
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 
de maig de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 6 amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-President 
 
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d’Alcalde 
 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joaquim Collado i Llort 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Joaquim Garcia i Comas 
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
Regidors 
 
Sra. Emma Vila i Esteban 
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
Sr. José Empez i Garcia 
Sr. Magí Mas i Font 
Sra. Núria Sensat i Borràs 
Sr. Pere Oms i Pons 
Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Francesc Iglesias i Sala  
Sr. Lluís Serracanta i Cortés 
Sr. Jordi López i Costa 
Sr. Josep Rueda i Cruz 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Antonio Arderiu i Freixa 
Sr. Joaquin Sotoca i Cornet 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Secretari General  
 
Sr. Miquel Corbella Pijuan 

 
 
 
 
ABSENTS 
 

Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu 
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Interventor 
 

Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 15 minuts del vespre, i 
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en 
l’ordre del dia següents: 
 
1.  APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 20 d’abril de 1998, la còpia de 
la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, 
l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 20 d’abril de 1998, sense cap 
modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS 
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES 
SESSIONS NÚM. 15, 16, 17 I 18, CORRESPONENTS ALS DIES 14, 
20 I 27 D’ABRIL I 4 DE MAIG DE 1998, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS 
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN 
ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I 
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 15, 16, 17 i 18, 
corresponents als dies 14, 20 i 27 d’abril i 4 de maig de 1998, respectivament pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus 
dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

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

 
Es posen a disposició dels regidors els decrets dictats per l’Il.lm. senyor 
alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del 
RD 2568/86, de 28 de novembre. 
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2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 14-4-98, 
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 269/98-A, 
INTERPOSAT PER PARKINGBAGES, SL, CONTRA LA RESOLUCIÓ 
D’AQUEST AJUNTAMENT, DE DATA 19-1-98, QUE DESESTIMAVA 
LES AL.LEGACIONS D’AQUELLA SOCIETAT EN RELACIÓ AMB 
L’APARCAMENT PÚBLIC DE PUIGMERCADAL I ORDENAVA EL 
SEU DESALLOTJAMENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena (registre 
d’entrada 9092 de data 27 de març de 1998), en el que notifica a aquest 
Ajuntament que PARKINGBAGES, S.L. ha interposat el recurs contenciós-
administratiu núm. 269/98-A, contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 
19-01-98, que desestimava les al.legacions d’aquella societat en relació amb 
l’aparcament públic del mercat de Puigmercadal i ordenava el seu 
desallotjament. 
 
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar 
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles 
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4 
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la 
resolució de l’Alcalde. 
 
Atès l’informe emès per la lletrada Cap  dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha 
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estat designat amb el número 269/98-A, interposat per part de 
PARKINGBAGES, S.L., contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 19-01-
98, que desestimava les al.legacions d’aquella societat en relació amb 
l’aparcament públic del mercat de Puigmercadal i ordenava el seu 
desallotjament, davant la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal tal i com 
preveu l’article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots 
aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en compliment de 
l’article 64.1 de la citada Llei. 
 
3r.- NOMENAR el senyor RAMON FEIXÓ BERGADÀ, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, sr. PERE MASSEGÚ i BRUGUERA, director de la 
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 14-4-98, 

SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR ALBERT 
PRAT CLARÀ,  CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 67/98 DICTADA PEL 
JUTJAT SOCIAL NÚM. 27 DE BARCELONA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Social núm. 27 de Barcelona 
(registre d’entrada 10217 de data 7 d’abril de 1998), en el que notifica a aquest 
Ajuntament que el sr. ALBERT PRAT CLARÀ ha interposat el recurs de 
suplicació, contra la sentència núm. 67/98 dictada per aquest mateix Jutjat, que 
desestimava la demanda interposada per la part actora i absolia a totes les 
parts demandades, entre elles, l’Ajuntament de Manresa, a través del qual es 
donen 5 dies per impugnar aquell recurs. 
 
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1 
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar 
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
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Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i 
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles 
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4 
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la 
resolució de l’Alcalde. 
 
Atès l’informe emès per la lletrada Cap  dels Serveis Jurídics, segons disposa 
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el recurs de 
suplicació interposat per part del sr. ALBERT PRAT CLARÀ contra la sentència 
núm. 67/98 dictada pel Jutjat Social núm. 27 de Barcelona, que desestimava la 
demanda interposada per la part actora i absolia a totes les parts demandades, 
entre elles, l’Ajuntament de Manresa, davant la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs de suplicació 
esmentat a l’acord anterior, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica 
en el recurs contenciós referenciat. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL REGIDOR-DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 17-4-98, SOBRE CONTRACTACIÓ EN 
RÈGIM LABORAL D’INTERINITAT, DEL SENYOR EDUARD 
HERRERO I GASCÓN, PER REALITZAR FUNCIONS DE 
PROFESSOR ADJUNT DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per decret de data 16 d'abril d'enguany, s'ha resolt atorgar una 
llicència per assumptes propis al treballador d'aquest Ajuntament senyor Jordi 
Humet i Climent, que exerceix tasques de Professor adjunt de violí del 
Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa, pel període 
comprès entre el dia 19 d'abril i el 15 de maig de 1998.  
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Vist l'informe emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que manifesta 
la necessitat de substituir al senyor Humet per tal de no deixar els alumnes 
sense les classes donades les dates del curs en que ens trobem. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima 
urgència al senyor Eduard Herrero Gascón, des del dia 20 d'abril i fins al 15 de 
maig de 1998, ambdós inclosos. 
 
Vist el que disposen l'art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la 
contractació  d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida 
pel senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 
RESOL 
 
1.- Contractar en règim laboral temporal d'interinitat al senyor EDUARD 
HERRERO I GASCÓN (DNI 52159465-L), per tal de realitzar funcions de 
professor adjunt de violí del Conservatori Professional Municipal de Música de 
Manresa, amb una jornada de 18 hores setmanals, des del dia 20 d'abril i fins 
al 15 de maig de 1998, període durant el qual el titular del lloc de treball senyor 
Jordi Humet i Climent gaudirà d'una llicència per assumptes propis, i per les 
retribucions següents: 
 
Sou mensual ................................................................ 172.817,- PTA
Paga extraordinària de Nadal .......................................... 172.817,- PTA
Paga extraordinària d'Estiu ............................................ 172.817,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Herrero s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l'art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la contractació  
d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, 
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
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2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL REGIDOR-DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 20-4-98, SOBRE MODIFICACIÓ DE 
LA JORNADA LABORAL DEL SENYOR EDUARD HERRERO I 
GASCÓN. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per decret de data 17 d’abril d’enguany amb núm. de paper segellat 
de la Generalitat 096472-B, es va resoldre contractar el senyor EDUARD 
HERRERO i GASCÓN per tal de realitzar funcions de professor adjunt de violí 
del Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa, amb una 
jornada de 18 hores setmanals, des del dia 20 d’abril i fins al 15 de maig de 
1998, període durant el qual el titular del lloc de treball senyor Jordi Humet i 
Climent gaudirà d’una llicència per assumptes propis. 
 
Vist l’informe emès en data d’avui per la cap de Servei d’Acció Ciutadana, en el 
que manifesta que el senyor Humet, titular del lloc de treball, té una dedicació 
de jornada completa que inclou una part de dedicació a la direcció de 
l’orquestra del Conservatori, i que la persona que el substitueixi no ha 
d’efectuar aquesta tasca, per la qual cosa el senyor Eduard Herrero Gascón 
només ha de realitzar 13,5 hores setmanals. 
 
El tinent d’alcalde delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida 
pel senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995. 
 
RESOL 
 
Modificar els punts 1 i 2 del decret de data 17 d’abril de 1998 amb núm. de 
paper segellat de la Generalitat 096472-B, que quedaran redactats de la 
manera següent: 
 
1. Contractar, en règim laboral temporal d’interinitat a temps parcial, el senyor 
EDUARD HERRERO i GASCÓN (DNI 52159465-L), per tal de realitzar 
funcions de professor adjunt de violí del Conservatori Professional Municipal de 
Música de Manresa, amb una jornada de 13,5 hores setmanals, des del dia 20 
d’abril i fins al 15 de maig de 1998, període durant el qual el titular del lloc de 
treball senyor Jordi Humet i Climent gaudirà d’una llicència per assumptes 
propis, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual ................................................................ 133.139’-PTA
Paga extraordinària de Nadal .......................................... 133.139’-PTA
Paga extraordinària d’estiu ............................................ 133.139’-PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que correspongui. 
 
2. La contractació del senyor Herrero s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l’art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la 
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contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial, així com el 
decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 4-5-98, 

SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 7/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari a la partida 422.8.151 
Ensenyament Conservatori Professional de Música.- Gratificacions, com a 
conseqüència de la insuficiència de crèdit pressupostari per a fer front a 
despeses de jornades i de master-class de professors del Conservatori. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/1998, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.” 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 11-5-98, 

SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER CONCEDIR EL NOM DE 
JOAN FARRÉS A LA PLAÇA FORMADA EN EL CENTRE DELS 
DIFERENTS BLOCS D’HABITATGES QUE CONFORMEN EL BARRI 
DEL PARE IGNASI PUIG. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la sol.licitud presentada per l’Associació de Veïns del barri Pare Ignasi 
Puig, amb el suport de diverses entitats, en la qual proposen donar el nom de 
“Joan Farrés” a la plaça del barri formada en el centre dels diferents blocs 
d’habitatges, en reconeixement a la persona de Joan Farrés i Amat per la seva 
col.laboració i vinculació amb el barri de Pare Ignasi Puig, conegut com “El 
Xup”. 
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Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de 
l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques 
s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que 
podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i que en ambdós casos correspon al 
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs els informes que el 
determinin. En el cas que es fes a instància de part, la sol.licitud se sotmetrà a 
informació pública durant el termini de quinze dies. 
 
Atès que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica 
seguir el procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per 
aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 19 d’abril de 1994. 
 
Atès que l’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 14 a 
17, regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual 
se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/87, de 2 d’abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC: 
 
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin 
aconsellar donar el nom de Joan Farrés, a la plaça formada en el centre dels 
diferents blocs d’habitatges que conformen el barri del Pare Ignasi Puig, 
conegut com “El Xup”. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i 
Subirana, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la 
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana. 
 
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera 
sessió que es celebri." 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE, 

REGIDOR-DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 7-5-98, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA 
SENYORA ROSA MARIA GARCÍA FERNÁNDEZ, COM A AUXILIAR 
D’EXPOSICIONS, PER TAL DE PRESTAR SERVEI EN L’EXPOSICIÓ 
EIX TRANSVERSAL. PROJECTE DE FUTUR. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament juntament amb els Ajuntaments de Girona, Lleida 
i Vic, la Fundació de la Caixa de Manresa, la Generalitat de Catalunya, les 
diputacions de Girona, Lleida i Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, promocionen la campanya l’Eix Uneix.  
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Atès  que entre les activitats programades hi ha l’exposició Eix Transversal. 
Trajecte de futur, que estarà oberta des del dia 8 i fins al 31 de maig d’enguany 
al Museu de la Tècnica. 
 
Atès que de dilluns a divendres l’obertura, vigilància i tancament de l’exposició 
estarà a càrrec de personal propi del Museu de la Tècnica, però queda per 
cobrir l’obertura durant els dissabtes i diumenges en que l’esmentada exposició 
restarà oberta. 
 
Atès que no és possible la cobertura dels esmentats horaris amb personal propi 
de l’Ajuntament. 
   
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball per tal de cobrir 
aquests horaris de dissabtes i diumenges, és laboriosa i requereix pel 
procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, 
donada la urgència. 
 
Atès que la senyora ROSA MARIA GARCIA  FERNANDEZ és la persona que 
habitualment ve realitzant les esmentades funcions a càrrec dels organitzadors 
de les diferents exposicions que se celebren  al Museu de la Tècnica i per tant, 
és la persona que coneix la instal.lació. 
 
Atès l’art. 16 del  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen els arts. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que 
regula la contractació per obra o servei determinat, el RD 2317/93 que regula la 
contractació a temps parcial, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida 
pel senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995, 
 
RESOL 
 
1.- Contractar, en règim laboral temporal a temps parcial i pel procediment de 
màxima urgència, a la senyora ROSA MARIA GARCIA  FERNANDEZ (DNI 
09765372-D), com a auxiliar d’exposicions,  per tal de prestar  servei en 
l’exposició Eix Transversal. Projecte de futur, durant els dies 9, 10, 16, 17, 23, 
24, 30 i 31 de maig de 1998, en horari de 10 a 13 i de 18 a 21 hores.   
 
2.- Per la prestació de l’esmentat servei la senyora Garcia percebrà una 
retribució total de 60.000 pessetes. 
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3.- La contractació de la senyora Garcia s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els arts. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l'art. 2 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, el RD 2317/93 que regula la 
contractació a temps parcial, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
4.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.1 i 3.2 de l’ordre del dia. 
 
3.1 CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU AL 

SENYOR ALBERT ESTIARTE I DUOCASTELLA, EN 
RECONEIXEMENT A LA SEVA TRAJECTÒRIA EN EL MÓN DE 
L’ESPORT DEL WATERPOLO, TANT DES DE LA SEVA VESSANT 
ESPORTIVA COM MÈDICA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la instància presentada en data 27-3-98 pel Club Natació Manresa, en la 
qual sol.liciten iniciar  l'expedient oportú per tal de concedir la Medalla de la 
ciutat al mèrit esportiu al Sr. Albert Estiarte i Duocastella, en reconeixement a la 
seva trajectòria en el món de l’esport del waterpolo, tant des de la seva vessant 
esportista com mèdica.  
 
Atès que en data 7 d’abril de 1998 va ésser dictat un decret incoant expedient 
administratiu per tal d'establir si en la persona esmentada, hi concorren els 
mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, així 
com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els 
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de 
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, 
s'hi engloba la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès el que preveu l'article 13 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula 
la concessió de la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la 
Medalla de la ciutat al mèrit esportiu haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
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Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis 
Personals, en relació a l'atorgament de la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, 
al Sr. Albert Estiarte i Duocastella. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r.- Concedir la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, al Sr. Albert Estiarte i 
Duocastella,  en reconeixement a la seva trajectòria en el món de l’esport del 
waterpolo, tant des de la seva vessant esportista com mèdica. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
 
3.2 CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU, AL 

SENYOR JESÚS SERRA I SANTAMANS, EN RECONEIXEMENT A 
LA SEVA TASCA DE PROMOTOR I MECENES ESPORTIU, 
PRINCIPALMENT EN EL MÓN DE LA NATACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la instància presentada en data 27-3-98 pel Club Natació Manresa, en la 
qual sol.liciten iniciar  l'expedient oportú per tal de concedir la medalla de la 
ciutat al mèrit esportiu al Sr. Jesús Serra i Santamans, en reconeixement a la 
seva tasca de promotor i mecenes esportiu, principalment en el món de la 
natació, i el seu esperit emprenedor en el camp professional i de l’esport.  
 
Atès que en data 7 d’abril de 1998 va ésser dictat un decret incoant expedient 
administratiu per tal d'establir si en l’esmentada persona, hi concorren els 
mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, així 
com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els 
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de 
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, 
s'hi engloba la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès el que preveu l'article 13 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula 
la concessió de la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la 
Medalla de la ciutat al mèrit esportiu haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
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Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis 
Personals, en relació a l'atorgament de la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, 
al Sr. Jesús Serra i Santamans. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r.- Concedir la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, al Sr. Jesús Serra i 
Santamans,  en reconeixement a la seva tasca de promotor i mecenes esportiu, 
principalment en el món de la natació, i el seu esperit emprenedor en el camp 
professional i de l’esport. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
 
El senyor Empez i Garcia explica que al Ple del mes d’abril es va donar compte 
dels decrets d’incoació d’expedients per tal de concedir la medalla de la ciutat al 
mèrit esportiu als senyors Albert Estiarte i Jesús Serra a proposta del Club 
Natació Manresa. Posteriorment, s’han elaborat els informes tècnics i jurídics en 
els quals es fa constar que, d’acord amb els articles 4, 13, 16, 17 i 18 del 
Reglament d’Honors i Distincions, aprovat pel Ple en sessió del dia 19 d’abril de 
1994, existeix la possibilitat que el Ple ratifiqui la petició del Club Natació Manresa 
i es concedeixin les medalles. 
Al marge d’això, li agradaria explicar els motius de la concessió d’aquestes 
medalles: el senyor Albert Estiarte té prou mèrits com a esportista perquè la ciutat 
li atorgui aquest reconeixement, però no s’ha valorat tan sols la seva trajectòria 
com a esportista, sinó també el seu recorregut dins del món de la medicina de 
l’esport que és una qüestió que també ha de ser reconeguda. En aquest sentit, el 
senyor Estiarte és el metge de la selecció absoluta de waterpolo des de fa tres 
anys i en la seva trajectòria s’inclouen unes olimpíades i també l’últim campionat 
del món de Perth.  
Al senyor Estiarte se li hauria d’haver concedit la medalla de la ciutat al mèrit 
esportiu juntament amb els waterpolistes en el seu dia, però no va ser així per un 
descuit que reconeix tant l’Ajuntament com el Club Natació Manresa que no va 
informar en aquest sentit en aquell moment. Per això ara se li reconeix aquest 
mèrit i se li dóna aquesta satisfacció que, sens dubte, es mereix.  
En el cas del senyor Jesús Serra i Santamans no se li atorga la medalla com a 
esportista en actiu perquè ja no ho és, ni tampoc perquè la seva trajectòria com a 
esportista fos massa rellevant, sinó perquè sempre ha estat dins del món de 
l’esport, és el soci número dos del Club Natació Manresa. A més, la regidoria 
d’Esports té especial interès en valorar el senyor Serra com a mecenes esportiu. 
Actualment seria molt difícil que alguns esports tiressin endavant sense aquest 
tipus de persones, sobretot en clubs petits.  
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El senyor Serra ha donat nom a un campionat històric per a la ciutat com és el 
Trofeu Serra Santamans en memòria del seu germà, també és un col.laborador 
desinteressat de la Piscina, en aquest sentit, l’última col.laboració ha estat en la 
construcció de vestuaris per a minusvàlids. A més, també hi ha molts clubs 
esportius de la ciutat que reben aportacions econòmiques de la companyia 
d’assegurances que presideix el senyor Serra. 
Per tot això, demana el vot afirmatiu per a la concessió de la medalla de la ciutat 
el mèrit esportiu a aquests dos esportistes.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP està d’acord amb la 
concessió de les dues medalles, però, malgrat això, voldria puntualitzar el 
següent: el senyor Empez ha afirmat que el senyor Serra i Santamans no és un 
esportista en actiu i, en canvi, a ell li consta que als seus vuitanta anys encara 
esquia i juga a tennis, per tant, d’alguna manera encara és en actiu perquè fa 
esport i, a més, ho fa bastant bé. 
Pel que fa a la manifestació del regidor Empez respecte al fet que aquesta 
medalla se li hauria d’haver concedit al senyor Estiarte al mateix temps que a 
l’equip de waterpolistes en el seu dia, però que no es va fer per un descuit, ha de 
dir que se n’alegra que fos així perquè aquelles medalles encara no s’han lliurat: 
han passat els campionats de Perth, les Olimpíades i els campionats de Sevilla i 
no s’ha fet res. Cal tenir cura respecte al tema de les medalles: tenim tres 
waterpolistes que han col.locat el nom de la ciutat al lloc més alt de l’esport 
mundial i encara no s’ha tancat l’expedient i considera que, al marge d’aquestes 
dues merescudes medalles, caldria reflexionar seriosament i fer alguna cosa pels 
nostres waterpolistes.  
Un cop dit això, el GMPP votarà afirmativament el dictamen. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU està totalment d’acord amb la 
concessió d’aquestes medalles. Considera que el senyor Estiarte, tant en la seva 
vessant esportiva com mèdica, se la mereix; ha representat la ciutat moltes 
vegades i tothom sap que els serveis mèdics tenen una gran importància en 
l’assoliment dels èxits esportius. És, per tant, del tot just que se li concedeixi 
aquesta medalla i no cal parlar-ne més perquè el senyor Estiarte és conegut per 
tothom i sobra qualsevol valoració perquè està en la ment de tots el que 
representa la família Estiarte dins de l’esport de natació a la ciutat de Manresa.  
Pel que fa al senyor Jesús Serra i Santamans, cal dir que és un home prou 
conegut, nascut al Pont de Vilomara, però molt vinculat a Manresa i que ha fet 
molt per la ciutat. Tothom sap que, a més a més de fer coses per la piscina i de 
ser el membre fundador del Club Natació Manresa, hi ha hagut una gran quantitat 
de manresans que han entrat a treballar a la seva empresa i també que ha estat 
una persona molt apreciada per tothom.  
Per això, considera que el senyor Serra es mereix aquesta medalla i que tots ens 
hem de felicitar per la seva concessió. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.1 i 3.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, (7 GMS -sr. 
Jordi Valls, sr. Joaquim Collado, sr. Joaquim García, sr. Eduard Teixeiro, sra. 
Emma Vila, sr. Jacint Carrió i sr. José Empez), 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU 
i 3 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 18 del Reglament 
d’Honors i Distincions, es declara acordat:  
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 (3.1) 
 
1r.- Concedir la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, al Sr. Albert Estiarte i 
Duocastella,  en reconeixement a la seva trajectòria en el món de l’esport del 
waterpolo, tant des de la seva vessant esportista com mèdica. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
 
(3.2) 
 
1r.- Concedir la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu, al Sr. Jesús Serra i 
Santamans, en reconeixement a la seva tasca de promotor i mecenes esportiu, 
principalment en el món de la natació, i el seu esperit emprenedor en el camp 
professional i de l’esport. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa. 
 
3.3 DESIGNAR AMB EL NOM DE SERGI AGUILERA AL CENTRE 

OBERT VALLDAURA-PLAÇA CATALUNYA, EN RECONEIXEMENT 
A LA TASCA EDUCATIVA PORTADA A TERME PER L’EDUCADOR 
SOCIAL SERGI AGUILERA I PORCEL. 

  
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament a iniciativa de l’àrea de Serveis Socials, proposa 
donar el nom de “Sergi Aguilera” al centre obert de Valldaura-Plaça Catalunya, 
en reconeixement a la tasca educativa portada a terme per l’educador social 
Sergi Aguilera Porcel, a favor dels infants i joves amb especials dificultats 
personals, familiars i socials de la ciutat de Manresa, i també en reconeixement 
de les qualitats i valors que el varen significar durant la seva vida, la senzillesa, 
honestedat, treball i solidaritat amb els companys.  
 
Atès que en data 6 de març de 1998 va ésser dictat un decret incoant expedient 
administratiu per tal d'establir si en el Sr. Sergi Aguilera i Porcel, hi concorren els 
mèrits per tal de designar amb el nom de “Sergi Aguilera” el centre obert 
Valldaura-Plaça Catalunya situat al carrer Bernat Oller, 16, així com nomenant 
Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i 
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial 
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis 
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom 
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació 
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum. 
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Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest 
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una instal.lació municipal, haurà de 
ser acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la 
majoria simple. 
 
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Socials, 
en relació a la designació del centre obert Valldaura-Plaça Catalunya situat al 
carrer Bernat Oller, 16,  amb el nom de “Sergi Aguilera”. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1er.- Designar amb el nom de “Sergi Aguilera” al centre obert Valldaura-Plaça 
Catalunya , en reconeixement a la seva tasca educativa a favor dels infants i 
joves amb especials dificultats personals, familiars i socials de la ciutat de 
Manresa, i també en reconeixement de les qualitats i valors que el varen significar 
durant la seva vida, la senzillesa, honestedat, treball i solidaritat amb els 
companys. 
 
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin al centre obert 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, 
i la data de la mateixa." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que, fins al moment en què una malaltia 
fulminant es va dur del nostre costat a Sergi Aguilera que era en plena joventut, 
treballava per l’Ajuntament com a educador especialitzat en l’atenció a infants i 
adolescents en situació de risc social i va desenvolupar un treball impressionant, 
sobretot a través del programa de pre-tallers.  
A tots aquells que el van conèixer i que van treballar amb ell els va impactar tres 
aspectes de la seva personalitat: en primer lloc, la seva qualitat humana, la seva 
senzillesa, honestedat i capacitat de treball en equip; en segon lloc, la seva 
qualitat professional, el rigor i la professionalitat amb què es plantejava els 
problemes de la seva feina; i també especialment el seu compromís amb un 
col.lectiu al qual la vida havia posat en una situació de risc social. Aquest 
compromís anava més enllà de la seva estricta responsabilitat laboral i feia que 
s’hi dediqués pràcticament en cos i ànima a aquesta professió.  
Amb aquest acord, es pretén rendir un homenatge senzill, però, a la vegada, 
profund i sincer a la tasca que va desenvolupar Sergi Aguilera i també amb la 
intenció que el seu exemple perduri més enllà de la seva presència física en 
aquest món. 
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La senyora Riera i Monserrat  intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 
el dictamen i està content que s’hagi pensat en Sergi Aguilera per donar nom al 
Centre Obert de Valldaura perquè es tracta d’una persona que va treballar molt 
dins del camp de l’educació. Va ser un gran educador amb el qual s’hi podia 
comptar en tot moment, va tenir sempre molt bona relació amb els professionals 
que l’envoltaven i era molt estimat pels col.lectius de joves. 
El GMCIU considera que aquest és un pas important. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.  
 
3.4 NO EXECUTAR L’ORDRE DE DESALLOTJAMENT DE LA 

INSTAL.LACIÓ DE L’APARCAMENT PÚBLIC DEL MERCAT DE 
PUIGMERCADAL,  ADREÇADA A L’ENTITAT MERCANTIL 
PARKINGBAGES, SL I APROVAR EL CONVENI ENTRE AQUESTA 
ENTITAT I L’AJUNTAMENT DE MANRESA,  QUE REGULARÀ 
TRANSITÒRIAMENT L’ADMINISTRACIÓ DE L’APARCAMENT  
PÚBLIC DEL MERCAT DE PUIGMERCADAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 4-3-98 que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de gener 
de 1998, va adoptar l’acord de desestimar en la seva totalitat les al·legacions 
presentades per l’entitat mercantil PARKINGBAGES, SL (CIF B 60500378 - 
carrer Muralla del Carme, 5 de Manresa), mitjançant instància de referència 
registre d’entrada número 18.558/1.07.1997, en l’expedient incoat per decret de 
l’alcalde president de data 26 de maig de 1997, per a la depuració de drets i 
obligacions de tercers vers l’Ajuntament de Manresa, en relació amb 
l’aparcament públic del Mercat de Puigmercadal i va ordenar el desallotjament 
de les instal·lacions de l’aparcament públic del Mercat de Puigmercadal. 
 
Atès que PARKINBAGES, SL, mitjançant instància de referència registre 
d’entrada número 2389/28.01.1998, va comunicar a l’Ajuntament la seva 
intenció d’impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa, l’acord a 
què fa referència el paràgraf anterior. Així mateix, en la mateixa instància 
sol·licitava que el ple de la corporació suspengués l’execució de l’acord indicat. 
 
Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada 5319/24.02.1998, 
PARKINGBAGES, SL proposa un conjunt de condicions a les quals se 
subjectaria l’administració i gestió de l’aparcament de Puigmercadal en cas que 
l’Ajuntament acceptés la suspensió de l’execució de l’acord de desallotjament, 
pel període de durada de la suspensió. 
 
Atès que el cap de servei de Planificació i Coordinació ha emès un informe en 
data 25 de febrer de 1998, en el qual es pronuncia sobre el contingut de les 
condicions indicades en el paràgraf anterior i sol·licita als Serveis Jurídics 
l’emissió d’un informe sobre la conformitat a dret de la suspensió de l’execució 
de l’acord municipal, fins a la data en què sigui ferma la sentència que dicti el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en resolució del recurs contenciós 
administratiu que interposi PARKINBAGES, SL. 
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No obstant l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 2 de març de 1998, en 
el qual es conclou que suspendre expressament l’acord adoptat pel ple de la 
corporació en la seva sessió que va tenir lloc el dia 19 de gener de 1998, no 
s’ajusta a dret, sens perjudici que no s’adoptin mesures d’execució sempre que 
concorrin circumstàncies d’interès públic. 
 
