a l'escola taller d'acabar el frontal. I per acabar els laterals 
necessitarien una prolongació, i si sobrés temps, afrontarien tots els vitralls del Casino, 
ja que en aquest moment, els nois que ho fan estan tècnicament capacitats per a fer-
ho. Demanen l'escola taller per dos anys d'acord amb l'INEM perquè pugui continuar 
treballant en l'edifici de Casa Caritat i en el període de dos anys, quedi enllestit per tal 
de poder-hi posar les entitats 
i demanarien quatre tallers, el de construcció, llauneria, pintura i fusteria. Tot això 
representen uns treballs per valor de 187 milions de pessetes, que seria l'aportació a 
l'escola taller.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 



10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 Pregunta del Grup Municipal Socialista 
 
El Secretari llegeix la pregunta del GMS que, transcrita, diu el següent: 
 
"Darrerament ha aparegut a la premsa l'existència d'expedients informatius oberts a 
funcionaris municipals, és per això que el Grup Municipal Socialista pregunta: 
 
1.- Quants expedients informatius s'han obert, i a quants 
funcionaris afecten ? 
 
2.- Com i quant es va assabentar l'equip de govern de l'existència de possibles 
actuacions o activitats d'aquests funcionaris que motivessin l'obertura d'aquests 
expedients?" 
 
El Sr. Oms i Pons diu que els expedients que s'ha obert són dos, no tres com s'ha dit, i 
un el van obrir amb motiu d'una demanda judicial contra el funcionari que, naturalment 
requereix obertura d'expedient, i el segon va ser per un particular que va entrar a 
l'Ajuntament una documentació que, realment presumia que hi havia una irregularitat, i 
respecte al qual no s'ha obert expedient, sino que hi ha un expedient informatiu. Per 
manament del Sr. Alcalde, es va demanar al responsable del departament, el Cap de 
Servei, que analitzés els dos casos i els trametés la informació. I en funció de la 
informació que doni el Cap de Servei, l'equip de govern obrirà un expedient 
sancionador o no. 
 
10.2. Pregunta del Grup Municipal de l'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta següent: 
 
"Quina posició té l'equip de govern sobre la necessitat d'augmentar l'aportació de 
l'Ajuntament al Fons de Cooperació al desenvolupament del Tercer Món, de cara als 
propers pressupostos ?  
 
Es vol mantenir una aportació tan petita com els exercicis anteriors?" 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que l'equip de govern en aquests moments està elaborant el 
pressupost per al proper exercici de 1995 i són conscients de les necessitats d'ajuda 
que necessiten els països del Tercer Món i així també són conscients de les 
necessitats peremptòries que existeixen a Manresa, en famílies desemparades, amb 
avis sols i malalts i sense recursos, amb minories ètniques etc, i és per això que, en 
aquests moments s'estan estudiant les prioritats dels recursos a distribuir. Degut a la 
premura amb què s'ha presentat la pregunta, no han pogut discutir quina hauria de ser 
quantitativament l'aportació, però sí que els volia fer la reflexió, i és que en aquest cas 
es podria aplicar la frase que "qui no té res i dóna alguna cosa, dóna molt, i qui dóna el 
que li sobra, dóna molt poc".   
 



I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, essent les 21 
h i 15 min., de tot el qual, com a Secretari, certifico, i queda estés en els fulls de paper 
segellat de la Generalitat núm .............. i correlativament fins el  ................. 
 
 
 
                

 