Atès l’informe emès pel cap de servei de Planificació i Coordinació en data 4 de 
març de 1998, en el qual proposa l’adopció d’un acord de no executar l’ordre de 
desallotjament i d’aprovar el Conveni que reguli transitòriament l’administració 
de l’aparcament públic del mercat de Puigmercadal, mentre el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya no hagi resolt el  recurs contenciós administratiu. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. No executar l’ordre de desallotjament de la instal·lació de 
l’aparcament públic del Mercat de Puigmercadal, adreçada a l’entitat mercantil 
PARKINGBAGES, SL, que es va adoptar per acord plenari de data 19 de gener 
de 1998. 
 
SEGON. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil 
PARKINGBAGES, SL, que regularà transitòriament l’administració de 
l’aparcament públic del mercat de Puigmercadal, mentre el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya no hagi resolt el recurs contenciós administratiu 
interposat per aquesta entitat. 
 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president  per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest acord.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que l’equip de govern considera oportú i 
necessari tornar a sotmetre al Ple el dictamen que proposava no executar l’ordre 
de desallotjament del pàrquing municipal de Puigmercadal i aprovar, al mateix 
temps, un conveni que reguli transitòriament l’administració, per part de la societat 
Parkingbages, SL., fins que el Tribunal Superior de Justícia no resolgui el recurs 
contenciós administratiu interposat per aquesta societat. Aquest tribunal 
dictaminarà sobre la naturalesa exacta dels drets que pot tenir la societat 
Parkingbages, SL. derivats de l’acord plenari del mes de maig de 1994 i el decret 
de l’Alcaldia del mes de juny del mateix any. 
Després de la decisió de la presidència adoptada en el Ple del mes de març de 
deixar sobre la taula el dictamen, l’Ajuntament ha sol.licitat l’elaboració de nous 
dictàmens jurídics per tal que la Corporació tingui més elements de judici per 
prendre una decisió que considera que no es pot demorar més. En concret s’han 
admès dos dictàmens de dos tècnics municipals, els quals, a més a més dels 
seus càrrecs, són lletrats dels Serveis Jurídics municipals i un dictamen de la 
lletrada del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona, que 
disposa del vistiplau del secretari general de la Diputació de Barcelona. 
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Aquest dictamen que se sotmet a la consideració del Ple ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals del 13 de maig i 
s’ha introduït una modificació als pactes tercer i quart del conveni consistent en 
exigir a la societat Parkingbages, SL. la prèvia tramitació i concessió de llicència 
urbanística per tal de poder executar les obres que figuren en aquests pactes. 
D’aquesta manera, quedarien subsanades dues de les infraccions legals que 
s’esmenten a l’informe del secretari general que consta a l’expedient d’aquest 
dictamen que són les següents: la inclusió del dictamen a l’ordre del dia del Ple 
sense que hagi passat prèviament per la Comissió Informativa i l’autorització 
d’obres sense que s’hagi sol.licitat prèviament la llicència d’obres.  
Cal constatar també que l’únic motiu de l’oposició per part dels grups municipals 
de CiU i PP perquè s’aprovi el dictamen, segons es dedueix de les seves 
intervencions en el Ple del mes de març, es fonamenten en l’informe desfavorable 
emès pel secretari general de la Corporació i també parcialment en l’informe del 
tècnic mitjà de gestió de Contractació i Patrimoni. Ambdós informes se sustenten 
en l’absoluta impossibilitat legal de l’Ajuntament de suspendre l’execució d’una 
ordre de desallotjament de l’aparcament i, en conseqüència, la necessitat i 
obligatorietat de fer la seva execució material.  
En cap cas s’ha posat en dubte, o almenys així ho entén ell, el contingut de les 
clàusules i pactes del conveni ni la necessitat de realitzar urgentment un conjunt 
d’obres de condicionament que solucioni el lamentable estat actual del recinte de 
l’aparcament. Per tant, s’ha de considerar que, en el supòsit que sigui legalment 
possible aprovar el conveni, el seu contingut i especialment els pactes econòmics 
són favorables als interessos públics que l’Ajuntament té obligació de defensar.  
No entrarà en discussions tècniques ni jurídiques sobre la conformitat o no 
conformitat a dret dels acords que se sotmeten a l’aprovació pel Ple d’aquesta 
Corporació. Els regidors han tingut a la seva disposició els dictàmens jurídics que 
consten a l’expedient dels quals alguns són molt extensos i està convençut que 
els hauran analitzat en profunditat.  
Les argumentacions i conclusions dels cinc dictàmens jurídics són variades i 
contradictòries: dos d’ells defensen la possibilitat legal de suspendre o no 
executar l’ordre de desallotjament i també diuen que es pot signar el conveni per 
regular transitòriament l’administració de l’aparcament; en canvi, hi ha dos 
dictàmens que admeten la possibilitat que l’Ajuntament no executi el 
desallotjament encara que sigui per la via de la no actuació. Aquests dos 
dictàmens no es manifesten respecte al conveni. Hi ha un últim dictamen que 
s’oposa radicalment a la suspensió i al conveni qualificant-los de nuls de ple dret. 
Cal deixar clar que tots els tècnics que han elaborat els dictàmens tenen el 
respecte de l’equip de govern que els considera honestos i competents 
professionalment. En qualsevol cas, de la lectura dels informes es pot deduir que 
ens trobem davant d’un problema complex i difícil. Com ha dit abans i sense 
entrar en una discussió tecnico-jurídica, l’equip de govern considera que hi ha 
prou raons jurídiques per sustentar la possibilitat legal de no executar l’ordre de 
desallotjament de l’aparcament i aprovar el conveni que regula transitòriament la 
seva administració per part de la societat Parkingbages, SL. fins al moment en 
què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicti Sentència. L’equip de 
govern considera que aquesta és la millor solució per moltes raons: permet 
realitzar amb caràcter immediat les obres de condicionament del local de 
l’aparcament, no es reconeix cap dret a la societat Parkingbages, SL. i seran els 
tribunals els qui dictaminaran el contingut d’aquests drets derivats d’acords dictats 



 20

per una anterior Corporació i s’eviten els riscos jurídics que comportaria l’execució 
d’una ordre de desallotjament que ha estat impugnada davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
Tenint en compte que considera que aquesta és la millor solució i creu que està 
conforme a dret, demana el vot afirmatiu de tots els regidors i regidores. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que aquest dictamen és com el riu 
Guadiana perquè apareix i desapareix amb una certa facilitat a l’ordre del dia del 
Ple. En la darrera ocasió el dictamen va quedar sobre la taula i de les 
intervencions del GMPP va semblar que, fins i tot, el seu grup molestava o treien 
la ponderació de la qual sempre ha fet gala l’equip de govern en el tractament 
dels dictàmens. No voldria caure en el mateix error i, per això, el seu grup es 
limitarà a fer alguns comentaris. El GMPP no està d’acord amb el que ha dit el 
senyor Esclusa tot i que entén les seves raons, però, els qui treballen 
habitualment en tasques jurídiques no poden estar d’acord amb les seves 
manifestacions. Probablement els ciutadans es preguntaran perquè es dóna tanta 
importància a una qüestió que no hauria de tenir transcendència per a la ciutat. 
Intentarà explicar-ho en poques paraules: el GMPP intenta plantejar el principi de 
legalitat que ha de regir en totes les actuacions de l’Ajuntament. És cert que als 
regidors no se’ls demana que tinguin un coneixement profund de la legalitat, però 
també és veritat que, un cop s’accedeix a un càrrec públic, tots els actes 
administratius estan reglats o bé tenen un marc dins del qual ha d’estar tota 
l’actuació administrativa. Aquest marc no l’estableix l’Ajuntament i, per tant, no el 
pot eludir. El GMPP considera que, en aquesta ocasió, l’Ajuntament està 
sobrepassant la legalitat i, per això, qüestiona tant aquest tema que, en principi, 
no hauria de tenir més transcendència que la provocada als afectats. 
Quan el dictamen va quedar sobre la taula es va dir que se’ls consultaria i no se’ls 
ha consultat res i suposa que ho ha fet amb altres persones. Té la sensació que, 
des d’aquell moment, l’equip de govern ha anat buscant dictàmens fins a 
aconseguir tenir-ne un que li doni la raó. Aquesta actuació no es pot permetre a 
l’Administració perquè l’Ajuntament ja té els seus propis tècnics, alguns dels quals 
són d’habilitació nacional, que són als qui ha de demanar els informes sobre els 
quals s’ha de basar en lloc d’anar a buscar dictàmens fora de l’Administració. En 
aquest cas, els informes elaborats pels tècnics de l’Ajuntament, que són els qui 
coneixen bé el tema, diuen que aquesta situació s’ha de resoldre d’una altra 
manera. El fet d’anar a buscar un dictamen fora de l’Ajuntament li sembla una 
mostra de desconfiança respecte als tècnics interns i, a més a més, també 
demostra la inseguretat de l’equip de govern perquè, si l’Ajuntament busca algú 
que li doni la raó, està actuant de la mateixa manera que el Generalíssim Franco, 
que feia el que li semblava un cop escoltat el Consell d’Estat. Aquesta actuació de 
l’Ajuntament de Manresa dóna aquesta mateixa sensació i cal tenir en compte 
que els temps han canviat.  
El senyor Esclusa justifica l’actuació de l’equip de govern dient que es fa un bé 
tant al particular com a l’Ajuntament i, respecte a això, li vol dir que si el GMPP 
planteja la discussió d’aquesta qüestió és perquè considera que no es fa un bé ni 
a l’Ajuntament ni molt menys al particular al qual s’està perjudicant greument.  
Des del primer moment, l’actual equip de govern ha tingut en dues ocasions 
problemes importants provocats per actituds com aquesta: una d’elles va ser amb 
la qüestió de l’edifici del Casino respecte al qual es va elaborar un conveni que no 
s’hauria d’haver fet. Malgrat el fet que no és atribuïble a l’actual equip de govern, 
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serà ell el qui haurà d’afrontar el problema. La segona ocasió és la que s’ha creat 
quan el Fiscal Especial de Medi Ambient ha atribuït a l’equip de govern el fet 
d’adoptar decisions havent informes contundents desfavorables. Aquells informes 
eren tècnics, però, en aquesta ocasió, hi ha un informe que diu que aquesta 
actuació és manifestament il.legal. Sembla que no se n’aprengui res dels errors 
passats; després del que ha passat amb l’expedient que ha explicat anteriorment, 
personalment s’ho rumiaria abans de tornar a sotmetre al Ple un assumpte com 
aquest respecte al qual hi ha informes jurídics en contra i, a més a més, algun 
d’ells molt contundents. Si torna a passar el mateix que amb el tema anterior, no 
obtindran el suport de ningú perquè ja se’ls ha advertit prèviament.  
En l’expedient de Parkingbages, SL. se li està creant un problema al particular 
perquè, el fet que hi hagi aquesta il.legalitat manifesta en l’acord, el situa en una 
posició incòmoda i il.legal de tal manera que l’equip de govern que resulti escollit 
en les properes eleccions podrà fer el cas que voldrà d’aquest conveni com 
també ho podrà fer el particular, però amb la diferència que se li atorga la garantia 
que amb una situació de fet podrà obtenir un dret. El senyor Esclusa ha dit que no 
se li reconeix cap dret, però, si consulta els seus tècnics, comprovarà que sí es 
així i és tot el Ple el qui està cometent aquesta il.legalitat. 
Desconeix qui és el funcionari encarregat de Planificació i Coordinació que ha 
elaborat el dictamen, probablement és molt competent, no ho dubta, però sí que 
dubta que aquest tècnic tingui algun coneixement jurídic perquè, si el tingués, 
encara que fos moderadament, sabria que hi ha altres maneres de resoldre la 
situació amb el mateix resultat final i sense envair la legalitat per part de 
l’Ajuntament o del particular. Per això, modestament, recomana que es revisi una 
mica a qui s’encarrega cada tasca per evitar que, en algun moment, s’assigni una 
feina jurídica a algú que no hi entén provocant, d’aquesta manera, la comissió 
d’errors. 
A més, al propi ordre del dia es veu la impossibilitat de portar a terme aquest 
acord perquè en el punt 2.3 es diu que l’Ajuntament remet l’expedient al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, com es pot proposar aquest acord ? 
si es tracta d’un nou expedient, cal iniciar-lo per una altra via, no es pot fer 
d’aquesta manera com ja li ho diran els seus tècnics. Si s’ha tramès tota la 
documentació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja no es pot fer res 
més fins que el Tribunal resolgui.  
Amb aquesta actuació sembla que l’equip de govern vulgui eludir la legalitat i ho 
diu en to de comentari perquè no vol que s’interpreti que està acusant ningú 
d’haver comès un delicte, sinó que tan sols vol dir-los que les coses no es poden 
fer així i que hi ha altres solucions.  
Per això el GMPP s’oposa a l’adopció d’aquest acord en defensa de la legalitat 
que ha de regir en tota l’actuació de l’Ajuntament i també en defensa dels 
interessos tant municipals com dels particulars. A aquests últims se’ls està 
perjudicant i s’està situant l’Ajuntament i el particular en una posició de risc jurídic 
important. A més, personalment li causaria una certa por el fet d’aprovar aquest 
acord tenint en compte els informes que conté l’expedient. 
El senyor Esclusa escuda l’actuació de l’equip de govern en dos informes jurídics 
que li donen la raó i, malgrat que no ho dubta, ignora en quin fet es basa per fer 
aquesta consideració. Si es tractés d’una qüestió d’interpretació es podrien trobar 
informes a favor o en contra, però aquest és un tema molt clar i, per això, el 
GMPP es reserva el dret d’iniciar, en el seu dia, les accions que consideri 
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oportunes contra aquells que han elaborat aquests informes i vol que aquesta 
intenció consti en acta.  
Per tot el que ha explicat el GMPP votarà negativament el dictamen. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU pensava que en aquest Ple 
quedaria resolta aquesta qüestió i que no caldria entrar novament en la discussió 
amb un munt de nous informes i això li preocupa. 
No entén perquè l’Ajuntament ha arribat a la situació actual perquè aquesta 
qüestió s’hauria pogut resoldre d’altres formes i, pel que sembla, ens trobem 
davant d’un nyap perquè primer es presenta un dictamen al Ple i després es retira 
i això fa pensar que segurament l’equip de govern se’n va adonar que hi havia 
alguna cosa important que calia tenir en compte.  
Cal estar a les “verdes i a les madures“ davant de qualsevol situació i, quan es va 
presentar el dictamen, al GMCIU li va semblar correcte i continua amb la mateixa 
postura. Si algú considera que es tracta d’un nyap, és problema seu, però el 
GMCIU va votar afirmativament i ara no té cap raó per canviar de postura.  
Aquest dictamen va quedar sobre la taula i ara es torna a presentar “guarnit” amb 
dos nous informes que a la Comissió Informativa es va dir que eren favorables a 
la intenció de l’equip de govern. A la Comissió Informativa es va aprovar el 
dictamen amb els vots de l’equip de govern i no per unanimitat dels membres 
perquè la resta dels grups no van votar afirmativament. 
Un dels dos nous informes l’ha elaborat el tècnic d’administració general adscrit a 
l’Assessoria Jurídica d’Alcaldia-Presidència i personalment ha après molt amb 
aquest informe perquè és jurídicament molt extens. La conclusió primera d’aquest 
informe diu: “... resulta la impossibilitat de procedir a l’adopció de l’acord de 
supressió de l’acte administratiu per manca de competència dels òrgans 
municipals”. Tenint en compte això, és evident que el GMCIU no pot desdir-se de 
la postura que va adoptar en el seu dia.  
Aquest informe diu el mateix que el de la cap dels Serveis Jurídics: l’única 
possibilitat que hi ha és esperar que el Tribunal es pronunciï. L’equip de govern 
els demana que es desdiguin del que van aprovar fa dos mesos la qual cosa 
tothom sap que jurídicament és un acord nul de ple dret.  
La Diputació de Barcelona, en el seu informe, cita una Sentència del Tribunal 
Suprem en la qual es diu el següent: “... entra dentro de sus facultades normales, 
inmanentes a la propia administración, el dilatar la ejecución de sus propios 
actos...”. Per tant, es pot dilatar i decidir no fer-ho ara sinó més endavant, però 
tenint en compte que l’acord és vàlid.  
A més a més, en aquest informe es fan tota una sèrie de valoracions sobre altres 
judicis, però té la sensació que es tracta de resolucions que havien anat a judici i 
que s’han resolt favorablement donat que es tractava de qüestions d’interès 
públic.  
El GMCIU està d’acord amb la línia dels informes tècnics de l’Ajuntament 
consistent en no fer res i esperar que el Tribunal resolgui i li sembla molt estrany 
que els tècnics de l’Ajuntament diguin una cosa i els de la Diputació de Barcelona 
en diguin una altra. Personalment, creu que la visió dels tècnics de la Diputació és 
una mica esbiaixada per afavorir l’actuació de l’Ajuntament.  
Considera que l’equip de govern hauria de respectar els informes jurídics del 
personal de l’Ajuntament que tan sols pretén el bé de l’Ajuntament. Els Serveis 
Jurídics no estan en contra de l’equip de govern, sinó que adverteixen que aquest 
és un tema delicat i és molt fàcil equivocar-se. Quan a ell li donen  un avís 
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d’aquestes característiques, procura desviar la seva actuació cap a una altra 
banda. Els Serveis Jurídics aconsellen actuar d’una altra manera i no és pas tan 
difícil fer-ho. Creu que l’equip de govern s’ha entestat en actuar d’una 
determinada manera i li sembla que valdria la pena que ho reconsiderés i que fes 
cas del que diuen majoritàriament els Serveis Jurídics de l’Ajuntament, on hi ha 
persones qualificades, per tal de buscar una solució en funció del que ells 
aconsellin. L’equip de govern té la sensació que hi ha una lluita contra ell i no és 
així, sinó que els Serveis Jurídics l’aconsellen bé i volen que l’Ajuntament no entri 
en un camí que pot provocar problemes, perquè estan al servei de l’Ajuntament i 
diuen el que consideren més convenient perquè l’equip de govern pugui fer el 
millor per a la ciutat.  
 
El senyor Esclusa i Espinal diu que, com ja ha dit en la seva anterior 
intervenció, no entrarà a valorar la capacitat tècnica del personal i se’n guardarà 
molt de valorar si algú és o no advocat. Abans ha dit que tots els informes es 
mereixen el mateix respecte i està convençut que els han elaborat uns tècnics 
molt capacitats.  
Es tracta del fet que el Ple va aprovar un dictamen i ara es proposa no executar 
l’ordre de desallotjament i també aprovar un conveni amb l’entitat Parkingbages, 
SL. en espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamini sobre 
el fet de si, arran de l’acord del Ple i del decret de l’any 1994, es van crear o no 
uns drets a favor de la societat Parkingbages, SL.  
Aquest conveni és bo per defensar l’interès públic, el de l’Ajuntament i el de la 
ciutat i es regula aquest “impàs” mentre el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya no dictamini com ja ha explicat abans.  
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que, com que ha vist quina és la posició de l’equip 
de govern, s’ha limitat a aconsellar. El GMPP ha de defensar la legalitat i és el 
que està fent sense atribuir a l’equip de govern una intenció manifestament 
il.legal, però sí advertint-lo que està cometent una il.legalitat i amb això s’acaba la 
seva tasca. 
Entén que l’equip de govern hagi de resoldre la situació i també que es miri amb 
desconfiança el que li diuen els grups de l’oposició considerant que fan política de 
la qüestió, però no és aquest el cas, sinó que els grups de l’oposició l’estant 
advertint, amb la intenció de col.laborar el màxim possible, respecte al fet que hi 
ha algú que intenta enganyar-lo amb aquest dictamen.  
El senyor Esclusa està actuant d’una manera lògica, si es considera globalment, 
consistent en dir: passi el que passi amb la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, el conveni ja està signat. Aquesta actuació correspondria al 
que es diu popularment: “nadar i guardar la roba” i això no ho pot fer en primer 
lloc, pel contingut dels informes jurídics; en segon lloc, perquè és competència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, en tercer lloc, perquè s’ha tramès 
l’expedient al Tribunal.  
Amb aquesta actuació, el regidor assumeix un risc jurídic més gran i, segurament, 
aquest risc l’haurà de suportar un altre equip de govern, però està afectant els 
interessos de la ciutat i dels particulars implicats, l’advocat dels quals deu estar 
molt content perquè qualsevol advocat voldria poder negociar amb un ajuntament 
com aquest que, malgrat el que diguin els informes jurídics del seu personal, fa el 
que vol. Cal evitar que un regidor tingui aquest tipus d’actuació i la millor manera 
de fer-ho és reconduint el dictamen. 
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A l’Ajuntament hi ha tècnics prou capacitats com perquè, dins de la legalitat, es 
pugui adoptar un acord diferent amb el qual s’assoleixi la mateixa finalitat que la 
que es pretén. 
També cal dir que, en el seu dia, el GMPP ja va advertir a l’equip de govern que, 
el fet de fer marxar els ocupants de l’aparcament del Mercat de Puigmercadal, 
portaria problemes, com així ha estat. El fet d’intentar solucionar el problema per 
aquesta via encara ha empitjorat la situació.  
El GMPP exposa tot això amb l’ànim de col.laborar i, amb la intenció de voler fer 
la seva feina com a grup municipal, li demana al secretari que faci constar 
expressament a l’acta de la sessió que es reserva el dret d’atribuir la 
responsabilitat que pugui esdevenir en el futur als funcionaris que hagin actuat 
incorrectament perquè cal insistir un cop més en el fet que hi ha algú que li pretén 
vendre a l’equip de govern una solució que no és real. 
 
El senyor Oms i Pons diu que ja veu que els consells del GMCIU no serviran per 
a gran cosa, considera també que l’equip de govern s’equivoca en la seva 
manera d’actuar i que no hauria d’haver adoptat aquesta decisió. El GMCIU no 
considera adequats els arguments de l’equip de govern i, per tant, el GMCIU 
votarà negativament el dictamen, però, al marge d’això, voldria demanar un 
aclariment respecte a un punt de l’informe que ha elaborat la Diputació de 
Barcelona consistent en el fet que hi va haver una resolució de l’Alcaldia que va 
autoritzar la cessió de la concessió entre la societat Parkingbages, SL. i Caixa 
d’Estalvis de Manresa. En concret voldria saber de quan és aquesta resolució. 
 
L'alcalde contesta que precisament tot prové d’aquest punt i potser valdria la 
pena que s’emmarqués tot el tema de Parkingbages, SL. dins de la concessió 
que es va fer en el seu moment que va ser del mercat i del pàrquing 
conjuntament. Pel que fa al decret de l’Alcaldia al qual ha fet referència el senyor 
Oms, segurament es deu referir al decret de l’Alcalde anterior i no pas a l’actual. 
En el seu moment es van atorgar dues concessions: una corresponent al mercat i 
una altra al pàrquing. Com tots saben, l’actual equip de govern va rescatar la 
concessió del Mercat de Puigmercadal que actualment gestiona directament 
l’Ajuntament i no hi ha hagut cap tipus de controvèrsia, sinó que aquesta 
controvèrsia apareix amb la concessió que s’havia de rescatar en el seu moment 
que corresponia a la societat Parkingbages, S.L. Va aparèixer el nom d’una 
entitat d’estalvis determinada perquè hi havia una garantia hipotecària sobre 
aquest pàrquing respecte a la qual cosa l’Ajuntament no hi té res a dir perquè es 
tracta d’una relació  estrictament mercantil entre la societat Parkingbages, S.L. i 
aquesta entitat d’estalvis.  
El cert és que el que es coneix jurídicament com unitat de l’acte o, en aquest cas, 
de la concessió administrativa es va trencar en el seu moment i l’Ajuntament 
pretenia rescatar la concessió del pàrquing. En aquest cas i a diferència del 
rescat de la concessió del mercat, amb el pàrquing es produeix una controvèrsia 
del particular que pretén defensar uns drets que considera legítims, la qual cosa 
l’Ajuntament entén, el qual, per la seva banda, defensa uns drets que també 
considera legítims des del punt de vista públic. Com a conseqüència d’aquesta 
controvèrsia jurídica, el particular interposa un recurs contenciós-administratiu. 
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament pren la decisió de suspendre un acte 
consistent en la recuperació del pàrquing, generar un règim transitori perquè 
aquest pàrquing pugui continuar funcionant tranquil.lament comprometent-se a 
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realitzat una sèrie d’inversions al seu interior. L’equip de govern considera que es 
garanteix, en primer lloc, l’interès particular que defensa legítimament el seus 
interessos davant del Tribunal contenciós-administratiu i que, a més, es regula a 
través d’un règim transitori; en segon lloc, considera que es defensa l’interès 
públic perquè es possibilita que el pàrquing funcioni amb un nivell de qualitat 
absolutament correcte i, en tercer lloc, també es garanteix que el pàrquing tingui 
una funció directament vinculada al mercat i que no es produeixi una relació 
contenciosa entre el particular i l’Ajuntament que pogués provocar una situació 
degenerativa des del punt de vista d’inversió del pàrquing i també una situació 
contenciosa que, fins i tot, podria acabar amb l’aparició de problemes amb el 
pàrquing.  
Per tant, l’equip de govern considera que defensa l’interès públic respectant tots 
els informes jurídics. 
 
El senyor Oms i Pons agraeix a l’alcalde la seva explicació, però li ha de dir que 
no l’ha convençut en absolut. A l’alcalde, algú l’ha enganyat perquè tot el que ha 
explicat ho hauria d’haver sabut un mes abans quan va sotmetre al Ple 
l’aprovació de l’anterior dictamen. Suposa que hi ha algú que l’ha assessorat molt 
malament perquè la situació ja devia estar clara abans.  
 
L'alcalde diu al senyor Oms que si li ha sorprès el que ell ha explicat abans li 
prega que es llegeixi l’acta del Ple en el que el dictamen va quedar sobre la taula i 
veurà com l’explicació va ser la mateixa. En aquella ocasió tan sols va afegir que, 
si no trobava una altra solució jurídicament millor, l’equip de govern tornaria a 
presentar el dictamen amb les mateixes condicions i no l’ha trobat. Per tant, si 
algú la enganyat, ho ha fet tant ara com fa dos mesos. 
Agraeix l’interès dels grups de l’oposició respecte a aquest dictamen i cal dir que 
en aquest període de temps s’ha introduït, com a modificació en el conveni, la 
necessitat de sol.licitar una llicència urbanística determinada perquè s’ha 
considerat que era una aportació correcte dels grups de l’oposició. Aquesta és la 
posició de l’equip de govern i entén que els grups de l’oposició, amb la intenció de 
defensar el seu punt de vista respecte a aquest conveni, mantinguin la seva 
posició. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-EV) i 11 vots negatius (8 GMCIU i 3 GMPP).    
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.5 i 3.6 de l’ordre del dia. 
 
3.5 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

8/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de 
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crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les 
despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió 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 1999.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 8/1998 dins el 
Pressupost Municipal de despeses vigent, amb especificació de les partides 
pressupostàries que es modifiquen, i els conceptes del Pressupost d’ingressos 
que s’especifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest 
Dictamen. 
 
Tercer.- Canviar el finançament de les següents partides, pel que fa referència 
al crèdit amb entitats financeres: 
 
Partida 511.0.601.09 Urbanització c/ Abat Oliba 
(Préstec concertat amb Banco San Paolo) 

- 649.453

Partida 511.0.601.19 Urbanització c/ Font del Gat +3.684.572
Partida 511.0.601.20 Urbanització pas ferrocarril Súria 
(Préstec a concertar) 

- 3.035.119

 
Quart.- Modificar la redacció del finançament de les partides 511.0.601.09 i 
511.0.601.19, la qual restarà de la següent manera: 
 
Partida 511.0.601.09 Urbanització c/ Abat Oliba 
 

Finançament: Contribucions especials 30.154.918 
 Crèdit entitats financeres 3.350.547 

 
Partida 511.0.601.19 Urbanització c/ Font del Gat 
 

Finançament: Recursos ordinaris 23.809.963 
 Crèdit entitats financeres 31.684.572 

“ 
Cinquè.- 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 8/1998 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.” 
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3.6 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

9/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de 
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les 
despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió 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 1999.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 9/1998 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es 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 9/1998 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 senyor Teixeiro i Macipe explica que l’expedient de modificació de crèdits 
número 8/1998 permet a l’Ajuntament executar els projectes d’urbanització dels 
carrers Abat Oliba i Font del Gat i també la urbanització del pas inferior del 
ferrocarril Súria, respectant el finançament per préstec previst al pressupost del 
1998. 
En l’aprovació del pressupost del 1998 aquests projectes tenien un import previst 
aproximat perquè en aquell moment no estaven acabats. 
D’acord amb les dades del dictamen, els projectes estan afectats per les 
modificacions següents:  
Urbanització del carrer de l’Abat Oliba: en el pressupost inicial l’import era de 38 
milions de pessetes que es finançaven amb 4 milions de pessetes a través de 



 28

préstecs i 34 milions de pessetes mitjançant les contribucions especials. En el 
pressupost modificat, aquests 38 milions de pessetes es converteixen en 33,5 
milions de pessetes el finançament dels quals és ara de 3,4 milions de pessetes a 
través de préstecs i 30,1 mitjançant contribucions especials.  
Pel que fa al projecte d’urbanització del carrer de la Font del Gat, en el pressupost 
inicial l’import era de 51 milions de pessetes dels quals 28 milions de pessetes es 
finançaven amb préstecs i 23 milions de pessetes, amb quotes d’urbanització. En 
el pressupost modificat, l’import és de 55,5 milions de pessetes dels quals 31,7 
milions de pessetes es financen amb préstecs i 23,8 milions de pessetes amb 
l’aportació de la Junta de compensació del Subsector I de les Bases de Manresa. 
Respecte al projecte d’urbanització del pas del ferrocarril Súria, el pressupost 
inicial era de 7 milions de pessetes que es finançaven amb préstec i al pressupost 
modificat l’import és de 3,9 milions de pessetes que també es financen amb 
préstec.  
És a dir, en resum, es tracta d’un expedient mixt de canvis de partides i canvis de 
finançament que contempla en primer lloc, l’execució dels tres projectes; en 
segon lloc, l’idèntic finançament dels 39 milions de pessetes mitjançant préstec i 
un canvi en el finançament de la urbanització del carrer de la Font del Gat 
consistent en el fet que els 23 milions de pessetes de quotes d’urbanització 
passen a ser 23,8 milions de pessetes que aporta la Junta de compensació del 
Subsector I de les Bases de Manresa. 
Pel que fa a l’expedient de modificació de crèdit número 9/1998, cal dir que prové 
de la regidoria de Joventut, té un import d’1,5 milions de pessetes i comprèn dues 
parts: la primera part de 500.000 pessetes que és un canvi de partides equilibrat o 
compensat, és a dir, 500.000 pessetes que es decrementen de la partida 
d’Edificis, mobiliari i estris i que s’augmenten en la partida de Despeses diverses i 
Altres transferències. La segona part és d’1.000.000 de pessetes, derivada d’una 
gestió positiva de la regidoria de Joventut que ha aconseguit una subvenció 
d’aquest mateix import per al Pla Integral de Joventut de Manresa. Degut a la 
idiosincràsia tècnica de les partides generalistes com són les de subvencions, en 
aquest cas de la Diputació de Barcelona, ha calgut decrementar una partida de 
despeses, en aquesta ocasió, de la posició de Seguretat Social, per poder 
materialitzar la subvenció esmentada.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.5 i 3.6 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 
10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Xavier Javaloyes).    
 
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS  
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia. 
 
4.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR 

D’ELECTRÒNICA OLIVERAS, SL, PER IMPORT DE 85.617 PTA, EN 
CONCEPTE DE REPARACIÓ D’UN TRANSFORMADOR 
D’ALIMENTACIÓ I VERIFICAR EL SEU FUNCIONAMENT. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data 
22-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa va encarregar, el mes de maig de 1997, la 
reparació d’una avaria produïda a diferents materials de la megafonia instal.lada 
al Parc de l’Agulla de Manresa amb motiu de la celebració de la Festa de Cultura 
Popular. 
 
En conseqüència d'això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura que subscriu 
proposa, al Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a 
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats 
pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT CONCEPTE PESSETES 

 
ELECTRÒNICA OLIVERAS 
S.L CIF: B-60521044 

 
Reparació d’alimentació verificar 
funcionament 

85.617,-

“
 
4.1.2 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA, EL MUSEU DE GRANOLLERS, EL 
MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE GIRONA, EL MUSEU DE 
MATARÓ, EL MUSEU DE TERRASSA I EL MUSEU DE LA TORRE 
BALLDOVINA, PER TAL DE COL.LABORAR EN L’ORGANITZACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ ITINERANT “L’ALTRA VIDA DE LES ARMES”. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data 
13-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la proposta de conveni tramesa pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a signar entre aquest, la Diputació de Barcelona, el 
Museu Comarcal de Manresa de l’Ajuntament de Manresa, el Museu de 
Granollers, el Museu d’Història de la Ciutat de Girona, el Museu de Mataró, el 
Museu de Terrassa i el Museu de la Torre Balldovina, per tal de col.laborar en 
l’organització de l’exposició itinerant “L’altra vida de les armes” que s’estrenarà 
a finals d’aquest any i itinerarà pels diferents museus organitzadors al llarg dels 
anys 1999 i 2000. 
 
Atès el que s’estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i als 
articles 129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, pels quals es regulen les 
relacions administratives entre les diferents administracions. 
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Atès que l’article 168 de l’esmentada Llei 8/87, de 15 d’abril, preveu la 
col.laboració de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals per tal de 
facilitar-los l’assistència i cooperació que requereixen. 
 
Atès el que s’estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  pels quals es regulen les 
competències i funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
de les diputacions provincials envers els municipis. 
 
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu 
la possibilitat que qualsevol administració pública celebri convenis amb 
persones jurídiques privades o públiques, sempre que tinguin per objecte de 
satisfer l’interès públic i no siguin contraris a l’ordenament jurídic. 
 
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals 
els ens locals poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb 
d’altres administracions públiques i amb persones físiques i jurídiques privades. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Museu 
Comarcal de Manresa de l’Ajuntament de Manresa, el Museu de Granollers, el 
Museu d’Història de la Ciutat de Girona, el Museu de Mataró, el Museu de 
Terrassa i el Museu de la Torre Balldovina, per tal de col.laborar en 
l’organització de l’exposició itinerant “L’altra vida de les armes” que s’estrenarà 
a finals d’aquest any i itinerarà pels diferents museus organitzadors al llarg dels 
anys 1999 i 2000; de conformitat amb el text que s’acompanya al dictamen.  
 
SEGON.-  FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests 
punts.” 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU demana la votació separada 
dels dos dictàmens i també pregunta si és possible la realització d’aquesta sessió 
del Ple sense la presència de l’Interventor municipal, senyor Trullàs.  
 
El secretari contesta al senyor Oms en relació a l’absència de l’Interventor 
municipal que, per realitzar vàlidament sessió del Ple de la Corporació, és 
necessària la presència del president i del secretari o autoritat o funcionari que el 
substitueixi. La normativa parla de la presència de l’Interventor però no de la seva 
assistència. 
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L'alcalde diu que no hi ha cap problema perquè es faci la votació separada dels 
dos dictàmens. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el primer dictamen corresponent al 
punt 4.1.1 es refereix a un reconeixement de crèdit per la reparació d’una font 
d’alimentació vinculada al quadre de so utilitzat en la Festa de cultura popular 
celebrada al mes de maig de l’any 1997 en la qual hi ha haver una pujada de 
tensió que finalment no es va poder demostrar i això ha provocat que, finalment, 
l’Ajuntament hagi hagut d’assumir el pagament de la reparació a càrrec del 
pressupost de l’any 1998 a través d’un reconeixement de crèdit per import de 
85.617 pessetes.  
El següent dictamen corresponent al punt 4.1.2 fa referència a un acord adoptat 
entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i diversos museus de 
Manresa, Granollers, Girona, Mataró i Terrassa per tal de tirar endavant 
l’aportació de fons diversos consistents en armes de foc antigues, 
majoritàriament, per organitzar l’exposició itinerant “L’altra vida de les armes” 
durant l’any 1999 i 2000. La ciutat de Manresa, pels fons que hi aporta, 
segurament tindria l’oportunitat d’acollir l’exposició, d’acord amb el programa 
establert, durant la Festa Major de l’any 2000 tancant un circuit que es traslladaria 
per totes les ciutats que hi aporten fons. 
 
L’alcalde disposa la votació del dictamen comprès en el punt 4.1.1: 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-EV i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Xavier Javaloyes-) i 8 abstencions 
(GMCIU). 
 
L’alcalde disposa la votació del dictamen comprès en el punt 4.1.2: 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.2.1 i 4.2.2 de l’ordre del dia. 
 
4.2.1 APROVAR EL CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EN VIRTUT DEL QUAL ES CREA I ES RECONEIX LA 
VALIDESA ACADÈMICA OFICIAL DE L’ESCOLA D’ART DE 
MANRESA, DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament de 
data 16-3-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Escola d’Art de Manresa estava classificada com a escola d’arts 
aplicades i oficis artístics segons l'ordenació acadèmica anterior a la Llei 
Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu. 
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Atès que la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del 
Sistema Educatiu, i la disposició transitòria setena del RD 389/1992, de 15 
d'abril, preveuen que el procés per al reconeixement de la validesa acadèmica 
oficial dels centres públics d'ensenyaments artístics la titularitat dels quals no 
correspongui a l’Estat, s’ha de realitzar per conveni entre aquests centres i 
l’Administració Educativa corresponent, en aquest cas el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que aquest Ajuntament en data 15 de maig de 1997 va presentar al 
Departament d'Ensenyament la sol.licitud per a la creació de l’Escola d’Art de 
Manresa així com el reconeixement de la validesa acadèmica oficial per impartir 
els cicles formatius de grau mitjà de Serigrafia Artística i d’Artfinal de Disseny 
Gràfic. 
 
Atès que l’Escola d’Art de Manresa, de titularitat municipal, reuneix els requisits 
mínims establerts pel Reial  Decret 389/1992, de 15 d'abril, abans esmentat. 
 
Atesa la proposta de conveni tramesa pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es crea i es 
reconeix la validesa acadèmica oficial de l’Escola d’Art de Manresa, de titularitat 
municipal, i amb una capacitat de 60 llocs escolars, i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
4.2.2 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT I DE PERSONAL GENERADES PER 
ENSENYAMENTS MUSICALS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE MANRESA, I ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ  DE 14.132.371 PTA  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament de 
data 8-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis, de la qual aquest Ajuntament en forma part, possibilita la 
formalització de convenis de col.laboració entre el Departament d'Ensenyament 
i l'Administració Local titular d'escoles de música o de dansa. 
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Atès que en data 8-2-96 aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, varen signar el conveni per a la creació de 
l'Escola Municipal de Música de Manresa, aprovat per Decret del Regidor 
d'Ensenyament de data 7-2-96.  
 
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenya-
ment per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment, durant el 
curs 97/98, de l'Escola Municipal de Música de Manresa.  
 
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació 
General del Sistema Educatiu i a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l'educació. 
 
Per tot això, el Regidor-Delegat d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajunta-
ment i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al 
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels 
ensenyaments musicals als alumnes de 4 a 16 anys de l'Escola Municipal de 
Música de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament la subvenció de 
14.132.371’- ptes. (catorze milions, cent trenta-dues mil tres-centes setanta-una 
pessetes) establerta a l’annex II del conveni esmentat de conformitat amb la 
seva clàusula tercera. 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que el primer dictamen fa referència a la 
creació de l’Escola d’Art. Es tracta d’un conveni que signen l’Ajuntament de 
Manresa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que planteja la 
creació oficial de l’Escola d’Art i el seu reconeixement des del punt de vista de la 
titulació als efectes dels dos cicles formatius que està desenvolupant l’Escola que 
són el de Serigrafia artística i el d’Artfinal de disseny gràfic. 
Com es pot observar, aquest conveni no comporta cap mena de compromís de 
l’administració educativa de la Generalitat pel que fa al finançament de l’Escola. 
L’Ajuntament no pot renunciar a aquesta qüestió i signa el conveni en aquest 
moment perquè el curs és a punt de finalitzar i considera que cal crear les 
condicions que permetin que els exàmens i les titulacions es puguin fer en les 
condicions adequades, però, no obstant això, espera que les negociacions que 
estan en curs actualment entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
la Federació de Municipis fructifiquin en un futur immediat per tal que totes les 
escoles municipals de Catalunya gaudeixin, no tan sols del seu reconeixement 
oficial per part de la Generalitat, sinó també del seu finançament, com a mínim, al 
mateix nivell que les escoles concertades privades.  
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El segon dictamen fa referència a la subvenció habitual del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per al sosteniment de les despeses de 
funcionament de l’Escola Municipal de Música, és a dir, per a aquells 
ensenyaments no reglats que s’imparteixen dins del Conservatori Municipal de 
Música. La subvenció és semblant a la d’altres anys i es concedeix en funció 
d’uns mòduls que estan fixats en proporció al nombre d’alumnes de l’Escola. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.2.1 i 4.2.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.3.1 i 4.3.2 de l’ordre del dia. 
 
4.3.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TAL 
D’ELABORAR EL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT DE MANRESA, I 
ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ D’1.000.000 PTA PER A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA ESMENTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut de 
data 5-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona des de l’Oficina del Pla Jove, té establerta 
una línia de cooperació i suport econòmic a les polítiques de joventut dels 
ajuntaments de la província de Barcelona mitjançant convenis. 
 
Atesa la proposta de conveni tramesa per la Diputació de Barcelona per tal de 
col.laborar en l’elaboració d’un Pla Integral de joventut de Manresa, amb 
l’objectiu de recollir i analitzar tota la informació sobre intervencions o projectes 
municipals que afectin a la vida dels joves de la ciutat. 
 
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i als 
articles 129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, pels quals es regulen les 
relacions administratives entre les diferents administracions. 
 
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, pels quals es regulen les 
competències i funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les 
diputacions provincials envers els municipis. 
 
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals 
es regula l’establiment de convenis entre administracions públiques. 
 
Per tot això, la Regidora de Joventut proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de 
Manresa i la Diputació de Barcelona per tal d’elaborar el Pla Integral de 
Joventut de Manresa que inclogui totes les actuacions municipals adreçades 
als joves i classificades per àmbits de treballs, de conformitat amb el text que 
s'acompanya al dictamen. 
 
SEGON.- ACCEPTAR  i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona de 1.000.000,- PTA (un milió) per a 
l’elaboració de l’esmentat Pla Integral de Joventut. 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests punts.” 
 
4.3.2 CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE 

L’ORGANITZACIÓ DEL SALÓ D’INFÀNCIA I JOVENTUT “CAMPI 
QUI JUGUI 98”. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut de 
data 7-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els 
actes preparatoris per a la celebració del saló d'infància i joventut "Campi qui 
jugui 98". 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar el "Campi qui jugui 98" buscant 
el més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la 
participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la 
creació d’Òrgans de participació ciutadana. 
 
Per tot això la  Regidora de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització del 
saló d'infància i joventut "Campi qui Jugui 98", i que quedarà integrada per les 
següents persones: 
 
PRESIDENT: Antoni Santamaria Gámez (DNI 39.355.269) 
   
VOCALS: M. José Antequera Cerdán (DNI 39.343.747) 
 Fco. Javier Antequera Cerdán (DNI 39.350.131) 
 Esther Bacardit Hernando (DNI 39.362.198) 
 Manel Justicia Rivases (DNI 39.357.155) 
 Conxita Montoya Rojas (DNI 39.327.100) 
 Jordi Priego Moreno (DNI 39.369.002) 
 Lluís Thomen Corbalán (DNI 39.350.816) 
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 - En representació de l’Ajuntament:  
 Núria Sensat i Borràs, Regidora de 

Joventut 
 
(DNI 39.345.771) 

 Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut  
(DNI 39.341.120) 

   
TRESORER
A: 

Mireia Estefanell i Medina (DNI 39.348.010) 

   
SECRETARI: Un membre de la mateixa comissió, que 

en aquest cas serà la tècnica municipal de 
Joventut sra. Sílvia Flotats i Giner. 

 
 

“
 
La senyora Sensat i Borràs explica que el primer dictamen fa referència a 
l’aprovació del conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de 
Barcelona la qual concedeix una subvenció d’1.000.000 de pessetes per poder 
endegar les polítiques i programes dirigits als joves de la ciutat tenint en compte 
que ja s’està treballant en el Pla Integral de Joventut. No vol dir amb això que fins 
ara no s’hagin rebut diners de la Diputació de Barcelona, sinó que es concedien 
en forma de subvenció i el requisit que demana la Diputació de Barcelona per 
treballar en col.laboració amb una altra Administració a través d’un conveni, que 
és la via més adient per a les dues Administracions, és que s’elabori un Pla 
Integral de Joventut que, en el cas de Manresa, ja es va aprovar en un Ple 
anterior.  
Pel que fa al segon dictamen, es tracta d’un tràmit formal necessari. Aquest serà 
el tercer any de la celebració del saló d’Infància i Joventut Campi qui Jugui que 
funciona a través d’una comissió formada per persones que, a títol individual, ja 
siguin representants o no d’entitats de la ciutat, treballen en el disseny i 
elaboració del Campi qui Jugui del qual gaudeix Manresa al mes de desembre. 
Aquestes persones ja estan treballant des del mes de gener i tan sols falta la 
creació de la comissió encarregada de l’organització per poder dur a terme al mes 
de setembre els treballs més concrets. 
De les persones que formen aquesta comissió només cal destacar que el senyor 
Antoni Santamaria s’ha escollit com a president per unanimitat, que la tresorera 
serà la senyora Mireia Estefanell i que la funció de secretari serà assumida per la 
tècnica de Joventut senyora Sílvia Flotats. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP considera correctes els 
dictàmens, però voldria fer un prec a la regidora perquè aquest tema ja va sortir 
en un debat previ en el qual la senyora Sensat no hi era: quan es creïn 
comissions com aquesta, demana que s’expliqui perquè es nomenen a les 
persones que la formen per evitar que algú pugui pensar que els integrants 
s’escullen “a dit”. Insisteix en el fet que tan sols és un prec i que, per no allargar el 
debat, fins i tot, si volen, poden simplement tenir-ho en compte per a futures 
ocasions. 
 
L'alcalde diu que el prec del senyor Arderiu constarà en acta i es tindrà en 
compte per a properes vegades.     
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.3.1 i 4.3.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, pel que fa 
al dictamen número 4.3.2, amb el quòrum que determina l’article 112.3.b) de la 
Llei 8/1987, en concordança amb l’article 46.2.b) de la mateixa Llei i l’article 45 
del ROM, es declara acordat: 
 
PRIMER.- CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització del 
saló d'infància i joventut "Campi qui Jugui 98", i que quedarà integrada per les 
següents persones: 
 
PRESIDENT: Antoni Santamaria Gámez (DNI 39.355.269) 
   
VOCALS: M. José Antequera Cerdán (DNI 39.343.747) 
 Fco. Javier Antequera Cerdán (DNI 39.350.131) 
 Esther Bacardit Hernando (DNI 39.362.198) 
 Manel Justicia Rivases (DNI 39.357.155) 
 Conxita Montoya Rojas (DNI 39.327.100) 
 Jordi Priego Moreno (DNI 39.369.002) 
 Lluís Thomen Corbalán (DNI 39.350.816) 
 - En representació de l’Ajuntament:  
 Núria Sensat i Borràs, Regidora de 

Joventut 
 
(DNI 39.345.771) 

 Sílvia Flotats i Giner, Tècnica de Joventut  
(DNI 39.341.120) 

   
TRESORER
A: 

Mireia Estefanell i Medina (DNI 39.348.010) 

   
SECRETARI: Un membre de la mateixa comissió, que 

en aquest cas serà la tècnica municipal de 
Joventut sra. Sílvia Flotats i Giner. 

 
 

 
4.4 REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.4.1, 4.4.2 i 4.4.3 de l’ordre del dia. 
 
4.4.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES JORNADES DE RECREACIÓ ESPORTIVA A 
LA CIUTAT DE MANRESA, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 
2.014.488 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 7-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que des de la Diputació de Barcelona hi ha obert un camp d'actuació que 
possibilita la cooperació amb els ajuntaments, promovent diferents tipus 
d'iniciatives. 
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Atès que dins aquest programa d'actuació, s'organitzen unes Jornades de 
Recreació Esportiva que es realitzen a Manresa, essent aquest el setè any 
consecutiu. 
 
Atesa la proposta de conveni de la Diputació de Barcelona per a la 
col.laboració en el finançament de les esmentades jornades. 
 
Atès que aquest Ajuntament té interès en continuar aquest tipus de 
col.laboració. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d'abril. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conveni a signar entre aquest Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta la col.laboració entre 
ambdues institucions, per a la realització de les "Jornades de Recreació 
Esportiva", a la ciutat de Manresa, i d'acord amb el text que s'adjunta a 
l'expedient. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subven-
ció de 2.014.488'- ptes. (dos milions catorze mil quatre-centes vuitanta-vuit mil 
pessetes), concedida per la Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en 
virtut del pacte setè del conveni esmentat en el punt anterior. 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la 
documentació necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
4.4.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 950.000 PTA CONCEDIDA PER LA 

DIRECCIÓ GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LES ACTIVITATS DE MULTIMÈDIA 
CORRESPONENTS AL CURS 1997/98. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 4-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per Decret del Regidor d’Esports de data 28 de gener de 1998 es va 
aprovar l'acord de sol.licitar a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya una subvenció per a les activitats de Centres d'Esport d'Iniciació -
Multimèdia- per al curs 1997/98. 
 
Atès que en data 31 de març de 1998 la Direcció General de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 950.000'- ptes. per 
aquest concepte. 
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Per tot això, el Regidor  d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple 
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció 
de 950.000'- ptes. (nou-centes cinquanta mil pessetes), concedida per la 
Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de 
Manresa, per a les activitats de Multimèdia corresponents al curs 1997/8. 
 
SEGON.- 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." 
 
4.4.3 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA 
REALITZACIÓ DELS CONTROLS DE SEGUIMENT DELS 
ESPORTISTES, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’1.000.000 PTA PER 
A LA REALITZACIÓ D’AQUESTS CONTROLS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 6-
5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa compta amb un Centre Municipal de 
Medicina de l’Esport, que porta a terme un control i seguiment mèdic de 
diferents esportistes de la ciutat i la comarca. 
 
Atès que la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ens ha 
tramès una proposta de conveni per mitjà del qual ens atorga una subvenció 
d’1.000.000,- PTA. perquè l’Ajuntament col.labori, mitjançant el seu centre de 
Medicina de l’Esport,  en els programes de la Direcció General de l’Esport, per 
a la realització del control i seguiment des del punt de vista biològic a 
esportistes, sotmesos a un entrenament intens de tecnificació i/o 
especialització profunda.  
 
Atès el que s’estableix a la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i a la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que regulen les relacions interadministratives entre les diferents 
administracions públiques. 
 
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
regulen la possibilitat dels ens locals d’establir convenis de cooperació entre 
ells mateixos, amb d’altres administracions públiques i amb persones físiques o 
jurídiques privades, en aquest últim cas sempre i quan l’objecte del conveni no 
es trobi comprès en l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del 
dret privat. 
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Per tot això, el Regidor Delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització, mitjançant el centre de Medicina de l’Esport, 
controls de seguiment dels esportistes, seguint el programa científic de suport a 
la tecnificació esportiva, durant el curs 1998/9. 
 
SEGON.-  Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
d’1.000.000’- ptes. (un milió de pessetes), concedides per la Direcció General 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels controls 
esmentats en el punt primer.  
 
TERCER.-  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.” 
 
El senyor Empez i Garcia explica que es tracta de l’acceptació de tres 
subvencions dues de les quals són conseqüència de la signatura de dos 
convenis, un d’ells amb la Generalitat i un altre amb la Diputació de Barcelona i, la 
tercera subvenció l’ha concedit la Generalitat de Catalunya per a programes que 
realitza l’Ajuntament cada any.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.4.1, 4.4.2 i 
4.4.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.  
 
4.5 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
4.5.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 
20-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest 
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d’això, el regidor-delegat de Sanitat, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels 
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel 
responsable del Servei. 
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ORGANISME, ENTITAT O 
INDUSTRIAL 

 CONCEPTE PESSETES 

HOSPITAL GENERAL 
DE MANRESA 
G-58917659 

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

1.634.000.-

 
TOTAL PTES.  1.634.000.-

“ 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que es tracta d’un reconeixement de crèdit a 
favor de l’Hospital General de Manresa pels serveis prestats durant el mes de 
desembre de 1997 en relació amb el Programa d’Atenció a la Dona.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
1 GMIC-EV -sr. Josep Ramon Mora- i 3 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU - sr. Pere 
Oms, sra. Maria Rosa Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep 
Rueda, sr. Antoni Llobet i sra. Imma Torra). 
 
4.5.2 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL I APARCAMENT 
PÚBLIC DE PUIGMERCADAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 
13-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la Corporació va acordar, en sessió del dia 15 de desembre 
de 1997, iniciar expedient per modificar el Reglament d’organització i 
funcionament del Mercat Municipal de Manresa. 
 
Atès que la modificació del Reglament consistia, segons l’acord plenari citat, en 
l’adequació del reglament als canvis que s’han produït en el funcionament 
ordinari del mercat des de la data de la seva aprovació fins a l’actualitat, amb la 
qual cosa molts dels seus articles havien quedat obsolets. 
 
Atès que en la mateixa sessió plenària es va acordar crear una comissió 
d’estudi encarregada de redactar la modificació del Reglament d’organització i 
funcionament del Mercat Municipal de Manresa,  d’acord amb el que disposa 
l’art. 62.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Atès que la Comissió d’estudi es va reunir en les següents dates: 5 i 12 de 
maig de 1998, segons les actes que consten a l’expedient, i a la convocatòria 
realitzada pel seu president, ja s’hi adjuntava un esborrany per ésser discutit. 
Les modificacions proposades excedeixen de la simple modificació del 
reglament vigent, implicant de fet un nou reglament que hauria de substituir l’ 
actualment vigent. 
 
Atès que el text del reglament aprovat per la Comissió d’estudi, els dies 5 i 12 
de maig d’enguany, té com a principals diferències respecte de la regulació 
anterior, la inclusió de la regulació de l’aparcament públic de Puigmercadal, l’ 
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ús de les cambres frigorífiques, l’ ús dels obradors i la modificació de la 
proporció de les activitats autoritzades. 
 
Atès l’informe emès pel tècnic d’administració general que consta a l’expedient. 
 
Atès el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local; 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova 
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el tinent 
d’alcalde, regidor delegat de Sanitat amb el parer favorable majoritari dels 
membres de la Comissió Informativa de Serveis Personals, proposa al ple de la 
Corporació els següents   
 
ACORDS 
 
1er. APROVAR INICIALMENT el Reglament d’organització i funcionament i 
Aparcament Públic de Puigmercadal, que s’adjunta al present dictamen i que 
consta de 125 articles, 2 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria i 1 
disposició final, redactat per la comissió encarregada, nomenada en sessió 
plenària de 15 de desembre de 1997. 
 
2n. SOTMETRE l’acord d’aprovació inicial del Reglament d’organització i 
funcionament i Aparcament Públic de Puigmercadal a informació pública i 
audiència als interessats, per un termini de 30 dies hàbils perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que disposa 
l’article  49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local; 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
3r. En cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment en el tràmit 
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial anterior esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’adoptar nou acord exprés de conformitat amb el que preveu 
l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, citada.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal explica que el mercat municipal de Puigmercadal es 
regeix per un reglament que es va aprovar fa sis anys i cal modificar-lo perquè la 
gestió del mercat sigui el més àgil possible. 
No detallarà tots els punts que es modifiquen perquè seria molt llarg, però 
explicarà els sis eixos generals en els quals es basen aquestes modificacions: el 
primer defineix més rigorosament les diferents instal.lacions i equipaments del 
Mercat i les condicions d’utilització, el segon defineix les activitats, articles 
autoritzats de venda i el nombre proporcional de les diferents activitats, respecte a 
aquest últim aspecte, el reglament anterior marcava un nombre fix per als 
diferents tipus de parades i amb aquesta modificació s’han marcat uns mínims i 
uns màxims per tal que, quan un titular vulgui canviar d’activitat, ho pugui fer. El 
tercer eix regula el règim d’adjudicació de concessions i de canvis de titularitat 
amb limitacions que evitin situacions de monopoli i establiment amb caràcter 
general del dret de tanteig i retracte a favor de l’Ajuntament en els casos de 
transmissió de locals. Amb aquesta modificació es pretén evitar que hi hagi 
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monopoli respecte a un article determinat. El quart eix millora la regulació dels 
drets i obligacions dels concessionaris i del règim sancionador i, en aquest sentit, 
s’han modificat alguns articles. El cinquè eix regula el funcionament i organització 
de l’aparcament orientat preferentment a donar servei als clients del Mercat. Per a 
l'equip de govern el Mercat i el pàrquing del Puigmercadal formen una mateixa 
unitat i, per tant, s’ha inclòs la regulació del pàrquing en el reglament perquè fins 
ara no ho estava. I el sisè modifica parcialment les normes de repartiment de les 
despeses d’explotació entre els diferents locals i unitats comercials. En aquest 
sentit, cal dir que hi havia algunes unitats que no eren incloses al reglament 
anterior. I també es crea un nou grup de despeses per als conceptes de promoció 
i de servei d’aparcament gratuït per als clients del Mercat. 
Cal dir que el projecte de modificació del reglament es va informar favorablement 
per unanimitat de tots els membres de la comissió d’estudi en la qual hi havia 
l’Associació de Paradistes del Mercat del Puigmercadal, els veterinaris i diferents 
tècnics. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que hi ha algun aspecte molt interessant 
en aquest reglament com és ara el fet que es dóna molt protagonisme i 
responsabilitat a l’Associació de Comerciants, però, malgrat això, hi ha alguns 
aspectes prou amplis com perquè esdevinguin un calaix de sastre on hi càpiga 
tot. Això ja és habitual en els reglament que s’aproven darrerament i el GMPP no 
entrarà a valorar-ho, però no pot estar d’acord amb el reglament perquè, com ja 
ha dit anteriorment en el debat d’un altre dictamen, considera que algú pretén 
enganyar-lo i una part d’aquest engany és en aquest reglament per les raons 
següents: un cop s’aprovi i entri en vigor el reglament, l’Ajuntament tindrà regulats 
uns drets i obligacions respecte al mercat, però, en canvi, tindrà el pàrquing 
ocupat per una societat mercantil que tindrà un títol, que és el conveni que s’ha 
aprovat, que no s’ajusta al reglament. Això pot provocar l’aparició d’un greu 
problema consistent en el fet que en el futur no hi haurà cap tribunal capaç de 
treure aquesta societat del pàrquing. Per això, abans s’ha permès recomanar 
humilment al senyor Esclusa que reconsiderés el dictamen del Parkingbages, 
S.L.. Per tant, el GMPP no pot votar afirmativament aquest dictamen perquè no 
es pot fer responsable d’una situació manifestament il.legal i prega que es revisi 
el reglament perquè, malgrat el fet que tingui aspectes positius, algunes de les 
qüestions que regula són contradictòries amb l’actuació de l’Ajuntament en el 
tema del pàrquing. A més, la coexistència de dues regulacions en el Mercat, una 
a través del reglament i una altra a través del conveni signat amb Parkingbages, 
S.L., que insisteix un cop més en el fet que és manifestament il.legal, pot crear 
problema i en el futur el senyor Esclusa farà feliç a molts advocats que hauran 
d’intentar desfer l’embolic que s’haurà creat, però l’Ajuntament en sortirà 
perjudicat. 
Per tot això, el GMPP votarà negativament el dictamen. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que al GMCIU li preocupa el fet que 
s’inclogui al reglament la regulació del pàrquing perquè això pot crear problemes 
i, per això, s’abstindrà en la votació del dictamen. 
 
L'alcalde intervé dient que, donat que es tracta de l’aprovació inicial, en el termini 
d’exposició pública es podran presentar els aclariments oportuns.  
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC 
i 2 GMIC-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 7 abstencions (GMCIU -sr. Pere Oms, 
sra. Maria Rosa Riera,  sr. Francesc Iglesias, sr. Lluís Serracanta,  sr. Josep 
Rueda, sr. Antoni Llobet i la sra. Imma Torra). 
 
5. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre del dia. 
 
5.1.1 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DEL CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN VIRTUT DEL QUAL LA 
DIPUTACIÓ DÓNA SUPORT TÈCNIC A AQUEST AJUNTAMENT 
MITJANÇANT LA CESSIÓ DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA 
“GESTIÓ D’EXPEDIENTS FAMILIARS I D’USUARIS”, I RATIFICAR-
LO.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials 
de data 30-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la funció prioritària de l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de 
Barcelona és la de donar suport als Serveis Socials Municipals. 
 
Atès que en data 2 d’abril fou signat un conveni de col.laboració entre l’àrea de 
Serveis Socials de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, en 
virtut del qual la Diputació dóna suport tècnic a aquest Ajuntament, fent cessió 
d’ús d’una aplicació informàtica per tal de gestionar les dades referents als 
usuaris dels serveis socials d’atenció primària. 
 
Atesos l’article 30 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, els articles 88, 89 i 90 de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i la Llei 5/1987, de 4 d’abril, del Règim Provisional de les competències 
de les Diputacions Provincials, segons els quals són competències pròpies de 
les  Diputacions,  l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, així com la coordinació dels Serveis públics municipals. 
 
Atès que d’acord amb els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ens 
locals poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres 
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, en 
aquest últim cas sempre i quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en 
l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Donar-se per assabentat aquest Ple, del conveni de col·laboració signat el 
passat 2 d’abril de 1998, entre el regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Manresa i la Diputada-Presidenta de l’àrea de Serveis Socials de la Diputació 
de Barcelona, en virtut del qual la Diputació dóna suport tècnic a aquest 
Ajuntament mitjançant la cessió de l’aplicació informàtica denominada “Gestió 
d’expedients familiars i d’usuaris” per a la gestió de dades relatives als serveis 
socials d’atenció primària; i ratificar-lo.” 
 
5.1.2 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ 
MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS, PER TAL 
D’ESTABLIR MÚTUA COL.LABORACIÓ PER POTENCIAR EL 
SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL EN FAMÍLIES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor de Serveis Socials i 
Ensenyament de data 30-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la funció prioritària de l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de 
Barcelona és la de donar suport als Serveis Socials Municipals, ja sigui 
directament o indirectament, a través de potenciar les actuacions d’aquelles 
entitats  sense afany de lucre que, en l’àmbit de disminució, coordinen el seu 
programa d’atenció a les persones amb disminució amb els programes 
municipals de Serveis Socials. 
 
Atès que l’Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS)  és 
una entitat jurídica autònoma de caràcter privat i sense afany de lucre que té 
per finalitat l’atenció a la persona amb disminució psíquica. 
 
Atesa la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Manresa per tal de formalitzar un conveni de col·laboració entre ambdues 
institucions i l’Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS) 
amb l’objecte de potenciar el Servei d’Acolliment Temporal en Famílies, adreçat 
a les famílies de persones que pateixen discapacitat psíquica de la comarca del 
Bages. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta 
col·laboració. 
 
Atès que d’acord amb l’article 10.2.d) del DL 17/1994, de 16 de novembre, pel  
qual s’aprova la refosa de les Lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de 
desembre i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i Serveis socials, es 
consideren àrees d’actuació dels Serveis socials la promoció i l’atenció de les 
persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, i també la 
promoció de la seva integració social per aconseguir-ne el desenvolupament 
personal i la millora de la qualitat de vida. 
 
Atesos l’article 30 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, els articles 88, 89 i 90 de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 



 46

concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i la Llei 5/1987, de 4 d’abril, del Règim Provisional de les competències 
de les Diputacions Provincials, segons els quals són competències pròpies de 
les  Diputacions,  l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, així com la coordinació dels Serveis públics municipals. 
 
Atès que, d’acord amb les esmentades lleis, el municipi per a la gestió dels 
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències pot promoure tota 
classe d’activitats i prestar quants Serveis públics contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat local. 
 
Atès que d’acord amb els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ens 
locals poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres 
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, en 
aquest últim cas sempre i quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en 
l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Manresa, la Diputació de Barcelona i l’Associació Manresana de Pares de Nens 
Subdotats (AMPANS), per tal d’establir mútua col·laboració per potenciar el 
Servei d’Acolliment Temporal en Famílies, adreçat a les famílies de persones 
que pateixen discapacitat psíquica de la comarca del Bages. 
 
SEGON.-  Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que el primer dictamen fa referència a un 
acord entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona per a la 
implantació d’un programa informàtic especialitzat en la gestió de serveis socials.  
En l’àmbit dels serveis socials no hi ha massa eines informàtiques especialitzades 
i l’Ajuntament de Lleida ha creat una aplicació altament especialitzada i molt 
eficient en aquest camp que l’Ajuntament de Manresa ha tingut ocasió de 
conèixer. A través de convenis signats amb la Diputació, l’Ajuntament de Lleida 
ha posat aquest programa a la disposició d’altres Ajuntaments. Per tant, amb 
aquest conveni, l’Ajuntament de Manresa podrà disposar d’aquesta nova eina 
informàtica que actualment ja és en fase d’implementació dins de les diferents 
àrees de Serveis Socials.  
El segon dictamen fa referència a l’aprovació d’un conveni que signen des de fa 
tres anys l’Ajuntament de Manresa, l’Associació AMPANS i la Diputació de 
Barcelona per al sosteniment del programa d’acolliment temporal en famílies i que 
no té cap novetat respecte als convenis dels anys anteriors. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 5.1.1 i 5.1.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
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5.1.3 APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT DE FORMACIÓ D’UNA 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials i 
Ensenyament de data 5-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’elaborar una nova Ordenança Municipal 
sobre l’Atenció a la Infància, per tal de regular els aspectes relatius als drets 
dels infants i la seva protecció així com la sensibilització social envers aquests. 
 
Atès el que disposen els articles 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l'article 63.2.k) de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del  menor i l'article 11 de la Llei 8/1995, de 27 
de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents, i de modificació de 
la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors 
desemparats i de l'adopció, especialment l'apartat 5, quan diu: "les 
administracions locals, en funció de llur proximitat al ciutadà i d'acord amb la 
legislació vigent, són el primer nivell d'informació i assessorament dels infants i 
els adolescents que ho sol·licitin.".   
 
Atès el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, respecte al procediment d’aprovació i modificació dels Reglaments i 
Ordenances  Locals, especialment l’article 62.1 que exigeix acord de formació i 
designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 
Atès l’informe emes pel tècnic d'administració general dels Serveis Jurídics, el 
Regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament, amb el parer majoritari 
favorable de la Comissió municipal informativa de Serveis Socials i Polítiques 
d'Igualtat, proposa que pel Ple de la Corporació s’adopti el següent 
 
ACORD 
 
APROVAR l’inici de l’expedient de formació d’una nova Ordenança Municipal 
sobre l’Atenció  a la Infància, per tal de regular els aspectes relatius als drets 
dels infants i la seva protecció, així com la sensibilització social envers 
aquests.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que les polítiques dirigides a la infància són 
una de les branques principals de la política social que duu a terme l’Ajuntament i, 
en aquest context, l’equip de govern pretén iniciar el procediment per elaborar 
l’ordenança municipal sobre l’atenció a la infància. Aquest propòsit està recollit en 
el Pla Director d’Objectius i pretén el següent: regular els procediments per a la 
defensa dels drets i promoure la qualitat de vida dels infants a la ciutat de 
Manresa; concretar els principis rectors de l’activitat municipal en relació amb els 
infants, més enllà del que són les obligacions o les competències estrictes dels 
serveis socials; determinar també els deures dels ciutadans en tot el que fa 
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referència a la protecció de la infància i regular els mecanismes de participació 
dels infants en tots els afers ciutadans. 
 
La senyora Riera i Monserrat intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 
el dictamen d’iniciar l’expedient de formació d’aquesta ordenança.  
Considera que és bo que l’ordenança s’hagi iniciat dins del context del Consell 
municipal de la infància on totes les entitats poden fer aportacions i on es treballa 
des de la base. 
Creu que és un compromís de tots els ciutadans i, per tant, l’Ajuntament ha de ser 
al capdavant en la defensa dels drets dels infants. En la Declaració Universal dels 
Drets Humans es fa menció especial a la protecció i defensa dels infants, però no 
per això els Ajuntaments han de deixar de banda aquesta tasca.  
El GMCIU considera que és bo que es faci aquesta ordenança i està disposat a 
treballar dins del Consell municipal de la infància i, posteriorment, anar més enllà 
elaborant un protocol d’actuació perquè la qüestió no quedi només en una 
ordenança. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
6. ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
Es fa constar que el regidor senyor Antonio Arderiu i Freixa, per raons de parentiu 
i per interès propi, abandona el Saló de Sessions durant el coneixement, 
discussió i votació dels assumptes compresos en els punts 6.1.1 a 6.1.6, ambdós 
inclosos, de l’ordre del dia, en compliment i als efectes d’allò que disposa l’article 
96 del ROF, aprovat per RD 2.568/86, de 28 de novembre, en concordança amb 
l’article 76 de la Llei 7/85, de 2 d’abril. 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia. 
 
6.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ 

DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 5 “CAN FONT”, TRAMÈS I 
PROMOGUT PER LES SENYORES MERCEDES FREIXA ALEGRE I 
ASUNCIÓN ARDERIU FREIXA I PELS SENYORS JOSÉ NARCISO I 
ANTONIO ARDERIU FREIXA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’anomenat PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, promogut i tramès pels senyors Mercedes 
Freixa Alegre, Asunción Arderiu Freixa, José Narciso Arderiu Freixa i Antonio 
Arderiu Freixa, per a la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist que per part de la Comissió de Govern municipal, en data 23 de març de 
1998, va ser aprovat inicialment l’Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 5, 
“Can Font”, el qual legitima l’aprovació de l’esmentat Projecte de compensació. 
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Atès que per al desenvolupament de la Unitat d’actuació núm. 5, el Pla general 
d’ordenació urbana estableix com a sistema d’actuació el de compensació. 
 
Atès que l’àmbit d’aquesta Unitat d’actuació és format per una sola finca 
registral que pertany, en proindivís, a un sol grup de propietaris, promotors 
alhora del Projecte de compensació. 
 
Vist l’article 176 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, que diu: 
“En el sistema de compensació, els propietaris aporten els terrenys de cessió 
obligatòria, realitzen al seu càrrec la urbanització en els termes que es 
determinen en el Pla o Programa d’actuació urbanística o en l’acord aprovatori 
del sistema i es constitueixen en Junta de Compensació, llevat que tots els 
terrenys pertanyin a un sol titular.” 
 
Atès que l’article 173 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost, determina que “En els supòsits de propietari 
únic, el projecte de compensació es limitarà a expressar la localització dels 
terrenys de cessió obligatòria i de les reserves que estableixi el Pla, així com la 
localització de les parcel·les edificables, ...”. 
 
Atès que l’article 174.2 del mateix Reglament de gestió urbanística estableix 
que “en els supòsits de propietari únic correspon a aquest la formulació del 
projecte de compensació i la seva elevació a l’Administració actuant, si 
s’escau”. 
 
Vist que el contingut del Projecte de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 
17, tramès per a la seva aprovació, compleix amb els requisits establerts per 
l’article 173 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 20 d’abril 
de 1998. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 21 d’abril de 
1998, proposant que per part del Ple municipal sigui adoptat acord en el sentit 
d’aprovar definitivament el Projecte de compensació de la Unitat d’actuació 
núm. 5, d’acord amb allò que estableix l’article 174.2 del Reglament de gestió 
urbanística, i publicar l’acord d’aprovació, en els termes de l’article 111, per 
remissió del 174.4 del mateix Reglament. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via pública que presideix, 
ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, tramès i promogut pels senyors 
Mercedes Freixa Alegre, Asunción Arderiu Freixa, José Narciso Arderiu Freixa i 
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Antonio Arderiu Freixa, d’acord amb allò que estableix l’article 174.2 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 
d’agost. 
 
2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC el Projecte de compensació aprovat, durant el 
termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquest acord en el diari “Regió 7” i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, d’acord amb allò que disposen els articles 111 i 108, per remissió 
del 174.4 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d’agost. 
 
3r.- CONDICIONAR la vigència del Projecte de Compensació definit a l’apartat 
primer, fins que sigui aprovat definitivament, i assoleixi la consegüent 
executivitat, l’Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 5, “Can Font”. 
 
4t.- NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que 
estableix l’article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.” 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de modificació de data 15-5-
98 presentada pel regidor delegat d’Urbanisme que, transcrita, diu el següent: 
 
“Vist el punt 6.1.1 de l’Ordre del dia del Ple ordinari de 18 de maig, referent al 
Projecte de Compensació de la Unitat d’actuació núm. 5, “Can Font”, promogut i 
tramès per les senyores Mercedes Freixa Alegre, Asunción Arderiu Freixa, i els 
senyors José Narciso Arderiu Freixa i Antonio Arderiu Freixa. 
 
Atès que el Dictamen corresponent a aquesta proposta, en la seva part 
resolutòria, conté una errada material pel que fa a l’exposició pública de 
l’expedient, la qual resulta innecessària tractant-se d’un Projecte de compensació 
amb propietari únic. 
 
Atès que per tal de garantir la seguretat jurídica i els drets dels afectats, resulta 
necessari modificar aquest dictamen, substituint el text del seu pronunciament 2n. 
per un de nou que incorpori les esmenes oportunes. 
 
Per tot l’exposat es proposa modificar el contingut del pronunciament 2n. de la 
part resolutòria del Dictamen abans esmentat, el qual quedarà redactat de la 
forma següent: 
 
“2n.- PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior, mitjançant 
la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a la localitat, d’acord 
amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del Reglament de gestió 
urbanística.” 
 
6.1.2  APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ 

DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 17 “FRANCESC MACIÀ”, 
TRAMÈS PEL SENYOR SALVADOR JORBA I NADAL I PROMOGUT 
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PER LA SOCIETAT “COMPANYIA AMPURDANESA DE 
CONSTRUCCIONS, SA”.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l'anomenat PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT 
D'ACTUACIÓ NÚM. 17, "FRANCESC MACIÀ", tramès pel senyor Salvador 
Jorba i Nadal, en nom i representació de la societat COMPANYIA 
AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONS SA, per a la seva tramitació i 
aprovació. 
 
Vist que, al mateix temps, ha estat  tramès per a la seva aprovació l'Estudi de 
detall d'ordenació volumètrica de l'àmbit de la Unitat d'actuació núm. 17, 
"Francesc Macià", el qual legitima l'existència de l'esmentat Projecte de 
compensació. 
 
Atès que per al desenvolupament de la Unitat d'actuació núm. 17, el Pla 
general d'ordenació urbana estableix com a sistema d'actuació el de 
compensació.  
 
Atès que l'àmbit d'aquesta Unitat d'actuació és format per dues finques 
registralment independents, les quals pertanyen en la seva totalitat a un únic 
propietari. 
 
Vist l'article 176 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, que diu: 
"En el sistema de compensació, els propietaris aporten els terrenys de cessió 
obligatòria, realitzen al seu càrrec la urbanització en els termes que es 
determinen en el Pla o Programa d'actuació urbanística o en l'acord aprovatori 
del sistema i es constitueixen en Junta de Compensació, llevat que tots els 
terrenys pertanyin a un sol titular." 
 
Atès que l'article 173 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d'agost, determina que "En els supòsits de propietari 
únic, el projecte de compensació es limitarà a expressar la localització dels 
terrenys de cessió obligatòria i de les reserves que estableixi el Pla, així com la 
localització de les parcel·les edificables,....". 
 
Atès que l'article 174.2 del mateix Reglament de gestió urbanística estableix 
que "en els supòsits de propietari únic correspon a aquest la formulació del 
projecte de compensació i la seva elevació a l'Administració actuant, si 
s'escau". 
 
Vist que el contingut del Projecte de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 
17, tramès per a la seva aprovació, compleix amb els requisits establerts per 
l'article 173 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 20 d'abril 
de 1998, en el qual s'afirma que "el projecte de compensació fixa correctament 
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la delimitació de l'àmbit i dels espais públics i privats, d'acord amb la precisió de 
límits i concreció de les determinacions del Pla general que suposa l'Estudi de 
detall en tràmit".  
 
Vist  l'informe emès pels serveis jurídics d'urbanisme en data 21 d'abril de 
1998, proposant que per part del Ple municipal sigui adoptat acord en el sentit 
d'aprovar definitivament el Projecte de compensació de la Unitat d'actuació 
núm. 17, promogut per la societat COMPANYIA AMPURDANESA DE 
CONSTRUCCIONS SA, d'acord amb allò que estableix l'article 174.2 del 
Reglament de gestió urbanística, i publicar l'acord d'aprovació, en els termes de 
l'article 111, per remissió de 174.4 del mateix Reglament. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats els següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA 
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 17, "FRANCESC MACIÀ", tramès pel senyor 
Salvador Jorba i Nadal, i promogut per la societat COMPANYIA 
AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONS SA, d'acord amb allò que estableix 
l'article 174.2 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost. 
 
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC el Projecte de compensació aprovat, durant el 
termini d'un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquest acord en el diari "Regió 7" i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposen els articles 111 i 108, per remissió 
del 174.4 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost. 
 
3r. SUSPENDRE L'EXECUTIVITAT del Projecte de Compensació definit a 
l'apartat primer, fins que sigui aprovat definitivament, i assoleixi la consegüent 
executivitat, l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'àmbit de la Unitat 
d'actuació núm. 17, "Francesc Macià". 
 
4t. NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que 
estableix l'article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978 de 25 d'agost.” 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de modificació de data 15-5-
98 presentada pel regidor delegat d’Urbanisme que, transcrita, diu el següent: 
 
“Vist el punt 6.1.2 de l’Ordre del dia del Ple ordinari de 18 de maig, referent al 
Projecte de Compensació de la Unitat d’actuació núm. 17 “Francesc Macià”, 
tramès pel senyor Salvador Jorba i Nadal, i promogut per la societat “Companyia 
Ampurdanesa de Construccions SA”. 
 



 53

Atès que el Dictamen corresponent a aquesta proposta, en la seva part 
resolutòria, conté una errada material pel que fa a l’exposició pública de 
l’expedient, la qual resulta innecessària tractant-se d’un Projecte de compensació 
amb propietari únic. 
 
Atès que per tal de garantir la seguretat jurídica i els drets dels afectats, resulta 
necessari modificar aquest dictamen, substituint el text del seu pronunciament 
2n., per un de nou que incorpori les esmenes oportunes. 
 
Per tot l’exposat es proposa modificar el contingut del pronunciament 2n. de la 
part resolutòria del Dictamen abans esmentat, el qual quedarà redactat de la 
forma següent: 
 
“2n.- PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior, mitjançant 
la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a la localitat, d’acord 
amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del Reglament de gestió 
urbanística.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que aquests dos dictàmens formen part del 
desenvolupament del Pla General i, en concret, dels convenis urbanístics que 
anaven vinculats al Pla General. Es tracta de dos projectes de compensació el 
primer dels quals és de Can Font on hi ha una unitat d’actuació l’estudi de detall 
de la qual ja es va aprovar inicialment i en aquest mateix Ple s’aprovarà 
definitivament i que regula les condicions d’edificació atorgades pel Pla General.  
Per tant, amb aquest dictamen s’aprova el projecte de compensació i l’Ajuntament 
rep la part que li correspon.  
El segon dictamen prové del conveni urbanístic de la unitat d’actuació número 17 
anomenada Francesc Macià ubicada a l’entorn del carrer de la Sardana, de la 
mateixa prolongació de l’avinguda de Francesc Macià i del carrer de Viladordis, 
aproximadament on hi ha l’abaixador dels Ferrocarrils Catalans. En aquest 
projecte de compensació també hi ha l’estudi de detall que ha aprovat recentment 
la Comissió de Govern de l’Ajuntament i, en aquest moment, l’Ajuntament rep la 
part de terreny públic que li correspon per dur a terme l’estudi de detall i, 
posteriorment, la seva urbanització.  
Demana el vot afirmatiu als dictàmens donat que es tracta de la recepció de la 
part pública dels terrenys i, aquesta votació, comporta la incorporació de l’esmena 
presentada amb la qual se substitueix el punt segon de l’acord. 
 
El senyor Iglesias i Sala intervé dient que el GMCIU farà una sola intervenció en 
totes aquelles aprovacions que són passos administratius que s’han vist 
anteriorment en aquest mateix Ple i que han tingut l’informe favorable de la 
Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament. Considera que això és bo per 
simplificació processal i estalvi de temps. 
A més, vol manifestar la seva satisfacció pel fet que se segueixen els passos 
necessaris per al desenvolupament del Pla General. 
Per això, el GMCIU donarà suport a totes aquelles qüestions respecte a les quals 
es faci l’aprovació definitiva i que, per tant, ja van ser discutides anteriorment i, 
donat que ja va votar afirmativament, no intervindrà més en aquesta línia.  
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Però, malgrat això, en relació a alguns temes d’expropiacions que venen més 
endavant, voldria demanar que s’intentin resoldre de mutu acord aquelles 
qüestions relatives al desenvolupament del Pla General. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de modificació corresponent al punt 6.1.1 de l’ordre 
del dia, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
Sotmès a votació el dictamen corresponent al punt 6.1.1 de l’ordre del dia amb 
l’esmena de modificació incorporada, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, tramès i promogut pels senyors 
Mercedes Freixa Alegre, Asunción Arderiu Freixa, José Narciso Arderiu Freixa i 
Antonio Arderiu Freixa, d’acord amb allò que estableix l’article 174.2 del 
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 
d’agost. 
 
2n.- PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior, mitjançant 
la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a la localitat, d’acord 
amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del Reglament de gestió 
urbanística. 
 
3r.- CONDICIONAR la vigència del Projecte de Compensació definit a l’apartat 
primer, fins que sigui aprovat definitivament, i assoleixi la consegüent 
executivitat, l’Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 5, “Can Font”. 
 
4t.- NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que 
estableix l’article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.” 
 
Sotmesa a votació l’esmena de modificació corresponent al punt 6.1.2 de l’ordre 
del dia, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
Sotmès a votació el dictamen corresponent al punt 6.1.2 de l’ordre del dia amb 
l’esmena de modificació incorporada, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, es declara acordat: 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA 
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 17, "FRANCESC MACIÀ", tramès pel senyor 
Salvador Jorba i Nadal, i promogut per la societat COMPANYIA 
AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONS SA, d'acord amb allò que estableix 
l'article 174.2 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d'agost. 
 
2n.- PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior, mitjançant 
la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a la localitat, d’acord 
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amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del Reglament de gestió 
urbanística. 
 
3r. SUSPENDRE L'EXECUTIVITAT del Projecte de Compensació definit a 
l'apartat primer, fins que sigui aprovat definitivament, i assoleixi la consegüent 
executivitat, l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'àmbit de la Unitat 
d'actuació núm. 17, "Francesc Macià". 
 
4t. NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que 
estableix l'article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978 de 25 d'agost. 
  
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 6.1.3, 6.1.4 i 6.1.5 de l’ordre del dia. 
 
6.1.3 INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DE LES 

FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR DEL 
CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA CARRETERA DE SANTPEDOR, I 
APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 
AFECTATS PER AQUESTA EXPROPIACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 23 de maig de 1997, per Resolució de l’Honorable conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques s’aprovà la revisió del Pla general 
d’ordenació urbana de Manresa, el qual fixa les característiques de la xarxa 
viària dels terrenys compresos entre el CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA 
CARRETERA DE SANTPEDOR, a partir de la determinació d’illes tancades 
seguint els fronts d’edificació més consolidats. 
 
Atès que aquesta xarxa viària, que bàsicament ve definida per la prolongació 
del carrer Guifré el Pilós, des del carrer Torres i Bages, fins assolir l’avinguda 
de les Bases de Manresa, ha estat recollida també en la proposta d’ordenació 
del subsector I del Pla parcial Bases de Manresa, el qual desenvolupa els 
terrenys compresos entre el carrer Abat Oliba, l’avinguda de les Bases de 
Manresa, la carretera de Santpedor i el carrer bisbe Torres i Bages. 
 
Atès que en data 6 de novembre de 1996 va ser aprovat definitivament el Pla 
parcial del subsector I de Bases de Manresa, i que en data 9 de març de 1997 
va ser també aprovat definitivament el Projecte d’urbanització de l’esmentat 
subsector I. 
 
Atès que l’imminent desenvolupament d’aquest subsector de Pla parcial, en 
abordar parcialment la xarxa viària d’aquesta zona de la ciutat, fa urgent la 
necessitat de solucionar la seva correcta connexió amb la xarxa viària propera, 
és a dir, amb el carrer de Balmes i el carrer Doctor Flèming. 
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Atès que aquesta connexió passa per la completa consecució del carrer Guifré 
el Pilós, la meitat del qual es localitza en sòl urbà, fora de l’àmbit del Pla 
parcial, i que, en conseqüència, resulta necessari l’obtenció de diversos béns i 
drets afectats per les seves determinacions, així com per les del Projecte 
d’urbanització aprovat. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa, aprovat 
per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels béns 
immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de realitzar 
“obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o Municipi, 
aprovats amb els requisits legals ”. 
 
Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons 
d’urbanisme s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix en 
els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, tal com ho estableix 
l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d’agost. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, pel que fa a la 
possibilitat de sol·licitar la declaració d’urgència en aquelles expropiacions que 
requereixin aquesta condició. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme, proposant que per part 
del ple municipal sigui incoat expedient d’expropiació forçosa per a l’adquisició 
dels béns i drets afectats pel desenvolupament de les determinacions del Pla 
general d’ordenació al sector Guifré el Pilós i la Carretera de Santpedor, tot 
demanant al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya que sigui 
declarada la urgència de la necessitat d’ocupació d’aquests béns i drets. 
 
El Regidor delegat d’urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin presos els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques 
necessàries per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació 
urbana al sector del CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA CARRETERA DE 
SANTPEDOR, d’acord amb allò que preveuen els articles 185 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística i 194 del Reglament de gestió 
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost. 
 
2n.- APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
per l’expropiació incoada al paràgraf anterior, la qual s’adjunta al present 
Dictamen, i acordar-ne la seva exposició pública durant un termini de quinze 
dies, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també 
en un dels diaris de major circulació de la província, de conformitat amb el que 
disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de 
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novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la desenvolupa, per remissió 
del 197 del Reglament de gestió urbanística. 
 
3r.- SOL.LICITAR del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya la 
declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient incoat, de conformitat al 
que es preveu a l’article 52 de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de 
desembre de 1954, pels motius que s’especifiquen a la Memòria justificativa 
que s’annexa al present Dictamen. 
 
4rt.- NOTIFICAR AQUEST ACORD de forma individualitzada a les persones 
directament  afectades per l’expropiació.” 
 
6.1.4 INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DE LES 

FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR DE 
CONNEXIÓ DEL PASSEIG PERE III-PONT DE VILOMARA, I 
APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 
AFECTATS PER AQUESTA EXPROPIACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 23 de maig de 1997, per Resolució de l’Honorable conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques s’aprovà la revisió del Pla general 
d’ordenació urbana de Manresa, el qual fixa la connexió entre el PASSEIG 
PERE III I LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA a partir d’un traçat viari 
que segueix la direcció del Passeig. 
 
Atès que aquesta connexió esdevé d’importància cabdal si tenim en compte 
que les dues vies que uneix el Passeig Pere III i la carretera del Pont de 
Vilomara formalitzen la xarxa viària bàsica d’aquesta zona de la ciutat, sobre la 
que es recolzen tots els recorreguts viaris del sector nord de la mateixa. 
 
Atès que la necessitat de fixar una més gran racionalització del trànsit de la 
ciutat en la recerca de la consecució de més espai destinat als vianants, fa 
imprescindible abordar la primera fase d’aquesta connexió, que es concreta en 
la formalització de la plaça Bonavista, tot possibilitant l’enllaç directe entre el 
Passeig Pere III i la carretera del Pont de Vilomara. 
 
Atès que per tal de realitzar aquesta connexió resulta necessària l’obtenció 
d’una sèrie de béns i drets afectats per les determinacions del Pla general 
d’ordenació. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa, aprovat 
per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels béns 
immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de realitzar 
“obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o Municipi, 
aprovats amb els requisits legals ”. 
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Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons 
d’urbanisme s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix en 
els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, per remissió de 
l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 
3288/1978, de 25 d’agost. 
  
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme, proposant que per part 
del Ple municipal sigui incoat un expedient d’expropiació forçosa, per a 
l’adquisició dels béns i drets afectats pel Pla general d’ordenació al sector de 
connexió entre el Passeig de Pere III i la carretera del Pont de Vilomara.  
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin presos els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques 
necessàries per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació 
urbana al sector de CONNEXIÓ DEL PASSEIG PERE III-PONT DE 
VILOMARA, d’acord amb allò que preveuen els articles 185 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística i 194 del Reglament de gestió 
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost. 
 
2n.- APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
per l’expropiació incoada al paràgraf anterior, la qual s’adjunta al present 
Dictamen, i acordar-ne la seva exposició pública durant un termini de quinze 
dies, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també 
en un dels diaris de major circulació de la província, així com al diari “Regió 7”, 
de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa, de 16 de novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la 
desenvolupa, per remissió del 197 del Reglament de gestió urbanística. 
 
3r.- NOTIFICAR AQUEST ACORD de forma individualitzada a les persones 
directament  afectades per l’expropiació.” 
 
6.1.5 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU 

ACORD AMB EL SENYOR RAMON LLATJÓS I PLANAS, PER A 
L’ADQUISICIÓ PER PART D’AQUEST AJUNTAMENT D’UNA FINCA 
DE LA SEVA PROPIETAT, PER UN JUST PREU DE 185.292 PTA, 
NECESSÀRIA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LES AIGÜES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
4-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 16 de març de 
1998, va ser acordada la incoació d’un expedient d’expropiació forçosa per a 
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l’obtenció dels béns i drets afectats pel desenvolupament del Projecte 
d’Urbanització del Camí de les Aigües. 
 
Atès que la relació dels béns i drets afectats per aquesta expropiació va ser 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 93, de 18 d’abril de 1998, 
així com en els diaris “La Vanguardia” de 6 d’abril de 1998 i “Regió 7” de 4 
d’abril de 1998.     
 
Atès que l’esmentada relació de béns i drets inclou una finca de 200 m2 
destinats a vial, propietat del senyor RAMON LLATJÓS PLANAS, la qual figura 
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, amb les dades 
registrals següents: Tom 1.018, llibre 269, foli 200, finca 10.210. 
 
Atès que el senyor Ramon Llatjós i Planas va comparèixer davant les 
dependències d’aquesta Corporació manifestant la voluntat d’arribar a un acord 
sobre la quantia de la indemnització per a l’adquisició de la finca. 
 
Atès que els serveis tècnics d’urbanisme, en data 30 d’abril de 1998 van valorar 
la propietat del senyor Ramon Llatjós i Planas en cent vuitanta-cinc mil dues-
centes noranta-dues pessetes (185.292 PTA), i que l’interessat va mostrar la 
seva conformitat amb aquesta valoració. 
 
Atès que l’esmentat informe dels serveis tècnics d’urbanisme complimenta la 
prescripció imposada per l’article 30.1.b) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual fou aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Vist que l’article 37.1 del mateix Decret 336/1988, de 17 d’octubre, disposa que 
“l’adquisició de béns i drets per expropiació Forçosa es regeix per la seva 
legislació específica”. 
 
Vist que l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa disposa que 
“l’Administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació podran convenir 
l’adquisició dels béns i drets que són objecte d’aquella, lliurement i per mutu 
acord, en el qual cas, una vegada convinguts els termes de l’adquisició 
amistosa, es donarà per conclòs l’expedient iniciat”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 4 de maig de 
1998, proposant que pel Ple de la Corporació sigui aprovada la minuta del 
conveni a subscriure amb el senyor Ramon Llatjós Planas. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU 
ACORD en relació a l’adquisició per part d’aquest Ajuntament de la finca que 
ha quedat indicada en la part expositiva, propietat del senyor RAMON 
LLATJÓS PLANAS, per un preu just total de CENT VUITANTA-CINC MIL 
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DUES-CENTES NORANTA-DUES PESSETES (185.292 PTA), en els termes 
assenyalats en el conveni que s’adjunta al present dictamen, de conformitat al 
que preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 
1954. 
 
2n.- FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així 
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el 
seu redactat.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que aquests tres dictàmens formen part de 
tres expedients d’expropiació. Els dos primers fan referència a l’expropiació de 
finques i aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats i el tercer aprova la 
minuta de conveni per fixar el preu d’una finca. 
El primer dels expedients correspon a la prolongació del carrer de Guifré el Pilós i 
una part de la carretera de Santpedor, però, bàsicament se centra en la 
prolongació del carrer de Guifré el Pilós i en el que afecta al Pla Parcial de les 
Bases de Manresa respecte al qual cal recordar que es delimita per una línia que 
passa pel mig del carrer. Això provoca que part del carrer estigui situat en sòl 
urbà i que s’hagi d’urbanitzar tota l’amplada del carrer en el qual hi ha unes 
propietats situades en sòl urbà. Aquestes propietats pertanyen als germans Pujol 
Ros, al senyor Joaquim Guix Vall, a la senyora Mercè Pijoan Tasias i al senyor 
Martin Casadesús Serra. Hi ha alguna d’aquestes propietats que fa referència a 
una petita cantonada de la carretera de Santpedor. 
El segon expedient d’expropiació urbanística fa referència a la part central de la 
Bonavista que és important per obtenir una bona connexió del Passeig amb el 
final de la carretera del Pont de Vilomara. En aquesta expropiació s’havia arribat a 
un acord amb els propietaris, però va aparèixer un tercer propietari amb el que no 
ha estat possible arribar a un acord. Hi ha dues propietats dels germans 
Codinachs i Escalé i una tercera persona que és usufructuària. S’aprova la relació 
de béns i drets afectats per dur a terme l’expropiació.  
El tercer dictamen aprova la minuta de conveni de mutu acord en relació a un 
petit terreny de 200 metres quadrats aproximadament situat al Camí de les 
Aigües al costat de la carretera de Santpedor. L’Ajuntament compra al senyor 
Ramon Llatjós aquest terreny per un import de 185.292 pessetes. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.3, 6.1.4 i 
6.1.5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.  
 
6.1.6 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT 

D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, PROMOGUT I TRAMÈS PER 
LA SOCIETAT PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, SL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
4-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per acord de la Comissió de Govern de data 23 de març 1998 va ser 
aprovat inicialment l’ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 
5 “CAN FONT”, promogut i tramès per la societat PROMOCIONS COR DE 
CATALUNYA SL, de conformitat amb allò que disposa l’article 64, per remissió 
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de l’article 66, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.. 
 
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 79, del dia 2 d’abril de 1998, així com en el diari “La 
Vanguardia” del dia 1 d’abril de 1998, i que durant el termini d’exposició pública 
no ha estat presentada cap tipus d’al.legació, reclamació ni recurs.  
 
Vist que els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen 
els articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 4 de maig de 
1998, en què es proposa que per part del Ple de la Corporació municipal sigui 
aprovat definitivament l’Estudi de Detall de la Unitat d’actuació núm. 5 “Can 
Font”. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, promogut i tramès per la societat 
PROMOCIONS COR DE CATALUNYA SL, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 64, per remissió de l’article 66, del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya 
en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat, 
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació definitiva de 
l’estudi de detall de la unitat d’actuació número 5 Can Font referent a l’ordenació 
de volums definida per a la part baixa d’aquesta unitat d’actuació. 
Durant el termini d’exposició pública d’aquest expedient no s’ha presentat cap 
al.legació i, per tant, per dur a terme el desenvolupament d’aquesta zona, cal 
aprovar definitivament l’estudi de detall. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents 
(8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 7 GMCIU - sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, 
sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi López, sr. Lluís Serracanta, sr. Antoni Llobet i sra. 
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Imma Torra - i 2 GMPP -sr. Joaquin Sotoca i sr. Xavier Javaloyes-) i, per tant, 
amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) 
de la Llei 8/1987, es declara acordat: 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 5, “CAN FONT”, promogut i tramès per la societat 
PROMOCIONS COR DE CATALUNYA SL, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 64, per remissió de l’article 66, del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya 
en matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat, 
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
 
6.1.7 EXPOSAR AL PÚBLIC ELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL DE MANRESA, PER A LA PRECISIÓ DE 
DETERMINACIONS DEL PLA I CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 
3.2. 

 
Es fa constar que en aquest moment es reincorpora a la sessió el regidor 
senyor Antonio Arderiu i Freixa. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
5-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el projecte anomenat MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA 
PER A LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I CONDICIONS D’ÚS 
DE LA CLAU 3.2, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist que l’objecte d’aquesta Modificació és l’aclariment i la precisió del contingut 
de diversos articles de la Normativa, així com l’ampliació del usos admesos en 
la clau 3.2. amb l’ús comercial de venda de vehicles. 
 
Vist que la tramitació d’aquest projecte ve justificada per la problemàtica 
detectada en l’aplicació de les determinacions del Pla, tant a nivell de 
desenvolupament dels àmbits de planejament i gestió, com en l’àmbit de les 
llicències d’activitats. 
 
Vist que les disposicions d'aquesta modificació no suposen un increment del 
volum edificable i per tant no esdevé necessària la previsió d'una més gran 
superfície d'espais lliures. 
 
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística 
disposa que "les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es 
subjectaran a les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació". 
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Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 40 i 41 
del text refós de la Llei del Sòl, 115 i següents del Reglament de Planejament 
Urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'exposició 
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA PER A 
LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I CONDICIONS D’ÚS DE LA 
CLAU 3.2, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat al que 
disposa l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins 
del termini de trenta dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del 
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província puguin presentar-se per part 
de corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el 
seu cas, altres alternatives de planejament. 
 
2n. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de l'anterior acord en els medis locals de 
comunicació, així com en un dels diaris de major circulació de la província.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que aquesta modificació del Pla General de 
Manresa fa referència a uns aclariments i precisions de contingut de diferent 
normativa d’aquest Pla General.  
En concret, es tracta de modificacions puntuals de cinc articles de la normativa i 
de dos articles de la transitòria.  
Es millora el redactat de l’article del Pla General que fa referència a l’aplicació de 
l’edificabilitat d’un sector. Hi ha tres paràmetres que defineixen l’edificabilitat dels 
sectors o unitats d’actuació i es prendrà sempre com a referència l’edificabilitat 
bruta. Per tant, el sostre màxim de cada operació serà el resultat de multiplicar 
l’edificabilitat bruta per la superfície de l’àmbit.  
També es defineix o es detalla l’ús terciari de les plantes entresol. És a dir, hi 
havia alguns punts d’ubicació d’usos terciaris a la ciutat de Manresa que 
impossibilitaven situar-los en plantes que no fossin la planta baixa i, amb aquesta 
modificació, es permetran els usos terciaris en plantes altes sempre que hi hagi 
un accés independent a aquestes plantes. Es podrien ocupar, doncs, les plantes 
entresol amb una superfície sempre més gran d’uns cent-cinquanta metres 
quadrats si tinguessin un accés independent i no creessin molèsties a les escales 
dels veïns. 
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Una altra qüestió que es modifica és la referent als passatges als quals, segons el 
Pla General actual no hi poden accedir vehicles. A través d’un Pla Especial es 
permetrà que en alguns passatges hi puguin accedir cotxes.  
També es possibilita la permanència de la residència i dels usos industrials a les 
empreses existents a l’entorn del riu Cardener donat que la Fàbrica Blanca i la 
Fàbrica Vermella disposen de blocs residencials i que, en algunes de les 
fàbriques, encara hi ha activitat industrial, però tenint en compte que sempre serà 
en usos industrials i residencials existents i mai en nous usos.  
També es modifiquen dues normes transitòries una d’elles referent a la possibilitat 
de mantenir els usos terciaris que funcionen en aquests moments al Pla General, 
és a dir, hi ha molts entresols que tenen usos que no són residencials i que es 
podrien continuar exercint; i, una altra, amb la qual es definiria com a activitat 
preexistent les que en aquest moment disposen de llicència. 
I, per últim, hi ha una modificació d’una zona de carreteres que permetria ubicar la 
venda de vehicles de segona mà i articles i accessoris.    
Com es pot observar, es tracta de modificacions molt puntuals sobre la normativa 
del Pla General i demana el vot afirmatiu per a aquest avanç de planejament. 
 
El senyor Iglesias i Sala intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 
aquest dictamen perquè considera que facilitarà la gestió i evitarà l’aparició de 
problemàtiques detectades en temes de llicències d’activitat. És bo anar adoptant 
aquelles mesures que facilitin la correcta gestió del planejament i de l’activitat 
econòmica i comercial. 
Malgrat que sembli una obvietat, voldria recordar que és missió dels grups de 
l’oposició exercir un cert control i fiscalització democràtica de l’actuació de l’equip 
de govern i també impulsar propostes i mesures tendents a millorar la gestió del 
govern i, sobretot, l’acció dirigida al benefici global de la ciutat. Ho diu perquè, en 
la intervenció del senyor Oms del Ple del dia 16 de març, sense cap intenció de 
crear polèmica ni de fer crítica, va posar de manifest els problemes que pot 
ocasionar el fet d’adoptar acords perquè els assumptes no quedin parats malgrat 
que hi hagi informe tècnics contraris i, en aquest sentit, va suggerir que es 
modifiqués el que calgués en el planejament i en la normativa per facilitar les 
activitats, la gestió urbanística i aquells temes que fossin d’interès per a l’activitat 
econòmica o ciutadana que, de vegades, una normativa molt estricta o restrictiva 
podria complicar. 
És important que aquesta actuació de control i fiscalització dels grups de 
l’oposició no s’interpreti malament i considera que és positiu que es comenci a 
adoptar mesures per millorar la gestió i, per això, felicita el govern municipal. A 
més, aconsella que els Serveis Jurídics estudiïn una llei aprovada pel Parlament 
de Catalunya el dia 12 de febrer sobre la intervenció integral mediambiental per 
veure de quina manera s’incorpora la simplificació que pretén aquesta llei pel que 
fa al tràmit d’activitats econòmiques i la intervenció amb el control sobre temes de 
les entitats col.laboradores de l’Administració, per simplificar totes aquelles 
qüestions que puguin ajudar a una gestió eficaç del planejament i de l’activitat 
econòmica. I insisteix en el fet que ho diu en base al dret democràtic de qualsevol 
grup de l’oposició de col.laborar en l’impuls de mesures com aquesta i el GMCIU 
continuarà donant suport a aquelles qüestions que vegin clares i fent 
suggeriments a allò que sigui millorable.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.  
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6.1.8 APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS I BASES 

D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ “PASSEIG 
CENTRE EUROPA”, DEL PLA ESPECIAL PASSEIG PERE III, PE-4, 
DE MANRESA, PRESENTATS PEL SENYOR JOSÉ CLARET 
TARRÉS, EN REPRESENTACIÓ DE LES SOCIETATS PROMOTORA 
DE CASAS, SA I MINORSA, SA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
4-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per acord de la Comissió de Govern municipal varen ser aprovats 
inicialment els projecte d’ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ “PASSEIG CENTRE EUROPA”, DEL PLA ESPECIAL 
PASSEIG PERE III, PE-4, DE MANRESA, presentats per José Claret Tarrés en 
representació de les societats PROMOTORA DE CASAS SA i MINORSA SA, 
en compliment d’allò que disposa l’article 64 del Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística, aprovat per Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol. 
 
Atès que els Estatuts i Bases d’actuació aprovats varen ser publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 55, de 5 de març de 1998, i que durant el 
termini d’exposició pública, que finalitzava el dia 28 de març del mateix any, no 
ha estat presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Vist el contingut de l’article 162.3 del Reglament de gestió urbanística, aprovat 
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, que diu que “transcorreguts els 
terminis d’al·legacions … l’Administració actuant aprovarà definitivament els 
Estatuts i les Bases d’actuació amb les modificacions que, en el seu cas, 
procedissin i designarà el seu representant a l’òrgan rector de la Junta.” 
 
Vist, així mateix el contingut de l’article 162.5 del mateix Reglament, que diu 
que “en la notificació de l’acord d’aprovació definitiva es requerirà a aquells que 
siguin propietaris afectats, …, i no haguessin sol·licitat la seva incorporació a la 
Junta, perquè així ho efectuïn, si ho desitgen, en el termini d’un mes, comptat 
des de la notificació….” 
 
Atès que els Estatuts i les Bases d’actuació de les Juntes de Compensació 
s’han de tramitar d’acord amb allò que estableixen els articles 161 i següents 
del Reglament de gestió urbanística, així com els articles 64 i 65, per remissió 
del 176.2, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Atès que la Junta de Compensació “Passeig Centre Europa” tindrà per finalitat 
el desenvolupament de les determinacions del Pla especial Passeig Pere III, 
PE-4, el qual es troba pendent d’aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 4 de maig de 
1998, en què es proposa l’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases 
d’actuació, tot supeditant la constitució de la Junta de Compensació “Passeig 
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Centre Europa” a què sigui aprovat definitivament i assoleixi executivitat el Pla 
especial que en legitima la seva existència. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
considera que per part del ple municipal s’haurien d’adoptar els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PROJECTES D’ESTATUTS I BASES 
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ “PASSEIG CENTRE 
EUROPA”, DEL PLA ESPECIAL PASSEIG PERE III, PE-4, DE MANRESA, 
presentats per José Claret Tarrés en representació de les societats 
PROMOTORA DE CASAS SA i MINORSA SA, en compliment d’allò que 
disposen els articles 162 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost, i l’article 64, per remissió del 176.2, del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i 
NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris afectats pel sistema 
d’actuació, de conformitat amb allò que disposa l’article 162.4 del Reglament de 
gestió urbanística. 
 
3r.- REQUERIR, de conformitat amb l’article 162.5 del Reglament de gestió 
urbanística, a tots aquells propietaris afectats que no haguessin sol·licitat la 
seva incorporació a la Junta de Compensació, perquè en el termini d’un mes, 
comptat des del dia hàbil següent al de la notificació del present acord, facin 
efectiva la seva incorporació, tot advertint-los que en cas contrari seran 
expropiats, d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent. 
 
4t.- CONDICIONAR l’efectiva constitució de la Junta de Compensació “Passeig 
Centre Europa” i la seva inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, a què sigui aprovat 
definitivament i assoleixi efectivitat el Pla especial “Passeig Pere III”, PE-4, que 
en legitima la seva existència. 
 
5è.- DESIGNAR com a representant de l’Administració actuant que haurà de 
formar part de l’òrgan rector de la Junta de Compensació “Passeig Centre 
Europa”, al Regidor delegat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que el dictamen fa referència a l’aprovació 
definitiva d’estatuts i bases d’actuació en relació a un pla parcial en el qual, 
malgrat que hi hagi un propietari únic, hi ha diferents unitats jurídiques i també 
una propietat municipal. Aquesta aprovació és necessària per dur a terme la 
corresponent compensació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.    
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L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 6.1.9 i 6.1.10 de l’ordre del dia. 
 
6.1.9 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL CARRER 

TERRASSA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern, en sessió del dia 16 de febrer de 1998, va 
prendre l'acord següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT L'ANOMENAT "PLA ESPECIAL CARRER 
TERRASSA", redactat pels serveis tècnics municipals, el qual defineix el 
traçat d'un nou tram del carrer Terrassa, fins arribar al carrer Sant Cristòfol, 
de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística.  
 
2n. EXPOSAR AL PUBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAR INICIALMENT 
en l'apartat anterior durant el termini d'un mes, comptat a partir del dia hàbil 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de 
la província, en compliment del que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 
1/1990, notificant personalment aquests acords a totes aquelles entitats o 
col·lectius que puguin resultar interessats. 

 
Vist que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 65 de 17 de març de 1998, així com en el diari la 
Vanguardia de 2 de març, i en el diari Regió 7 de 28 de febrer de 1998, i que 
durant el termini d'exposició pública de l'expedient no ha estat presentat cap 
tipus d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò 
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme en data 21 
d'abril de 1998, proposant l'aprovació provisional del Pla especial per part del 
Ple municipal. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT L'ANOMENAT "PLA ESPECIAL CARRER 
TERRASSA", redactat pels serveis tècnics municipals, el que defineix el traçat 
d'un nou tram del carrer Terrassa, fins al carrer Sant Cristòfol, de conformitat al 
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que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la 
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
6.1.10 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL POETA MISTRAL.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
21-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern, en sessió del dia 16 de febrer de 1998, va 
prendre l'acord següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT EL "PLA ESPECIAL POETA MISTRAL", 
redactat pels serveis tècnics municipals, destinat a ajustar l’alineació 
determinada pel Pla general a la situació de les edificacions existents, amb 
la finalitat de garantir una adequada integració de les noves edificacions a 
les preexistències, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística.  
 
2n. EXPOSAR AL PUBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAT INICIALMENT 
en l'apartat anterior, durant el termini d'un mes, comptat a partir del dia 
hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
oficial de la província, en compliment del que disposa l'article 60 del Decret 
legislatiu 1/1990, notificant personalment aquests acords a totes aquelles 
entitats o col·lectius que puguin resultar interessats. 

 
Vist que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 65 de 17 de març de 1998, així com en el diari la 
Vanguardia de 23 de febrer, i en el diari Regió 7 de 21 de febrer de 1998, i que 
durant el termini d'exposició pública de l'expedient no ha estat presentada cap 
tipus d’al·legació, reclamació ni recurs. 
 
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò 
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 21 
d’abril de 1998, proposant l’aprovació provisional del Pla especial per part del 
Ple municipal. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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1r.- APROVAR PROVISIONALMENT EL "PLA ESPECIAL POETA MISTRAL", 
redactat pels serveis tècnics municipals, destinat a ajustar l’alineació 
determinada pel Pla general a la situació de les edificacions existents, amb la 
finalitat de garantir una adequada integració de les noves edificacions a les 
preexistents, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la 
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que es tracta d’aprovacions provisionals de 
dos plans especials que han estat sotmesos a exposició pública i respecte als 
quals no s’han presentat al.legacions, reclamacions ni suggeriments. 
El primer dels dos plans especials correspon al carrer de Terrassa i es tracta 
d’una definició més precisa de les alineacions del carrer en la connexió amb el 
carrer de Sant Cristòfol.  
El segon fa referència al carrer del Poeta Mistral i defineix una alineació paral.lela 
a la del carrer que manté l’edifici més alt reculat del carrer amb la mateixa 
edificació que la que hi ha ara en planta baixa.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.9 i 6.1.10 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - sr. Antonio Arderiu i sr. Joaquin 
Sotoca) i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i 
l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara acordat:  
 
(6.1.9)  
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT L'ANOMENAT "PLA ESPECIAL CARRER 
TERRASSA", redactat pels serveis tècnics municipals, el que defineix el traçat 
d'un nou tram del carrer Terrassa, fins al carrer Sant Cristòfol, de conformitat al 
que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la 
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
(6.1.10)  
 
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT EL "PLA ESPECIAL POETA MISTRAL", 
redactat pels serveis tècnics municipals, destinat a ajustar l’alineació 
determinada pel Pla general a la situació de les edificacions existents, amb la 
finalitat de garantir una adequada integració de les noves edificacions a les 
preexistents, de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legislatiu 
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1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
2n.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la 
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 6.1.11 i 6.1.12 de l’ordre del dia. 
 
6.1.11 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL  DE 

LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA DE MANRESA, AL SECTOR LA PARADA, PEL QUE FA A 
LA DENSITAT MÀXIMA D’HABITATGES I A LA DELIMITACIÓ DEL 
SECTOR PER LA SEVA PART NORD. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
5-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 16 de febrer de 
1998, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA AL SECTOR DE LA 
PARADA, pel que fa a la densitat màxima d’habitatges i a la delimitació del 
sector per la seva part nord, en aplicació del que disposa l’article 55 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial de la Modificació va ser publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 55, de 5 de març de 1998, així com 
en el diari “La Vanguardia” del dia 16 de març de 1998, quedant l’expedient 
exposat al públic durant el termini d’un mes. 
 
Vist que durant l’esmentat període d’exposició pública han estat presentades 
un total de tres al·legacions, que són les següents: 
 
NÚM R.E. DATA INTERESSAT REPRESENTANT 
     
1 7968 17.3.98 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL  
2 10018 6.4.98 30 PROPIETARIS Padullés&Salmerón 
3 10022 6.4.98 ANTONIO ARCO MARTÍN   
 
Vist que en resposta a aquestes al·legacions, en data 22 d’abril de 1998 ha 
estat emès un informe per part dels serveis tècnics d’urbanisme, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

Atès que l’al·legació presentada per l’Institut Català del Sòl planteja els 
següents apartats: 
 
1. Necessitat de reflectir en l’article 371 i en la fitxa de l’annex la 

superfície del sector que es desprèn de la modificació. 
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2. Necessitat de reflectir en l’article 376 la possibilitat que el sector es 
desenvolupi per polígons per als quals es pot preveure sistemes 
d’actuació diferents. 

3. Necessitat de concretar en l’article 377 les càrregues d’urbanització 
del sector, d’acord amb els compromisos de gestió assolits fins al 
moment. 

 
Atès que els tres aspectes exposats suposen, per una banda, aclariments 
de les determinacions de la modificació del Pla en tràmit i, per l’altra, 
l’adequació de la mateixa als compromisos de desenvolupament del 
sector. 
 
Atès que les al·legacions núm. 2 i 3 plantegen la necessitat de fixar, per 
part de la modificació del Pla, una edificabilitat bruta pel sector superior a 
la determinada pel vigent Pla general. 
 
Atès que la idoneïtat de l’edificabilitat bruta fixada per al sector de La 
Parada pel vigent Pla general, resta justificada en funció de les 
possibilitats de desenvolupament del sector i l’ordenació que planteja el 
Pla parcial en fase de tramitació. 
 
La tècnica que subscriu opina que s’escau estimar l’al·legació presentada 
per l’Institut Català del Sòl i, en conseqüència, modificar la documentació 
que formalitza la modificació puntual del Pla general, i desestimar les 
al·legacions presentades per Bufet Padullés&Salmerón i Antonio Arco 
Martín, mantenint l’edificabilitat bruta fixada pel planejament general en el 
sector de Pla parcial de La Parada. 

 
Vist que en la resolució quarta del dictamen d’aprovació inicial de la Modificació 
del Pla general, de 16 de febrer de 1998, es va acordar demanar informe a les 
Direccions Generals de Carreteres i de Transports, així com a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, en relació a si podien resultar afectats béns o serveis 
d’aquests organismes. 
 
Atès que, un cop transcorregut el termini de dos mesos a què fa referència 
l’article 57 del decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, ha estat 
presentat un únic informe per part de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, manifestant que la Modificació de Pla general en tràmit no afectat 
cap dels seus béns ni serveis.  
 
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les 
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades 
per a la seva formació”. 
 
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme 
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 5 de maig de 
1998, on es proposa estimar les al·legacions presentades per l’Institut Català 
del Sòl, desestimar les al·legacions presentades pels senyors Antonio Arco 
Martín i trenta propietaris, i aprovar provisionalment la Modificació del Pla 
general d’ordenació al sector “La Parada”. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- ESTIMAR les al·legacions presentades per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
contra l’acord d’aprovació inicial de la Modificació del Pla general del sector “La 
Parada”, i, en conseqüència, modificar el contingut dels articles 371, 376 i 377 
de la seva normativa, en el sentit d’incorporar-hi les concrecions assenyalades 
a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor ANTONIO ARCO 
MARTÍN i pel Bufet PADULLÉS & SALMERÓN, en representació de 30 
propietaris, al considerar que l’edificabilitat bruta fixada per al sector de La 
Parada, pel vigent Pla general, resta justificada en funció de les possibilitats de 
desenvolupament del sector i l’ordenació que planteja el Pla parcial en fase de 
tramitació.  
 
3r.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA, AL SECTOR “LA 
PARADA”, pel que fa a la densitat màxima d’habitatges i a la delimitació del 
sector per la seva part nord, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
4t.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.” 
 
6.1.12 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL 

PLA PARCIAL DEL SECTOR LA PARADA, PROMOGUT I TRAMÈS 
PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL .  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
5-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que per Decret d’Alcaldia de data 12 de desembre de 1996 va ser aprovat 
inicialment l’anomenat PLA PARCIAL DEL SECTOR LA PARADA, promogut i 
tramès per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, en compliment del que disposa 
l’article 60.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, supeditant la seva 
aprovació provisional a què fos aportat un text refós del Pla que incorporés 
diverses prescripcions de caràcter tècnic. 
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Vist que l’esmentat Decret va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 45, de 21 de febrer de 1997, així com en els diaris “La Vanguardia” i 
“Regió 7” de 25 de gener de 1997, i notificat individualment als propietaris 
afectats per l’àmbit del Pla parcial. 
 
Atès que com a resultat de l’exposició pública de l’expedient varen ser 
presentades un total de tretze al·legacions -quatre d’elles fora de termini-, les 
quals es relacionen a continuació: 
 
R.E. Data  Interessat 
 
8183 20/03/97 RAMON ARMEGOL BATALLA 
8212 20/03/97 RAMON MARTÍ LLORACH 
8213 20/03/97 LLORENÇ VILA CAMPS 
8291 21/03/97 JOAN VILASECA PRAT 
8292 21/03/97 MARIANO ALBERTI CASAS 
8294 21/03/97 JOSEP CORRONS ESPINAL 
8388 21/03/97 ANTONIO ARCO MARTÍN i 
   MONTSERRAT MONTAGUT FRANCISCO 
8390 21/03/97 34 AFECTATS representats pel Bufet 
   PADULLÉS & SALMERÓN 
8393 21/03/97 ISABEL SERENA RIBERA 
   RAMON PASCUETS VILALTA 
   JUAN PASCUETS VILALTA 
 
3524 07/02/97 BISBAT DE VIC, representat per 
   Mn. JOAN TORRA BITLLOC 
4956 19/02/97 ANTONI CAPDEVILA VILA 
8856 26/03/97 JOSEP FONT MALET 
9444 03/0497 JOSEP CLARET TARRÉS 
 
Atès que en resposta a aquestes al·legacions han estat emesos per part dels 
serveis tècnics i jurídics d’urbanisme, d’una banda, un informe individual de 
cada al·legació que serà notificat als diferents interessats, i de l’altra, un 
informe resum de totes elles, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
Durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla parcial del 
sector de La Parada s’han presentat un total de tretze al·legacions, les quals 
aborden problemàtiques diverses. 
 
La majoria d’aquestes al·legacions qüestionen aspectes puntuals del Pla 
parcial, a excepció de la subscrita per trenta-quatre propietaris del sector, la 
qual aborda, sobretot, la problemàtica de la seva gestió. 
 
Aquesta al·legació planteja un total de vuit temes. Els dos primers són 
clarament relacionats i venen determinats per la impossibilitat que l’Incasol 
actuï com a administració actuant i, per tant, gaudeixi del deu per cent de 
l’aprofitament mig del sector. En relació a aquests aspectes cal dir que la 
possibilitat que l’Incasol actuï com a administració actuant deriva de la seva 
pròpia norma de creació (Llei 4/1980, de 16 de desembre). Així, l’article 3 
d’aquesta Llei  diu: “1. Són funcions de l’Institut Català del Sòl: .. d) La gestió 
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urbanística en execució de Plans, propis o assumits com a tals, mitjançant 
qualsevol dels sistemes d’actuació previstos en la legislació sobre urbanisme 
aplicable a Catalunya. Aquesta activitat urbanística podrà assolir tant la 
promoció del sòl i renovació o remodelatge urbà com la realització d’obres 
d’infrastructura i de dotació de serveis i comprendrà la gestió i explotació de les 
obres i serveis resultants de la urbanització fins que seran formalment assumits 
per la Corporació local i Organisme competent.”  
 
D’altra banda, pel que fa al 10% de l’aprofitament mig, si bé l’Incasol el 
percebrà en un primer moment, en qualitat d’administració actuant, d’acord 
amb allò que determina l’article 121.3.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, posteriorment aquest 10% serà revertit al municipi, d’acord amb el 
compromís manifestat per escrit en data 22 d’abril de 1998 pel Director general 
d’Urbanisme i vice-president de l’Institut Català del Sòl.  
 
El tercer punt de al·legació general fa referència a l’aprofitament dels camins, el 
qual cal informar que, en cap moment, es dedueix de la documentació del Pla 
parcial que aquest correspondrà a l’Incasol, sinó que, en aplicació del que 
determina l’article 47.3 del reglament de Gestió urbanística, ha de correspondre 
a la totalitat dels propietaris dels diferents polígons. 
 
El quart punt de al·legació qüestiona el nivell de despeses del Pla parcial i, en 
concret, la improcedència de carregar al desenvolupament del sector les 
despeses d’urbanització dels sistemes generals: la prolongació de l’Avinguda 
dels Dolors i el pas per sota el ferrocarril. Sobre aquest aspecte, cal acordar 
que d’acord amb la legislació urbanística de Catalunya, els sistemes generals 
gaudeixen del mateix tractament que la resta de sistemes, centrant-se la seva 
diferència tan sols en el nivell de servei dels mateixos. D’altra banda, la revisió 
del Pla general fixa com a despeses d’urbanització del sector el pas per sota 
del ferrocarril, entenent-lo com a imprescindible per a la correcta connexió del 
sector amb la resta de la ciutat. 
 
En cinquè punt correspon a la reclamació d’un augment de l’edificabilitat bruta 
assignada al sector. En relació a aquest punt, cal esmentar que aquesta és una 
determinació que no correspon al Pla parcial sinó al planejament general, per la 
qual cosa la seva modificació precisaria la tramitació d’una modificació del Pla 
general. 
 
El sisè punt fa referència a la rigidesa del planejament i a la necessitat d’assolir 
una més gran flexibilitat. Sobre aquest punt, es proposa adaptar la normativa 
del Pla parcial a la de la revisió del Pla, amb la finalitat de cercar la seva 
simplificació. 
 
El setè punt qüestiona el desequilibri en la repercussió dels costos entre els 
diferents polígons delimitats. Sobre aquest aspecte, cal acordar que, malgrat 
que en l’estudi econòmic i financer s’observa un cost de repercussió del sòl 
sobre el sostre diferenciat entre els diferents polígons, l’apartat de la memòria 
corresponent a l’equilibri poligonal demostra clarament l’adequació d’aquest a 
les determinacions del reglament de gestió urbanística, la qual cosa ve 
determinada per les diferències tipològiques que el Pla preveu per als polígons 
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i que es concreten en la previsió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres en el 
polígon 1, els quals poden assumir un valor de repercussió del sòl sobre el 
sostre més elevat, al voltant d’un 15% superior. 
 
El vuitè i darrer punt sol·licita un canvi en el sistema d’actuació previst pel 
polígon 1, el qual es fixa desenvolupar pel sistema d’actuació per cooperació. 
En relació a aquest aspecte, cal indicar que el sistema d’actuació es fixa en 
funció de les necessitats, mitjans econòmics i col·laboració de la iniciativa 
privada. Per aquest motiu, i ateses les especials característiques del polígon 1, 
s’estima com a més convenient mantenir el sistema d’actuació previst per 
l’aprovació inicial del Pla parcial. 
 
Pel que fa a les altres al·legacions presentades, algunes plantegen aspectes 
coincidents amb al·legació general, però sovint qüestionen altres punts més 
concrets. La relació global dels aspectes plantejats per les al·legacions és la 
que es descriu a continuació. 
 
1. En relació als àmbits delimitats 
 Un total de quatre al·legacions sol·liciten modificacions dels àmbits 

delimitats, tant del sector de Pla parcial, com dels polígons definits. De 
les tres que sol·liciten una modificació de l’àmbit del sector, tan sols es 
proposa estimar-ne una, atès que les altres dues suposen modificacions 
substancials respecte del sector definit per la revisió del Pla i no són 
justificables a partir de l’aplicació de l’article 33 de la seva normativa. 

 
2. En relació a l’estructura de la propietat 
 Un total de quatre al·legacions sol·liciten modificacions en la referència a 

l’estructura de la propietat efectuada pel document de Pla parcial. 
D’aquestes se’n proposa estimar tres, desestimant la que sol·licita la 
inclusió d’una nova propietat, atesa la manca d’aportació de 
documentació justificativa. 

 
3. En relació al sistema viari 
 Una de les al·legacions fa referència a la necessitat de supressió d’un 

vial, la funcionalitat del qual és qüestionable, per la qual cosa es proposa 
estimar al·legació 

 
4.   En relació a l’ordenació 
 En aquest apartat es demanen sobretot canvis en l’altura reguladora 

inicialment fixada pel Pla parcial, per una banda per assolir una millor 
adequació d’aquest paràmetre a les edificacions existents que es preveu 
mantenir, i per l’altra per possibilitar un menor cost de repercussió dels 
elements comuns  de l’edificació. També es sol·licita una més gran 
flexibilitat en la volumetria determinada pel Pla i, per part del Bisbat de 
Vic, es demana la determinació dels sòls destinats a equipament religiós. 
De les set al·legacions que fan referència a aquest punt, es proposa 
estimar la relativa a la compatibilitat de l’ús religiós en els equipaments 
previstos pel Pla parcial, per a possibilitar el compliment del conveni 
subscrit entre l’Ajuntament i el Bisbat de Vic, mentre que es proposa la 
modificació de la normativa per possibilitar una flexibilització de 
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l’edificació i es proposen determinats canvis en el nombre màxim de 
plantes, la qual cosa suposa estimar parcialment la resta al·legacions 
incloses en aquest grup. 

 
5. En relació a l’aprofitament 
 La sol·licitud d’augment de l’edificabilitat bruta de 0,75 m2s/m2s a 8 

m2s/m2s, és efectuada per sis de les al·legacions que s’inclouen en 
aquest apartat, les quals es proposa desestimar en la seva totalitat atès 
que aquest paràmetre ve determinat pel Pla general i la seva modificació 
comportaria una modificació d’aquesta figura de planejament. D’altra 
banda, dues de les al·legacions reclamen que l’edificabilitat corresponent 
als camins existents no sigui objecte d’apropiació per part de l’Incasol, la 
qual cosa s’informa tot fent referència a la regulació que, sobre aquest 
aspecte, efectua el Reglament de Gestió. Al mateix temps, una de les 
al·legacions sol·licita un aclariment respecte del règim urbanístic de 
l’edificació existent inclosa en l’inventari del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni, la qual es proposa estimar. 

 
6. En relació a l’equilibri poligonal 
 En aquest apartat, les al·legacions qüestionen l’equilibri poligonal fixat 

pel Pla parcial així com constaten la necessitat de reduir les despeses 
d’urbanització que es deriven de l’execució de la prolongació de 
l’Avinguda dels Dolors i del seu enllaç a través d’un pas per sota el 
ferrocarril. Es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions que fan 
referència a aquest apartat, atès que les despeses d’urbanització 
qüestionades venen determinades pel Pla general i que l’equilibri 
poligonal resta plenament justificat en el document de Pla parcial. 

 
7. En relació a l’administració actuant i el sistema d’actuació  
 Dues de les al·legacions reclamen la modificació del sistema d’actuació 

previst pel polígon 1 i la reconsideració de l’administració actuant que 
fixa el document de Pla parcial. Pel que fa al primer dels punts, la seva 
determinació vindrà en funció de les possibilitats de desenvolupament 
previstes pels diferents polígons, estimant-se com a correcte mantenir 
els diferents sistemes d’actuació fixats pel Pla parcial. Pel que fa a 
l’administració actuant, cal repetir aquí el que s’ha indicat més amunt, en 
el sentit que la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut 
Català del Sòl, legitima aquest organisme a exercir el paper 
d’administració actuant. I pel que fa al 10% de l’aprofitament mig, aquest 
serà revertit al municipi d’acord amb el compromís manifestat per escrit 
pel Director general d’Urbanisme i vice-president de l’Institut Català del 
Sòl.  

 
Vist que en data 23 de juliol de 1997 ha estat tramès per l’INSTITUT CATALÀ 
DEL SÒL el text refós del PLA PARCIAL LA PARADA, a l’efecte de poder 
continuar amb la seva tramitació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics en data 5 de maig de 1998, on 
s’assenyala que el text refós presentat incorpora adequadament les 
prescripcions imposades pel Decret d’Alcaldia de 12 de desembre de 1996, així 
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com algunes modificacions derivades de l’acceptació de diverses al·legacions 
presentades durant el període d’informació pública de l’expedient. 
 
Atès que la tramitació dels Plans parcials s’ha de dur a terme d’acord amb allò 
que estableix l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 5 de 
maig de 1998, proposant l’aprovació provisional del Pla especial per part del 
Ple municipal. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- ESTIMAR les al·legacions presentades pels senyors ANTONI CAPDEVILA 
VILA, JOSEP FONT MALET i JOSEP CLARET TARRÉS; ESTIMAR 
PARCIALMENT les al·legacions presentades pels senyors JOAN TORRA 
BITLLOC, en representació del BISBAT DE VIC, RAMON MARTÍ i LLORACH, 
LLORENÇ VILA i CAMPS, JOAN VILASECA PRAT, JOSEP CORRONS 
ESPINAL i ANTONIO ARCO MARTÍN; DESESTIMAR la totalitat de les 
al·legacions presentades pel senyors RAMON ARMENGOL BATALLA, 
MARIANO ALBERTÍ CASAS, ISABEL SERENA RIBERA i el Bufet PADULLÉS 
& SALMERON, en representació de 34 PROPIETARIS, tot això d’acord amb 
les argumentacions i els fonaments de dret que queden exposats en els 
informes individualitzats emesos pels serveis tècnics i jurídics d’urbanisme, els 
quals s’adjunten al present Dictamen.  
 
2n.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ANOMENAT “PLA PARCIAL DEL 
SECTOR LA PARADA”, promogut i tramès per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, 
de conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
3r.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat provisionalment, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
4t.- NOTIFICAR aquest acord, així com, si s’escau, l’informe individualitzat de 
resposta d’al·legacions, als interessats.” 
 
El senyor Garcia i Comas explica que, pel que fa al primer dictamen referent a 
la modificació del Pla General d’Ordenació referent al sector de La Parada, durant 
el termini d’exposició pública s’han presentat tres al.legacions que són les 
següents:  
La primera és de l’INCASOL i en ella demana que es modifiquin els articles 371, 
376 i 377 i aquesta al.legació s’ha estimat.  
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La segona l’han presentat 30 propietaris que demanen l’establiment d’una 
edificabilitat bruta de 0,8 metres quadrats de sostre per cada metre quadrat de sòl 
per a aquest sector en lloc de 0,75 que és la que hi ha assignada. Aquesta 
al.legació es desestima perquè amb aquest Pla Parcial ja s’ha augmentat el 
nombre d’habitatges per hectàrea en aquest sector, per tant, ja s’ha fet una 
reducció del tipus d’habitatge mínim per al Pla Parcial la qual cosa ha significat 
una certa revalorització de les finques del Pla Parcial. 
El segon dictamen fa referència a l’aprovació provisional del Pla Parcial del sector 
La Parada, després de la qual l’expedient passarà a la Direcció General 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.  
S’han presentat 13 al.legacions que es poden sintetitzar de la manera següent:  
En les al.legacions es qüestiona bàsicament el fet que l’INCASOL sigui 
l’Administració actuant i que, a més a més, sigui el perceptor de l’aprofitament 
mitjà del sector.  
La primera de les dues apreciacions fa referència a una qüestió de fons important 
respecte a la qual cal dir que als estatuts de l’INCASOL ja es preveu la possibilitat 
que aquest organisme autònom sigui administració actuant. La segona apreciació 
podria ser més discutible, però, en aquest cas, cal tenir en compte que 
l’INCASOL reinvertirà a la ciutat els terrenys corresponents al deu per cent de 
l’aprofitament mitjà del Pla Parcial a través de la construcció d’una segona 
obertura del pont. Cal recordar que, per connectar l’avinguda dels Dolors amb 
l’avinguda central de La Parada, s’ha de travessar per sota la línia dels 
Ferrocarrils dels Catalans que va a Sallent per a la qual cosa cal construir un pont 
amb dues obertures una de les quals està vinculada al Polígon I del Pla Parcial 
de La Parada i, per tant, les despeses van a càrrec dels seus propietaris i l’altra 
serà finançada per l’INCASOL que també finançarà les despeses d’urbanització 
que es derivin de la connexió d’aquesta avinguda central de La Parada en 
diagonal amb la prolongació del carrer de La Pau. Cal recordar que hi ha una part 
d’aquesta connexió que se surt del Pla i que, per tant, cal cobrir amb despeses 
alienes a aquest Pla Parcial. Òbviament, l’INCASOL assumirà les despeses 
d’urbanització que es derivin dels solars corresponents al deu per cent de 
l’aprofitament mitjà.      
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.11 i 
6.1.12 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, 
per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 
112.3.k) de la Llei 8/1987 es declara acordat: 
 
(6.1.11)  
 
1r.- ESTIMAR les al·legacions presentades per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
contra l’acord d’aprovació inicial de la Modificació del Pla general del sector “La 
Parada”, i, en conseqüència, modificar el contingut dels articles 371, 376 i 377 
de la seva normativa, en el sentit d’incorporar-hi les concrecions assenyalades 
a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor ANTONIO ARCO 
MARTÍN i pel Bufet PADULLÉS & SALMERÓN, en representació de 30 
propietaris, al considerar que l’edificabilitat bruta fixada per al sector de La 
Parada, pel vigent Pla general, resta justificada en funció de les possibilitats de 
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desenvolupament del sector i l’ordenació que planteja el Pla parcial en fase de 
tramitació.  
 
3r.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA, AL SECTOR “LA 
PARADA”, pel que fa a la densitat màxima d’habitatges i a la delimitació del 
sector per la seva part nord, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
4t.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
(6.1.12) 
 
1r.- ESTIMAR les al·legacions presentades pels senyors ANTONI CAPDEVILA 
VILA, JOSEP FONT MALET i JOSEP CLARET TARRÉS; ESTIMAR 
PARCIALMENT les al·legacions presentades pels senyors JOAN TORRA 
BITLLOC, en representació del BISBAT DE VIC, RAMON MARTÍ i LLORACH, 
LLORENÇ VILA i CAMPS, JOAN VILASECA PRAT, JOSEP CORRONS 
ESPINAL i ANTONIO ARCO MARTÍN; DESESTIMAR la totalitat de les 
al·legacions presentades pel senyors RAMON ARMENGOL BATALLA, 
MARIANO ALBERTÍ CASAS, ISABEL SERENA RIBERA i el Bufet PADULLÉS 
& SALMERON, en representació de 34 PROPIETARIS, tot això d’acord amb 
les argumentacions i els fonaments de dret que queden exposats en els 
informes individualitzats emesos pels serveis tècnics i jurídics d’urbanisme, els 
quals s’adjunten al present Dictamen.  
 
2n.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ANOMENAT “PLA PARCIAL DEL 
SECTOR LA PARADA”, promogut i tramès per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, 
de conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
3r.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per 
triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat provisionalment, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 50.b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
4t.- NOTIFICAR aquest acord, així com, si s’escau, l’informe individualitzat de 
resposta d’al·legacions, als interessats. 
 
7. ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 7.1 i 7.2 de l’ordre del dia. 
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7.1 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CARRER 
CIRERA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió d’Hisenda i 
Administració de data 11-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“En sessió plenària del dia 5 de març de 1998 es va aprovar provisionalment 
l’expedient d’ordenació i aplicació de les Contribucions Especials per a 
l’execució de les obres de reforma del C/. Cirera. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat al.legacions pel Sr. 
Francesc Simats Vila, en nom i representació de la societat mercantil 
“SIMAPRO, S.L.”. 
 
L’interessat al.lega la seva disconformitat en la quantificació del mòdul aplicable 
a la finca situada al C/. Cirera, 10 (Referència Cadastral 2200402). 
 
L’article 32.1 a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, disposa que la base imposable de les Contribucions 
Especials es repartirà entre els subjectes passius amb subjecció, amb caràcter 
general, a la regla següent : 
 

- S’aplicarà conjuntament o separadament, com a mòdul de repartiment, els 
metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum 
edificable dels mateixos i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana. 

 
En l’expedient de Contribucions Especials que ens ocupa, el mòdul únic aplicat 
ha estat el volum edificable dels immobles. Així, per la finca que ens ocupa, i 
segons les especificacions del Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa, 
aquest mòdul resulta : 
 

Total parcel.la : 826 m2.  
Sòl subjecte : 826 m2.  
Edificabilitat : 28,1 m2. sòl x 0 m2. sostre/m2. sòl= 0 m2.  sostre (Clau J) 
 492,29 m2. sòl x 2 m2. sostre/m2. sòl= 984,58 m2. sostre (Clau E5) 
 305,61 m2. sòl x 4 m2. sostre/m2. sòl= 1.222,44 m2. sostre (Clau 1.1a) 
 TOTAL 2.207,02 m2. sostre 
 
En la relació de quotes provisionals que consta a l’expedient figura l’interessat, 
al qual se li ha assignat un mòdul de 2.207 m2., coincident amb el quantificat al 
paràgraf anterior, i per tant, correctament calculat. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
El president de la Comissió d’Hisenda i Administració proposa l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer.- Desestimar l’al.legació presentada pel Sr. FRANCESC SIMATS VILA 
en representació de SIMAPRO, S.L. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’expedient d’ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials per a l’execució de les obres de reforma del C/. Cirera. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords adoptats. 
 
7.2 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
ABAT OLIBA I APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT 
D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió d’Hisenda i 
Administració de data 11-5-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l´informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a 
l’expedient. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels acords següents : 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les 
obres d’urbanització del carrer Abat Oliba. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5 
inclusius, expressius de : 
 
 - La determinació del cost de les obres. 
 - La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
 - Les bases de repartiment. 
 - Les quotes assignades a cada contribuent. 
 
i que es resumeix a continuació : 
 
* Import del projecte d'execució d'obra .................................. 33.505.465
* Cost de l'obra suportat pel municipi .................................... 33.505.465
* Percentatge d'aplicació ................................................................ 90 %
* Base imposable ................................................................. 30.154.918
* Suma dels mòduls de distribució ......................................... 17.626 m2.

* Preu unitari dels mòduls (PTA/m2. de sostre) ......................... 1.710,8202
 
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 
 * 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
 * 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
 * 1/3 a l'acabament de les obres. 
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QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s´ha presentat cap al.legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, pel que fa al primer dictamen, al mes 
de març d’aquest any es va aprovar provisionalment l’expedient de contribucions 
especials del carrer Cirera. Durant el període d’exposició pública s’ha presentat 
una al.legació de la societat mercantil SIMAPRO, S.L. en la qual manifesta la 
seva disconformitat respecte a la quantificació del mòdul aplicable a la finca 
situada al carrer Cirera número 10. Jurídicament i tècnicament es considera que 
el càlcul efectuat és correcte i, per tant, es desestima l’al.legació i es proposa 
aprovar definitivament l’expedient de contribucions especials  per a les obres de 
reforma del carrer Cirera. 
Pel que fa al segon dictamen sobre l’aplicació de contribucions especials del 
carrer Abat Oliba, cal dir que la Comissió de Govern va aprovar el dia 20 d’abril 
de 1998 definitivament el projecte d’urbanització del carrer Abat Oliba. 
És evident que aquesta obra comporta un benefici especial i individualitzable per 
a tots els propietaris de les finques limítrofes al vial per la qual cosa cal imposar 
contribucions especials.  
A més, es considera adequada la seva quantificació en el 90 per 100 del cost 
total de l’obra perquè es tracta de la primera urbanització del carrer. 
Les dades de l’expedient d’ordenació i aplicació de les contribucions especials 
són les següents: l’import del projecte d’execució d’obra és de 33,5 milions de 
pessetes que és el percentatge d’aplicació del 90 per 100 que dóna una base 
imposable de 30,2 milions de pessetes; totes les sumes dels mòduls de 
distribució: 17.626 metres quadrats i el preu unitari per metre quadrat és de 
1.710,82 pessetes que es repercuteixen d’acord amb els metres quadrats de 
cada contribuent. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU s’abstindrà en la votació dels 
dos dictàmens. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1 i 7.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 
3 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, sr. Jordi 
López, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Antoni Llobet i sra. Imma Torra) 
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l’article 
112.3.j) de la Llei 8/1987 es declara acordat:  
 
(7.1) 
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Primer.- Desestimar l’al.legació presentada pel Sr. FRANCESC SIMATS VILA 
en representació de SIMAPRO, S.L. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’expedient d’ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials per a l’execució de les obres de reforma del C/. Cirera. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords adoptats. 
 
(7.2) 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les 
obres d’urbanització del carrer Abat Oliba. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5 
inclusius, expressius de : 
 
 - La determinació del cost de les obres. 
 - La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
 - Les bases de repartiment. 
 - Les quotes assignades a cada contribuent. 
 
i que es resumeix a continuació : 
 
* Import del projecte d'execució d'obra .................................. 33.505.465
* Cost de l'obra suportat pel municipi .................................... 33.505.465
* Percentatge d'aplicació ................................................................ 90 %
* Base imposable ................................................................. 30.154.918
* Suma dels mòduls de distribució ......................................... 17.626 m2.

* Preu unitari dels mòduls (PTA/m2. de sostre) ......................... 1.710,8202
 
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 
 * 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
 * 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
 * 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de l’ordre del dia. 
 
7.1.1 REQUERIR L’ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA SOBRERROCA, 

SA, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 58, 
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PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 
761 PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
27-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat al 
Passeig de Pere III, davant el núm. 58 (sector Plaça Espanya), per un període 
de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre març de 1997 i març de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC de  
l'1'8 %. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Requerir l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A-08899023, 
C. Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia complementària de 761 PTA a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de 
Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.2 REQUERIR EL SENYOR CARLOS BLASCO CANO, 

ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 380 PTA, 
CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
27-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de 
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a 
la Plaça Catalunya, per un període de 5 anys, a favor del sr. Carlos Blasco 
Cano. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, 
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un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat 
l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos 
anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre 
març de 1997 i març de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC de l' 1'8%. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Requerir el sr. Carlos Blasco Cano (NIF 39.313.306-G, C. General Prim, 42, 
Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de 
la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia 
complementària de 380 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document 
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.3 REQUERIR L’ENTITAT ESTABLIMENTS CANALETES, SL, 

ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUDES 
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 37, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.334 PTA, 
CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
27-4-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig 
de Pere III, davant el núm. 37 (Quiosc Canaletes) per un període de 10 anys, a 
favor de l'entitat FRANKFURT GUIMERÀ, CB i per acord plenari de 17 de 
febrer de 1997, s'autoritzà la cessió de la concessió a favor de l'entitat mercantil 
ESTABLIMENTS CANALETES, SL. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per 
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi 
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els 
dotze mesos anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que 
entre març de 1997 i març de 1998 hi ha hagut un increment de l'IPC de l'1'8%. 
 
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Requerir l'entitat adjudicatària ESTABLIMENTS CANALETES, SL (CIF B-
61113973, C. Puigterrà de Baix, 5-9, àtic de Manresa) perquè en el termini de 
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15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 1.334 PTA a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, 
Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta de tres expedients de tràmit 
consistents en la constitució de la garantia complementària de tres concessions 
administratives per aplicació de l’IPC. El primer correspon al quiosc de premsa del 
sector de la plaça d’Espanya, el segon, al quiosc de venda de premsa situat a la 
plaça de Catalunya i, el tercer, al quiosc de begudes de l’entitat Establiments 
Canaletes, SL. situat al Passeig de Pere III.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 
7.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.  
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA-ELS VERDS EN RELACIÓ ALS MATEIXOS DRETS 
PER A TOTES LES FAMÍLIES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipals IC-EV, de data 
12-5-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que la varietat de les formes d’organització social i de convivència és una 
realitat històrica que, avui, reconeixem com a part de la riquesa humana. A 
banda del matrimoni format per una parella heterosexual, amb o sense 
descendència, han existit sempre altres formes de convivència familiar, tant de 
relació afectiva i sexual, com assistencials o d’interessos socioeconòmics. 
Tradicionalment, algunes d’aquestes composicions familiars han estat 
condemnades a la discriminació: mares solteres, parelles no casades, parelles 
homosexuals, etc. 
 
En els darrers anys, el major grau d’igualtat de drets de les dones, el dret al 
divorci o el procés de normalització de gais i lesbianes han fet visible una part 
de la diversitat dels valors i les formes amb què les persones organitzen la seva 
vida en comú, l’afectivitat i la sexualitat. 
 
La família en la nostra societat actua com a nucli bàsic d’organització. És per 
això que creiem que és totalment injust no permetre que determinats models de 
convivència puguin legitimar-se i assolir el pla d’igualtat amb les composicions 
tradicionals de la família. 
 
Pensem que és indispensable estendre el debat social sobre l’existència 
d’aquests models familiars i treballar per al seu reconeixement per evitar 
situacions de discriminació. Cal que l’administració i els ciutadans i ciutadanes 
contribueixin al dret a la felicitat de tots els membres d’aquesta societat sense 
estigmatitzar categories diferents de persones. 
 
El grup sotasignat PROPOSA: 
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1.- Reconèixer, en l’àmbit de les competències que li són pròpies, les realitats 
familiars no tradicionals que es donen en el municipi, i igualar els seus drets als 
de les famílies tradicionals. 
 
2.- Demanar al Parlament de Catalunya que el Codi de Família que aprovarà 
properament reculli les diferents concepcions de família presents en la nostra 
realitat social, sobretot pel que fa a les parelles de fet homo i heterosexuals, i 
iguali els seus drets als de les famílies considerades tradicionals. 
 
3.- Demanar al Congrés de Diputats que faci les modificacions legals 
necessàries per tal que les parelles de fet gaudeixin dels mateixos drets que les 
famílies considerades tradicionals. 
 
4.- Trametre aquests acords als Presidents del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, així com als diferents grups parlamentaris d’aquestes 
dues cambres.” 
 
El senyor Mora i Villamate explica que una de les característiques fonamentals 
de la societat en la que vivim és el canvi. Aquest canvi afecta a totes les 
dimensions de la vida quotidiana de les persones i, entre elles, de manera notòria, 
a la família. Una prova d’això és la notícia apareguda a la premsa d’ahir segons la 
qual a França un vuitanta-set per cent de les parelles que es constitueixen ho fan 
sense passar pels tràmits tradicionalment oficials com són ara la vicaria o 
l’Ajuntament i més de la meitat dels fills que neixen en aquell país ho fan sense 
que hi hagi vincle matrimonial entre la parella. 
A Catalunya i a la resta de l’Estat s’estan produint fenòmens com aquest malgrat 
que no ho facin amb la mateixa intensitat estadística i això provoca que hi hagi 
importants sectors socials que reivindiquin que s’iniciï una reflexió sobre la 
necessitat de modificar l’actual marc legal de la família a l’Estat espanyol i a 
Catalunya a fi i efecte que es reconegui la varietat de parelles existents i s’acabi, 
així, amb la legislació actual que només admet drets a les famílies formades per 
persones de diferent sexe. 
Cal que les famílies basades en parelles de fet, tant si són homosexuals com 
heterosexuals, puguin gaudir sense discriminació de tots els drets socials que 
facin referència a la fiscalitat, a les pensions, a les invalideses, etc. 
És per això que el Grup Municipal d’Iniciativa Els Verds planteja aquesta 
proposició que pretén reconèixer en l’àmbit del municipi aquestes realitats amb la 
instauració del registre de famílies de fet i del reglament corresponent recuperant, 
així, una moció que va presentar al Ple el Grup Municipal d’Esquerra Nacionalista 
de Manresa el dia 17 de maig de 1994 i que va ser rebutjada. També implica la 
sol.licitud al Parlament de Catalunya que el codi de família que s’està discutint i 
que s’aprovarà en el futur, reculli aquestes concepcions i que també ho faci la 
legislació estatal sobre aquesta qüestió.  
Considera que així es recull una sensibilitat creixent i, alhora, es contribueix a 
reforçar la família donant-li aquest reconeixement a les diverses modalitats. 
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP entén la preocupació del 
senyor Mora per tots aquells que, no podent tenir una estructura familiar, tenen un 
tipus d’unió més o menys permanent, però considera que el Ple no pot adoptar 
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cap acord en relació a aquesta qüestió i, per tant, el GMPP s’abstindrà en base 
als raonaments següents: aquesta proposició requeriria la modificació de tot un 
seguit de lleis substancials al país com són ara el Codi Civil, el Codi de Família, el 
Codi de Successions, etc. Aquestes lleis són objecte de tractament parlamentari i 
l’Ajuntament no hi pot intervenir. 
Tots els partits que integren el Ple tenen representació parlamentària d’acord amb 
el resultat de les darreres eleccions i, per això, el GMPP considera que hauria 
estat més eficaç canalitzar una proposta d’aquest tipus a través de les 
representacions parlamentàries i, per tant, s’abstindrà en la votació. 
Al marge d’això, voldria fer les observacions tècniques següents: en primer lloc, la 
família, considerada com a tal, no només és una entitat física fàcilment 
apreciable, sinó que també és una entitat jurídica. La contraposició que exposa el 
grup proponent entre les famílies que anomenen tradicionals i les no tradicionals, 
és absolutament artificial ja que no està legalment prevista ni tampoc és present 
en la realitat palpable. Està d’acord amb la idea que hi ha altres tipus d’unions 
que estan molt necessitades de protecció, però no són famílies. La família és una 
organització de dret que prové del Codi de Hammurabi i que ha perdurat fins als 
nostres dies i es tracta d’una situació estable que es regula abans i després de la 
seva existència la qual cosa no es podria fer amb les unions més o menys 
estables que el GMIC-EV proposa.  
El senyor Borrell va iniciar la seva reforma fiscal bàsicament amb la unió familiar 
excloent-hi totes aquelles formes d’unió que no estiguessin regulades com a tals. 
Per això, malgrat que entengui el motiu de la proposició i que reconegui que hi ha 
altres tipus d’unions que mereixedores d’igual protecció, el GMPP no votarà 
afirmativament la proposició, però tampoc la votarà negativament perquè, en el 
fons de la qüestió, el senyor Mora demostra una gran preocupació que és digna 
de ser portada a bon fi. Per, tant, el GMPP s’abstindrà. 
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament la 
proposició malgrat el fet que consideri que no caldria portar-la al Ple en aquest 
moment tenint en compte que aquesta qüestió ja s’està discutint al Parlament on 
hi ha representació de tots els partits polítics.  
Pel que fa a la moció que es va presentar a l’any 1994, si no ho recorda 
malament, en aquell moment es va rebutjar perquè en ella es demanava que es 
fessin certificats de convivència els quals s’han fet sempre. 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).  
 
8.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I INICIATIVA PER 
CATALUNYA-ELS VERDS, EN RELACIÓ A L’EDUCACIÓ 
D’ADULTS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició conjunta del GMS, GMERC i GMIC-
EV, de data 12-5-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que: 
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1. Durant els darrers anys les escoles públiques han jugat un paper molt 
important, malgrat els escassos recursos esmerçats per part de la Generalitat, 
tot permetent a molta gent completar els estudis, obtenir la titulació bàsica i 
promocionar-se en el món laboral. 
 
2. L’aplicació de la LOGSE comporta una nova titulació, el Graduat d’Educació 
Secundària, que el seu nivell passa a ser l’ensenyament bàsic que substitueix 
l’actual graduat escolar i, per tant, s’ha de posar a l’abast de tota la població de 
Catalunya. 
 
3. Una part de la població adulta de la ciutat de Manresa no té titulació bàsica i 
es preveu que s’hi afegiran molts joves més que no assoliran la titulació de 
Graduat d’Educació Secundària dins l’edat d’escolarització obligatòria. 
 
4. Per fer possible que totes aquestes persones adultes tinguin l’oportunitat 
d’accedir a completar aquest nivell d’ensenyament bàsic, s’ha de disposar 
d’una xarxa d’escoles d’adults públiques amb places i recursos suficients per 
impartir-lo de forma total i presencial. 
 
Els grups sotasignats PROPOSEM: 
 
PRIMER. Adreçar-se als Departaments d’Ensenyament i de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya demanant que es prevegin els mitjans 
organitzatius, personals i materials necessaris per assolir els objectius abans 
esmentats. Això comporta que les actuals escoles d’adults (centres i aules) 
s’integrin en els futurs nous centres que, com a mínim, impartiran i donaran la 
titulació bàsica amb el sistema d’avaluació continuada. 
 
SEGON. Demanar que, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya, abans 
que finalitzi el curs 1997-98 es presenti el Mapa de Formació d’Adults i passi 
per un període de negociació amb les corporacions locals i amb la comunitat 
educativa. 
 
TERCER. Sol.licitar la creació d’una Comissió Mixta Departament de Benestar 
Social-entitats municipalistes específicament  per als temes d’adults.” 
 
El senyor Mora i Villamate diu que l’equip de govern considera que l’educació 
dels d’adults és un dels reptes pendents del país al qual cal destinar més esforços 
i més voluntat política per aconseguir solucionar-lo. A més, l’aplicació de la 
LOGSE també implica nous reptes que s’afegeixen als que ja hi havia en relació a 
aquest tema i, per això, proposa l’aprovació d’aquest acord que planteja 
bàsicament la necessitat que les escoles d’adults tinguin els mitjans organitzatius 
personals i materials necessaris per dur a terme la funció que els correspon i que 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat compleixi el compromís adoptat 
davant del Parlament de presentar el mapa de formació d’adults i que hi hagi un 
període de discussió d’aquest mapa amb les corporacions locals donat que són 
elles les qui estan duent a terme una tasca important de formació d’adults 
actualment al país.  
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El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, a diferència de la proposició 
anterior, en la qual el GMPP s’ha abstingut, en aquesta ocasió votarà 
afirmativament.  
El GMPP entén i lloa la preocupació del senyor Mora per aquesta qüestió i, per 
això, li donarà suport en tot el que estigui encaminat a millorar les escoles 
d’adults. La informació continguda en el text de la proposició segurament que 
l’equip de govern se l’haurà estudiat més bé que el GMPP i, per això, votarà 
afirmativament, però potser sembla que s’estigui demanant alguna cosa que  s’ha 
acordat prèviament en instàncies superiors. Si és així, encara té més motiu per 
votar afirmativament la proposició.     
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU donarà sempre suport a 
tot allò que suposi una millora per a la formació d’adults que ha estat i que 
continua sent una necessitat social. El nou graduat d’educació secundària 
constitueix un nou repte i una nova dimensió.  
Des del punt de vista del GMCIU, l’argumentació del senyor Mora és 
absolutament correcta, però no és exactament això el que se sotmet a l’aprovació 
del Ple amb la proposició. El GMCIU no pot compartir el plantejament de la 
proposició en el sentit que la Generalitat no dedica prou esforços a la formació 
d’adults. Quan es van rebre els traspassos, hi havia 19.000 alumnes a les escoles 
d’adults i actualment n’hi ha 140.000 dels quals 113.000 són en els centres 
públics de la Generalitat de Catalunya. Evidentment, s’hi pot fer més i estan 
disposats a fer-ho, però insisteix en el fet que el GMCIU no pot acceptar l’opinió, 
explícitament expressada a la proposició, que aquest tema no interessa o bé que 
és secundari. 
A més, el GMCIU no pot compartir la proposició perquè considera que 
l’Ajuntament de Manresa no és una segona lectura del Parlament de Catalunya. I, 
en aquest sentit, fins i tot podria semblar una desconsideració perquè el que es 
proposa ja està aprovat i s’està fent. El mapa es presentarà dins del termini 
previst que és abans de l’acabament del curs escolar 1997-98 i recollirà tot allò 
que el Parlament demanava en l’acord adoptat. 
En relació al punt tercer de la proposició en el que es demana la creació d’una 
Comissió Mixta Departament de Benestar Social-entitats municipalistes, cal dir 
que la Llei de formació d’adults, aprovada pel Parlament de Catalunya crea un 
Consell Assessor que ja està funcionant i que té com a representants les dues 
associacions municipalistes, els sindicats CC.OO. i UGT, el Consell Social 
Universitari i el Departament de Benestar Social. Aquest Consell Assessor ha 
creat un grup específic de treball per al tema del mapa de la formació d’adults. 
Per tant, per una banda, ja està funcionant el Consell Assessor i, per una altra, 
encara no ha finalitzat el termini que el Parlament de Catalunya va considerar 
adient atorgar al Departament de Benestar Social per presentar el mapa escolar. 
Considera que un Ajuntament és un òrgan capacitat per elevar propostes noves o 
per exigir, en el cas d’incompliments, però, en aquest cas, no es dóna cap dels 
dos supòsits. 
Per tant, per una qüestió de seriositat, per respecte al Parlament i per interès per 
la formació d’adults, el GMCIU votarà negativament la proposició perquè, malgrat 
el fet que consideri que és perfecte treballar per la formació dels adults, això no 
és el que es demana en aquesta proposició.  
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El senyor Mora i Villamate diu que la prova més evident de la manca de 
recursos que ha destinat la Generalitat a la qüestió de la formació d’adults en 
aquest país, és la situació en la que es troba l’Escola d’Adults de Manresa.  
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV i 2 GMPP -sr. Antonio Arderiu i sr. Joaquin Sotoca-) i 8 vots 
negatius (GMCIU).        
 
L'alcalde diu que, tenint en compte el fet que les proposicions número 8.3 i 8.4 
són conjuntes de tots els grups municipals i que fan referència al mateix tema, 
proposa que es debatin conjuntament. 
 
El senyor Oms i Pons diu que, donat que ja s’ha dit tot el que calia respecte a 
aquest tema, demana que el Ple manifesti el seu rebuig amb un minut de silenci. 
 
L'alcalde diu que entén perfectament el motiu pel qual el senyor Oms planteja 
aquesta proposta, però, tenint en compte que ha estat signada per tots els grups, 
considera que la presidència no està legitimada per treure la paraula a aquells 
que vulguin intervenir. Malgrat això, considera que seria possiblement una de les 
millors maneres d’expressar el rebuig a la violència fer un minut de silenci un cop 
fet el debat. 
 
8.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IC-EV, GMS, CIU I 

GMPP, EN QUÈ MANIFESTEN LA SOLIDARITAT DE LA CIUTAT DE 
MANRESA AMB LA FAMÍLIA DE TOMÁS CABALLERO PASTOR, 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓN DEL PUEBLO 
NAVARRO (UPN) I CONDEMNEN AQUEST ATEMPTAT 
TERRORISTA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició conjunta del GMERC, GMIC-EV, 
GMS, GMCIU i GMPP, de data 7-5-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 6 de maig, els grups municipals 
ERC, IC-EV, GMS, CiU i GMP proposen al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
1. Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de Tomàs 
Caballero Pastor, portaveu del grup municipal de Unión del Pueblo Navarro 
(UPN), així com també a tot el Consistori de l’Ajuntament de Pamplona, fent-la 
extensiva als membres del seu partit i a la resta de forces democràtiques, fent-
los saber que el seu patiment és compartit per tots els nostres conciutadans i 
conciutadanes. 
 
2. Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest 
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans.” 
 
8.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IC-EV, GMS, CIU I 

GMPP, EN QUÈ MANIFESTEN LA SOLIDARITAT DE LA CIUTAT DE 
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MANRESA AMB LA FAMÍLIA D’ALFONSO PARADA ULLOA, 
SUBTINENT DE LA GUÀRDIA CIVIL A AL RESERVA, I 
CONDEMNEN AQUEST ATEMPTAT TERRORISTA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició conjunta del GMERC, GMIC-EV, 
GMS, GMCIU i GMPP, de data 11-5-98 que, transcrita, diu el següent: 
 
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 9 de maig, els grups municipals 
ERC, IC-EV, GMS, CiU i GMP proposen al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
1. Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de Alfonso 
Parada Ulloa, subtinent de la Guàrdia Civil a la reserva. Així com també fent-los 
saber que el seu patiment és compartit per tots els nostres conciutadans i 
conciutadanes. 
 
2. Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest 
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans.” 
 
El senyor Collado i Llort intervé dient que ens tornem a trobar davant de dos 
acords que fan referència a atemptats contra la dignitat de la persona. En aquest 
cas es tracta d’un portaveu municipal i d’una persona que pertanyia a la Guàrdia 
Civil. El GMS vol tornar a cridar davant d’aquest atemptat contra els més 
elementals drets humans i, dins d’ells, el dret a la vida que és el més important. 
Per això, fent una crida a totes les forces democràtiques per aconseguir una 
unitat més gran, i excloent qualsevol tipus d’instrumentalització o de partidisme 
d’aquests atemptats ignominiosos, el GMS se solidaritza amb el patiment de les 
famílies, del grup i del Poble Basc i demana que hi hagi més unitat que mai contra 
aquells que volen destruir el sistema democràtic que tant ens ha costat 
aconseguir. 
Per això, el GMS votarà afirmativament aquestes dues proposicions. 
    
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, com ja ve passant 
darrerament, amb aquest atemptat comès per ETA amb el que ha posat fi a la 
vida de dues persones, ha tingut el rebuig general dels partits polítics inclosos els 
d’aquesta Corporació. Esquerra Republicana de Catalunya, que és un partit 
d’ideari independentista, s’ha afegit a la condemna ja que, si més no, els seus 
objectius els persegueix des de la pràctica d’una política democràtica. 
Però, tenint en compte el que ha dit el representant del GMGIU i per no convertir 
aquesta votació de rebuig en un ritual còmode o trivial, si més no, aquesta 
vegada voldria aportar algunes reflexions que considera especialment pertinents 
manifestar després d’haver passat uns quants dies des dels atemptats: el 
GMERC lamenta que aquest nou episodi de violència s’hagi tornat a utilitzar per 
criminalitzar el nacionalisme i ho diu perquè hi ha hagut declaracions de tot tipus 
començant per les de l’ex-vicepresident del govern espanyol, senyor Alfonso 
Guerra i acabant per les dels actuals ministres, portaveus del govern, etc. que es 
podrien resumir en una frase que deia que no existiria el terrorisme si abans no 
existís el nacionalisme. Per tant, es podria deduir fàcilment que el problema no és 
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tant el terrorisme com el nacionalisme i també que, de vegades, no s’està fent 
una diferència entre demòcrates i violents, sinó entre uns nacionalistes i uns 
pretesos no nacionalistes, amb la qual cosa es demostra que es confon el que és 
el dret democràtic de defensar una identitat nacional o projectes polítics que no 
siguin estrictament els espanyols. En aquest sentit, potser el que valora com a 
més lamentable són les declaracions del president de l’Estat espanyol, senyor 
Aznar en les quals ha afirmat que pretenia engarjolar tots els membres d’Herri 
Batasuna. No sap si és possible concebre una presó per 185.000 persones i, si 
fos així, es pregunta què faria amb els membres d’Eusko Alcartasuna, del PNV, 
dels Països Catalans, etc.  
Voldria, si més no, deixar constància al Ple del fet que considera que, avui, el 
veritable problema hi és amb el nacionalisme espanyol i els catalans ho sabem 
prou bé després d’uns quants centenars anys de persistent insistència, de 
vegades en forma de persecució política, militar o jurídica depenent del moment.  
Per tant, el GMERC manifesta el seu rebuig més contundent per a aquests dos 
actes de violència i demana que en casos com aquest es faci un minut de silenci, 
tal com ha demanat el GMCIU, i també que s’acabi la violència ideològica amb la 
que alguns mitjans de comunicació, alguns partits polítics i algunes institucions i 
organismes intoxiquen l’opinió pública amb nacionalisme espanyol. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que ningú té dret a manllevar una vida 
humana en funció d’una idea política per molt justa que sigui. D’aquesta idea neix 
el rebuig i la condemna del GMIC-EV a qualsevol acte de terrorisme. 
Euskadi té dret a la pau, però, la pau no significa tan sols l’absència de violència 
armada i, per tant, la qüestió no pot reduir-se només al crit que ETA deixi de 
matar.  
Sense treure ni un bri de valor negatiu a tot el que té d’horrorós el crim, parlar del 
conflicte basc és parlar d’un conflicte de profundes arrels polítiques que cal 
solucionar políticament perquè, sinó, no se solucionarà de cap altra manera. 
Quaranta anys de policia no han resolt el conflicte i, per tant, ja no calen més 
anys, ni més morts, ni més policies. 
El món d’HB és un món social, resistent i estable i, sense una solució dialogada, 
aquest món no cedirà. Cap estratègia policial acabarà amb ETA perquè no es 
tracta només d’una banda, sinó que és l’expressió desviada i condemnable d’un 
món social i no sembla sensat ni factible que es vulgui exterminar un món social 
que és part inseparable de la societat i que compta amb el quinze per cent del vot 
actiu. 
Per això, la condemna del GMIC-EV al terrorisme és inequívoca, però també ho 
és la seva crítica a la política antiterrorista del govern del Partit Popular. I la seva 
discrepància amb les maneres autoritàries que el govern del senyor Aznar ha 
posat darrerament de manifest arriba a tal punt que, amb tota la serenitat, però 
també amb tota la fermesa, el GMIC-EV anuncia que aquesta és la darrera 
vegada que signa una proposició conjunta amb el GMPP donat que, de cap 
manera, pot sentir-se al costat de persones que pensen que la solució del 
problema d’Euskadi passa per empresonar el quinze per cent de la seva població.  
 
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que la darrera vegada que es va signar 
una proposició conjunta respecte a aquesta qüestió, es lamentaven de la seva  
quotidianitat. El GMPP es veu en la necessitat d’atendre una altra vegada dues 
propostes d’aquest tipus, però no voldria aprofitar aquesta ocasió per fer grans 
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manifestacions grandiloqüents ni al.legats polítics. En aquests moments, al 
GMPP, li preocupen les famílies de les persones desaparegudes i, especialment, 
la del subtinent perquè disposa d’uns mitjans econòmics més escassos que la del 
regidor de l’Ajuntament de Pamplona i també pel fet que, per la seva tasca de 
defensar tots els homes de bé, en aquests moments ha de tenir, a més a més de 
l’afecció moral, greus problemes. 
A tots ens rebenten aquests assassinats, les manifestacions buides, l’ambigüitat, 
que hi hagi gent que aprofita una bandera que fer una cosa diferent, però, en 
aquests moments, el GMPP voldria demanar al Ple que a la manifestació de 
condol s’hi afegís la necessitat d’ajudar amb el que es pugui a la família dels 
desapareguts perquè ho necessiten més que nosaltres i també perquè s’han 
sacrificat per tots nosaltres.    
Tant de bo que no s’hagi de tornar a parlar d’un tema com aquest.   
 
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU, com a nacionalista, 
evidentment, no vol deixar-se provocar i la seva intenció en demanar que es faci 
un minut de silenci és la d’aconseguir que a Catalunya no s’enfrontin les diferents 
forces polítiques en la discussió d’un tema tan greu com aquest i que no hi hagi 
criteris polítics.  
Si no es resol aquest tema no es podrà acabar amb el terrorisme perquè tots 
estan jugant amb tots i, el fet de tenir desacords i d’utilitzar políticament aquestes 
qüestions, no possibilitarà que es resolgui el problema com no sigui que se 
solucioni quan tots estiguin tips de deixar gent pel camí. 
Per tant, lamenta molt que no s’hagi fet el que ha demanat al començament 
perquè s’hauria pogut evitar aquest espectacle. 
 
L'alcalde intervé dient que tothom ha tingut dret a la paraula i la proposició pretén 
expressar també el rebuig i els matisos polítics amb les paraules, però, més enllà 
d’aquest matisos, personalment, dóna suport a la proposta del senyor Oms de fer 
un minut de silenci perquè aquesta pot ser una bona manera de rebutjar la mort i 
de defensar una cosa tan elemental com és el dret a la vida.  
Per tant, si als membres presents els sembla bé, demana que es faci el minut de 
silenci.   
 
En aquest moment, els membres del Ple fan un minut de silenci i, posteriorment, 
l’alcalde disposa que no es votin les proposicions, sinó que s’aprovin per 
assentiment. 
 
A continuació, s’aproven les proposicions corresponents als punts 8.3 i 8.4 per 
assentiment unànime dels 24 membres presents. 
 
8.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT UN INCREMENT GLOBAL DE 25 AGENTS A LA 
PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 13-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
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Que vist el funcionament de la figura del Guàrdia de Barri a la ciutat és del tot 
insatisfactori pel conjunt dels ciutadans. 
 
Que al gener del 1997 la regidoria de Seguretat Ciutadana va decidir congelar 
la plantilla de la Policia Local, en vistes al desplegament dels mossos 
d’esquadra; i que en tot cas a l’any 1998 ja es veuria el que es decidia. 
 
Que vist que aquest desplegament no és imminent. 
 
Que vist que la plantilla de la Policia Local els darrers anys ha baixat de 104 
agents als 84 actuals i que previsiblement es quedarà en 80 agents a finals del 
present any. 
 
Que malgrat la gran professionalitat i esforç personal de l’actual plantilla no es 
pot atendre tota la demanda existent en l’actualitat. 
 
PROPOSEM: 
 
Que l’Ajuntament de Manresa realitzi els passos oportuns i adequats perquè en 
un termini de 03 fases, contemplades en anualitats, incrementi en un global de 
25 agents l’actual plantilla de la Policia Local.”  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que aquesta proposició l’han formulada 
perquè a l’octubre de l’any 95 se’ls va presentar una proposta d’organització del 
que era l’anomenada Policia Comunitària, en la qual parlaven de la 
racionalització del Cos, de la seva organització, dels recursos i de la finalitat 
que perseguia la implantació de la Policia Comunitària, anomenada també 
Guàrdia de Barri. Al gener de l’any 97, la regidoria va fer públic el fet que 
congelava la plantilla de la Policia Local, en vistes al possible desplegament 
dels Mossos d’Esquadra i de la possible absorció per part d’aquest Cos, de 
certes gestions que li correspondrien a la Policia Local, i així, d’aquesta 
manera, poder diversificar tot el seu contingut de feina i poder desenvolupar tot 
el que en el document se suposava que havien de dur a terme. Vist que es 
troben al maig del 98, vist que aquest desplegament imminent de Mossos 
d’Esquadra no és tan imminent i vist que la plantilla de la Policia Local ha 
passat de 104 agents als 84 agents actuals i que, previsiblement aquests 84 
agents es redueixin a 80 a finals d’aquest any, proposen que, de manera 
global, en un termini de 3 anys, en 3 fases que poden ser anuals, com l’equip 
de govern consideri oportú, s’incrementi la plantilla de la Policia Local en 25 
agents, que farien possible i viable que el propòsit que entre tots es van marcar 
inicialment, que és aquesta organització de Policia Comunitària, Guàrdia de 
Barri, es pugui posar en pràctica. Aquest  és el sentit de la proposta del GMPP i 
agrairien el vot favorable. 
 
El senyor Canongia i Gerona diu que, en primer lloc, vol deixar clar que la 
Policia Comunitària existeix, funciona i funciona bé. A partir d’aquí, a l’equip de 
govern li sembla bé que el GMPP demani que dediquin més recursos a la 
Policia Local, els sembla bé fins a cert punt. Però els agradaria que els 
exigissin  que els racionalitzessin millor, és a dir, no es tracta de demanar per 
demanar sinó que es tracta de demanar però que funcioni millor, que inverteixin 
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millor els recursos que hi dediquen. I en això estan. En aquests moments estan 
en un procés de negociació d’un conveni col.lectiu d’aquesta Casa, en el qual 
una de les parts, que és l’Ajuntament, ha proposat als sindicats representatius 
d’aquesta Casa la modificació dels horaris de la Policia Local per tal de poder 
aprofitar molt millor els recursos humans dels quals disposen. La Policia Local 
treballa per torns, i aquests torns fan que a certes hores, tinguin “excedents” de 
policies, mentre que a d’altres hores van justos. Si reorganitzessin millor els 
horaris dels agents locals, podrien aconseguir treure, amb menys agents, molt 
més profit perquè seran moltes més hores reals de treball. Tot i així, dir si han 
de ser 25, 13, 5 o 30 els policies que en els propers 3 anys han d’incorporar-se 
a la plantilla municipal, avui no és previsible, és difícil de saber. El, compromís 
que tenen i que mantenen és que les hores realitzades al 97, al 98 s’han de 
realitzar, és a dir, les hores que va realitzar el conjunt de membres de la Policia 
Local durant l’any 97, s’han de realitzar durant l’any 98 i això vol dir que un 20 
% d’aquestes hores seran molt més profitoses pels ciutadans de Manresa, 
perquè es faran en hores de necessitat punta d’agents de la Policia Local. I en 
això estan treballant.  Si després de la negociació resulta que en necessiten 7, 
13 o 25, aquest serà un tema que immediatament portaran al Ple per tal de 
poder desenvolupar i portar a la pràctica aquest procés que està en negociació.  
En aquests moments, no estan en disposició de poder votar afirmativament la 
proposició presentada pel GMPP, fins que no acabi el procés de negociació 
que està endegat. 
 
El senyor Oms i Pons manifesta que en el debat pressupostari de l’any 
passat, quan parlaven del pressupost del 98, el GMCiU ja proposava que es 
creessin 10 places d’agents per cobrir el Guàrdia de Barri. En aquell moment, 
no es va considerar oportú; ara, es troben ja a mig any, no s’han convocat 
places i, per tant, creuen que la voluntat de l’equip de govern no es tirar 
endavant el Guàrdia de Barri. La Policia Comunitària, com en diu l’equip de 
govern, saben que no cobreix les necessitats. 
Varen presentar una proposició  en el sentit que la Policia Local estigués 
present a la sortida de les escoles; saben que no es cobreixen totes les escoles 
i, per tant, les deficiències pel que fa a poder cobrir els serveis que creuen que 
s’haurien de cobrir, no es poden cobrir. Els agradaria que l’equip de govern 
presentés un estudi; l’únic que demanava el grup de CiU és no estar en 
inferioritat de condicions com estaven en aquell moment i ara s’imagina que 
deuen estar pitjor. En el moment en què l’equip de govern vulgui reaccionar no 
podrà cobrir les necessitats de la ciutat. Creuen que l’equip de govern està 
equivocat pel que fa a la qüestió de recaptar diners estalviant-se personal. Hi 
ha un traspàs de diners d’un cantó cap a l’altre que algun dia hauran d’estudiar 
en profunditat. El GMCiU no sap si són 25, si són 10, si són 15, el que saben és 
que n’hi ha d’haver. No saben si la proposta de 25 en tres anys és la certa, 
però votaran favorablement perquè creuen que l’Ajuntament hauria de tenir 
més agents; ja saben que ho perdran  però creuen i voldrien cridar l’atenció que 
els compromisos que s’adquireixen en campanya electoral s’han de complir. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  respon el senyor Canongia que el fet que en 
aquests moments estiguin negociant el conveni, no treu el fet que per molt que 
vulguin racionalitzar pròpiament l’estructura del servei, difícilment aconseguiran 
aglutinar el que tot aquest servei requereix, tenint en compte que si a l’octubre 
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del 95 els presenten aquest document que parla de Policia Comunitària, amb 
tot el que farà falta per dur a terme aquest projecte, que va tenir el suport del 
GMPP, comprendrà que al cap de dos anys mig, quan han passat de 104 
agents a 84, amb més baixes segures, ja sigui perquè se’n van al Mossos 
d’Esquadra, ja sigui per baixes pròpiament de jubilació, arribaran a 80-81 
agents, i per molta reestructuració que vulguin fer amb el conveni, difícilment 
podran assolir els reptes que es van marcar conjuntament pel tema de Guàrdia 
de Barri o Policia Comunitària, com més els agradi. Quan el senyor Canongia 
diu que la Policia Comunitària funciona i funciona molt bé, no sap d’on treu 
aquestes dades. Suposa que hi ha una sèrie d’agents que estan fent aquesta 
tasca i que l’estan fent correctament bé i que funcionen correctament bé, però 
d’aquí a dir que els agents que estan fent aquesta tasca cobreixen tot el que el 
servei es proposava, hi ha un abisme. Hi ha un gran abisme en dir que hi ha 
dos agents que estan fent aquesta tasca, quan, en definitiva, per cobrir un 
sector que estava predefinit, en fan falta 9 o 10. Evidentment, la instantània que 
obté el ciutadà de Manresa és que el Guàrdia de Barri, Policia Comunitària, no 
existeix, i si existeix, no funciona, i això sí que és greu, perquè una cosa que es 
vol implantar no té l’acceptació adequada o el bon “feeling” que hauria de tenir 
a l’hora d’adequar-la. A partir d’aquí, el GMPP diu: 25 agents. Per què diu 25 
agents?  Simplement perquè l’equip de govern ha de tenir un estudi que 
parlava que el nombre adequat d’agents seria de 125 en aquesta ciutat, quan 
tot just s’estava a  l’inici de parlar del Guàrdia de Barri. El GMPP considera que, 
potser, aquests 125 agents és un nombre massa desmesurat, perquè hi ha 
d’haver la racionalització del servei de la qual parla el senyor Canongia, i amb 
aquesta racionalització del servei creuen que poden passar amb aquests 105 
agents. Aquests 25 nous agents de què parla el GMPP no s’han de contractar 
ara ja, sinó que estan parlant de fer-ho en fases, en tres anys, de manera que 
en aquest període de temps puguin tenir aquests agents i que aquest servei es 
pugui implantar correctament. A partir d’aquí, si quan passen dos anys s’han 
d’aturar i es queden amb 20 agents perquè el servei queda cobert, doncs 
s’aturen. No cal que siguin precisament 25, també poden ser  10 o 30. El que 
és cert és que amb 80 agents com es quedaran d’aquí a finals d’any, si amb 
prou feines estan cobrint el servei els agents de la plantilla actual, amb un gran 
sobreesforç, difícilment se’ls pot exigir més, per molta racionalització que 
l’equip de govern hi vulgui aplicar mitjançat el conveni. És per això que 
agrairien a l’equip de govern que reconsiderés la seva postura i que, en tot cas, 
en benefici de la ciutat de Manresa, voti favorablement aquesta proposta. 
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que vol fer unes puntualitzacions al 
GMPP. En principi, 104 agents a Manresa no hi han estat mai. Aquesta xifra 
pot estar bé, pot ser una xifra amb la qual hagi treballat el GMPP, però a la 
història de Manresa mai no hi ha hagut 104 agents. Altra cosa és que a la 
plantilla municipal, en un moment determinat, i en aquest moment encara hi 
consten, hi hagi un Cos de 102 places, que no vol dir que estiguin totes 
cobertes ni que hagin estat mai cobertes; una cosa és una plantilla i una altra 
cosa són els llocs coberts. Pel que fa a les dimensions de la Policia Local de 
Manresa, diu que tot és molt subjectiu, tot és discutible, possiblement a alguns 
els agradaria que tinguessin més Policies o molts més, no ho sap, però només 
dirà que si a l’Estat espanyol es dediqués en defensa el que dedica Manresa en 
seguretat ciutadana, potser tindrien uns esbroncs considerables al carrer. Quan 
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el senyor Javaloyes diu que la ciutat de Manresa ha de tenir 120 agents, està 
dient una ràtio de gairebé 2 agents per cada 1000 habitants, la qual cosa li 
sembla una ràtio exagerada, dubta que hi hagi cap ciutat d’Europa que la tingui, 
però podria ser una xifra, totes són vàlides. Però li sembla que el que han de 
fer és seguir en la línia d’intentar rendibilitzar al màxim cada recurs humà que 
tinguin i que les hores que facin siguin realment productives pel conjunt de la 
ciutat. En aquesta via estan, és una via difícil, és una via complicada. Potser a 
l’equip de govern li agraden les vies difícils, no ho sap, però està convençut que 
al final els ciutadans ho agrairan, perquè dedicant-hi els mateixos recursos en 
trauran més profit, i amb aquest estalvi podran dedicar més recursos a la 
Policia Local. De què serviria a la ciutat de Manresa contractar 25 guàrdies més 
si el 20 % de la seva jornada no és útil per la ciutat? Seria molt millor que el 20 
% de tots els guàrdies fos útil i que després, si en fan falta 5, els hi posen i ja 
està. Senzillament és això, intentar trobar la relació qualitat-preu, una cosa tan 
senzilla en qualsevol operació que es faci. Intentar aprofitar al màxim els 
recursos de què disposen. Estan treballant en aquest camí, potser és molt 
difícil, potser és més llarg, però no es mouran d’aquest. Un cop hagin signat el 
conveni, si no se’n surten, que també podria ser, hauran de tornar a altres vies, 
però primer han d’intentar esgotar aquesta fins al final. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta precisa que ell no ha parlat que Manresa 
necessiti 120 agents, sinó que ha parlat d’un estudi que va caure a les mans 
del senyor Canongia, que no l’ha elaborat el GMPP, és més ni l’ha vist i ha dit 
que era exagerat. No sap d’on treu el senyor Canongia que el GMPP ha 
demanat 120 agents, i que, en tot cas, si l’equip de govern intenta la 
racionalització del servei amb els agents que hi ha, ell li dirà que les dades dels 
agents no se les ha tret de la butxaca, sinó que han sortit de l’equip de govern: 
els 104 agents, els 84 agents, els 80 agents. Concretament, a l’octubre del 95 
en tenien 94 i el document de què parlen també l’ha fet l’equip de govern, no 
l’ha fet el GMPP. En tot cas, el fons de la qüestió tracta del següent: l’equip de 
govern vol instaurar la figura de la Policia Comunitària o Guàrdia de Barri 
perquè porten des del començament d’aquesta legislatura donant la tabarra, 
perquè és així com s’ha de dir, amb aquest tema. Volen instaurar aquesta 
figura, sí o no?  A l’octubre del 95, també estaven fent converses de conveni? 
Al 96, feien conveni? Al 97, també feien conveni? El 98 estan fent el conveni.  
Ara volen racionalitzar, quan han tingut 3 anys i mig per fer-ho, de manera que 
aquest document, en tot cas, ha quedat inservible. El GMPP  agrairia a l’equip 
de govern que els ho fes saber perquè, almenys, no perdrien el temps mirant 
papers que no serveixen de res. A partir d’aquí, es tracta del següent: si l’equip 
de govern vol la figura del Guàrdia de Barri, doncs que la faci. Consideren que 
per fer el servei que el document  portava i que el GMPP recolzava i que 
consideren que s’ha de fer, amb 10 agents, per molta racionalització que es 
vulgui fer, no n’hi ha ni per començar, per la qual cosa, amb previsió, els 
demanen que facin el que calgui perquè aquesta figura no quedi senzillament 
en aquella arma electoral que molt bé se sap utilitzar quan demagògicament 
s’empara. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 vots afirmatius ( 8 GMCiU i 3 GMPP). 
 



 99

8.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
SOL.LICITANT UNA URGENT SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LA 
MANCA D’AIGUA EN MOLTES FONTS PÚBLIQUES DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 13-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Que amb el canvi d’estacions i de la climatologia es fa palès el fet que a la gent 
ens agrada molt més passejar i passar estones al carrer. 
 
Que a la gent, una vegada està passejant pel circuit urbà li agradaria poder-se 
mullar la gola i refrescar-se amb l’aigua de les fonts públiques. 
 
Que en moltes de les fonts públiques situades a la ciutat no raja aigua. 
 
PROPOSEM: 
 
Que l’Ajuntament de Manresa, de manera ràpida i urgent, solucioni aquest petit 
inconvenient perquè els ciutadans de Manresa puguem gaudir de les fonts 
públiques de la ciutat en plena normalitat.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que ara que ve l’estiu, convé recordar que, 
de tant en tant, es troben algunes fonts que no funcionen i aniria molt bé pels 
ciutadans que funcionessin totes. 
 
El senyor Canongia i Gerona  diu que, evidentment, aniria bé pels ciutadans 
que totes les fonts funcionessin, però hi ha alguns ciutadans que no tenen 
ganes que totes les fonts funcionin. Aquesta és una realitat objectiva. Aquest 
Ajuntament disposa  de 44 fonts per beure, repartides en tota la ciutat, de les 
quals, en aquests moments, n’hi ha 6 que no estan en funcionament, és a dir, 
38 que funcionen i 6 que no. D’aquestes 6, n’hi ha 2 que no funcionen pel fet 
que s’estan fent obres al seu voltant i quan acabin aquestes obres funcionaran. 
En queden 4, que les tenen amb “stand by”, és a dir quan una font s’ha anat a 
arreglar 3 vegades en un any, es decideix no tornar-hi a anar, deixar-hi un 
temps prudencial, i depèn de les necessitats que es veuen, es torna a 
empalmar o no es torna a empalmar. Per desgràcia, sempre solen ser les 
mateixes, i quan estan un temps amb “stand by” i es tornen a posar en marxa, 
tornen a estar trencades al cap de 3 dies. A més, són en llocs bastants 
concrets. En algunes fonts es van arribar a fer invents d’enginyeria interessants 
per part dels llauners municipals, per intentar, gairebé, segellar-les, però tot i 
així no va ser possible aconseguir que aquestes fonts funcionessin més de 15 
dies. És molt lamentable per una ciutat que hagi de tenir uns mobiliaris que fan 
un gran servei als ciutadans perquè n’hi ha d’altres que utilitzen el vandalisme 
com a forma de gaudir. I és molt lamentable que en tinguin algunes d’aturades 
en el temps, esperant que la generació de vandàlics es faci una mica més gran 
en aquell sector, les puguin tornar a posar en marxa i puguin reviure 
tranquil.lament.  



 100

Pel que fa a la votació, diu que se’ls fa molt difícil votar-la afirmativament tal 
com està redactada. La proposició parla “de manera ràpida i urgent”, si això vol 
dir que les tornin a posar en funcionament, això no poden fer-ho. N’hi ha 3 que 
els sembla que han d’estar en “stand by”  i quan passi un temps prudencial les 
arreglaran. Per tant, no poden votar afirmativament aquesta proposició. 
 
El senyor Oms i Pons  diu que la posició del GMCiU és clara: si d’allà on n’ha 
de rajar no en raja, demanen que en ragi i, per tant, votaran a favor d’aquesta 
proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta matisa que quan posen de “manera ràpida i 
urgent” és perquè potser arriba el desembre i ja no tenen ganes de refrescar-se 
la gola quan estan passejant per la ciutat de Manresa. Simplement demanen 
que les fonts s’arreglin ara que fa bon temps. El senyor Canongia ha dit que hi 
ha  molt vandalisme, doncs aprofita per dir que aquest fet demostra la 
necessitat que hi hagi més guàrdies de barri. 
 
El senyor Canongia i Gerona  contesta la intervenció del senyor Oms dient 
que aquest mètode de treballar no l’ha inventat aquest equip de govern, se’l va 
trobar instaurat a aquesta Casa i els sembla una forma de treballar bastant 
prudent. És a dir, mirar si aquella gent que gaudeix fent malbé unes fonts, es fa 
una mica més gran, i la nova generació s’oblida d’aquella font i no li té mania. 
Simplement és un tema que ja el van trobar així, els sembla perfecte i l’han 
continuat.  
 
Sotmesa la proposició a votació és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 vots afirmatius ( 8 GMCiU i 3 GMPP). 
 
8.7 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES TAPI O QUE ES NETEGI EL CANAL SITUAT 
ENTRE EL PONT NOU I LA FÀBRICA DELS PANYOS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 13-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Que el canal situat entre el Pon Nou i la fàbrica dels Panys, quan arriba l’estiu, 
fa molta pudor ja que l’aigua, en no tenir corrent, queda estancada, provocant 
els greus inconvenients que això suposa per a la zona i per als veïns afectats. 
 
Que ja que la fàbrica esmentada no existeix. 
 
PROPOSEM: 
 
Tapar o, com a mínim, netejar adequadament el canal en qüestió, evitant que 
les aromes estiuenques que es produeixen desapareguin en benefici de la zona 
i dels veïns afectats.” 
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A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de data 18-5-98 
presentada pel GMS, GMERC i GMIC-EV que, transcrita, diu el següent:  
 
“Atès que el canal situat entre el pont nou i la Fàbrica dels Panyos és de 
titularitat privada i forma part del Pla Especial dels Panyos i que l’Ajuntament no 
obtindrà la titularitat pública de l’esmentat canal fins que no es desenvolupi 
definitivament aquest Pla Especial, 
 
PROPOSEM, 
 
Requerir els titulars privats del canal per tal que prenguin les mesures adients 
per evitar els problemes d’olors que afecten els veïns.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que, tal com diu la proposta, el que 
demana el GMPP és que aquest canal que està situat entre el Pont Nou i la 
Fàbrica dels Panyos,  es tapi i no faci aquestes pudors durant el període 
d’estiu, que tant molesten als veïns.   
Pel que fa a l’esmena presentada per l’equip de govern, diu que hi estan 
d’acord. 
 
El senyor Mas i Font  diu que els signants de l’esmena s’han vist obligats a 
posicionar-se per fer referència clara a la titularitat privada del canal, i els 
sembla una mica lleuger i de falta rigor per part del GMPP que se’ls insti a 
ocupar una propietat privada, buidant o tapant amb terra, fent coses que no 
poden fer. Per tant, subjecte com està al Pla Especial, el que faran és requerir 
als titulars per solventar els problemes. La seva posició serà de votar 
favorablement l’esmena. 
 
El senyor Oms i Pons  diu que la posició del GMCiU serà de votar 
favorablement l’esmena de l’equip de govern. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta respon al senyor Mas dient que és obligació de 
tot regidor d’aquesta ciutat d’ocupar-se per tot allò que li ve dels ciutadans de 
Manresa. Si els ciutadans de Manresa es queixen, és obligació de qualsevol 
regidor d’aquesta ciutat intentar solucionar-los els problemes. Li dirà una altra 
cosa: si això és propietat privada, el senyor Mas, com a mínim, fa un any que 
ho sap i fa un any que hagués pogut solucionar aquest problema, perquè hi ha 
veïns que fa més d’un any que li van dir i fa més d’un any que el senyor Mas no 
ha fet res. És a dir, ha calgut que aquest Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya presentés una proposició perquè el senyor Mas digués que això és 
privat, perquè s’ho miri i intenti fer-ho arreglar. 
 
L’alcalde demana al senyor Javaloyes si retiren la seva proposició. 
  
El senyor Javaloyes i Vilalta  li respon que sí, que retiren la seva proposició i 
accepten l’esmena presentada per l’equip de govern. 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pels grups municipals d’ERC, IC-EV i 
GMS, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara 
acordat: 
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Requerir els titulars privats del canal per tal que prenguin les mesures adients 
per evitar els problemes d’olors que afecten els veïns. 
 
8.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

SOL.LICITANT UNA REVISIÓ DE TOTES LES PLAQUES DE NOM 
DELS CARRERS DE LA CIUTAT . 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMCIU, de data 14-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que a moltes plaques de nom dels carrers de la Ciutat s’ha desprès la 
pintura del refundit del nom, impedint-ne una clara lectura de les mateixes. 
 
el Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que es procedeixi a la revisió de totes les plaques del nom dels carrers de la 
ciutat i al repintat del fons de les lletres amb pintura o material durable.” 
 
El senyor Oms i Pons  diu que l’esperit de l’esmena és clar. Aquestes plaques 
porten 17 anys a la ciutat, es van posar a l’any 80. En alguns llocs on hi toca el 
sol durant la major part del dia, la lletra de les plaques de marbre ha anat 
saltant i en alguns carrers ja no es veuen bé els noms. Tenint en compte que 
aquestes plaques s’han de veure des d’un vehicle, demanarien que les 
repassessin i les repintessin. Saben que és un tema entretingut però algun dia 
o altre això s’haurà de fer. 
 
El senyor Canongia i Gerona diu al senyor Oms que si algun problema està 
resolt en aquesta ciutat és el de la senyalització a les parets dels carrers, és un 
tema que està força ben cuidat, hi ha un seguiment bastant acurat, ja que es 
fan enderrocs, es passa revista de tot el que hi ha i quan els constructors 
acaben l’obra, a les actes de comprovació se’ls demana que reposin les 
plaques abans de la primera ocupació, i per això Manresa té un nivell de 
qualitat, pel que fa a aquesta senyalització, força elevat en general. A part 
d’això, també hi ha una persona, i li estranya que proposin ara això perquè 
quan el GMCiU governava també feia aquesta mateixa feina, que a més de 
repassar la senyalització vertical de trànsit, també té com a missió repassar les 
plaques que es veuen més deteriorades. Li agradaria que el GMCiU li fes 
arribar el llistat de carrers que tenen la placa deteriorada, perquè potser no els 
tenen detectats. Amb aquest tema estan tranquils, els sembla que la ciutat de 
Manresa el té solucionat  força bé, amb un grau força elevat en comparació 
amb d’altres ciutats del país, i tot el que s’hi faci ho trobaran correcta. Per tot 
això, votaran favorablement aquesta proposició, però agrairien que el GMCiU 
els fes arribar el llistat amb el nom dels carrers que tenen al cap que tenen la 
placa deteriorada, per poder-ho reparar. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que el GMPP troba molt correcta i molt 
encertada la proposta del GMCiU i votaran favorablement. 
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El senyor Oms i Pons  diu al senyor Canongia que li faran arribar una llista 
amb els carrers que han vist que tenen la placa deteriorada, però serà un llistat 
petit, perquè, evidentment no es passejarà per tota la ciutat, perquè 
l’Ajuntament ja té molts tècnics i gent que ho pot fer, mentre que ell té altra 
feina que passejar-se per la ciutat i fer-li un llistat. Per tant, li entregarà un llistat 
amb uns quants carrers i demana que l’equip de govern ho faci mirar pels seus 
tècnics. 
 
L’alcalde  diu al senyor Oms que li dóna la impressió que la intervenció del 
senyor Canongia és que si el grup de CiU té un llistat serà molt profitós per 
l’equip de govern i per la ciutat; la ciutat es fa a granets i també amb aquestes 
aportacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.   
 
8.9 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE ES NETEGI L’AUDITORI DE SANT FRANCESC, 
DE MANERA RÀPIDA I URGENT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 14-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Que vist que l’Auditori de Sant Francesc, presenta un estat lamentable i 
denigrant ple d’escombraries i porqueries. 
 
Vist que la intenció d’aquest Ajuntament és revitalitzar el barri antic de la ciutat, 
promocionant els seus carrers i encants, i promovent iniciatives de caràcter 
urbanístic, lúdic i cultural. 
 
PROPOSEM: 
 
Que l’Ajuntament, de manera ràpida i urgent, netegi i endreci l’Auditori de Sant 
Francesc, patrimoni catalogat i protegit culturalment, situat al barri antic en una 
zona precisament de rehabilitació ferma; on la situació actual de l’Auditori obre 
molts interrogants sobre la voluntat vertadera de promoure el barri antic.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  manifesta que, tal com diuen a la seva 
proposició, el que demanen és que l’Auditori de Sant Francesc, ja que està 
dintre d’un entorn que s’està rehabilitant dintre del barri antic i que forma part 
de tot un nucli de connexió, amb el qual es volen donar aquestes iniciatives de 
caràcter lúdic i cultural, quedi  net i endreçat, perquè fa molt mal d’ulls quan 
passes per allà. No demanen la rehabilitació, ja es farà més endavant, però, 
almenys, que es netegi. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana  diu que entén que la proposició del GMPP fa 
referència al porxo de l’Auditori de Sant Francesc, on la gent hi aboca de 
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vegades llaunes, bosses de patates fregides, etc. És un local on normalment 
treballa el grup “Teiatru”, que té un cert compromís de manteniment, però, 
precisament, com que aquests darrers mesos ha estat fora voltant, és més que 
probable que en aquests moments el porxo de l’Auditori de Sant Francesc no 
reuneixi les condicions d’higiene, tal com ha manifestat el GMPP.  Per tot això 
votaran a favor de la neteja i endreça del porxo de l’Auditori de Sant Francesc. 
 
El senyor Oms i Pons diu que el GMCiU votarà favorablement la proposició, 
perquè creuen que realment l’entrada s’ha de repintar, s’ha d’endreçar i s’ha de 
treure una mica aquella sensació que hi ha d’humitat i de foscor . 
 
El senyor Fontdevila i Subirana  matisa que el verb repintar no surt a 
l’anunciat  de la proposició del GMPP. 
 
El senyor Oms i Pons aclareix que es refereix a repintar les reixes. 
 
L’alcalde  diu que tothom ho pot interpretar de la seva manera però la voluntat 
ha quedat expressada de forma clara. 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
8.10 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT UNA REDUCCIÓ DEL 21% DEL TIPUS DE 
GRAVAMEN  A APLICAR A L’IBI A PARTIR DE L’EXERCICI DE 
1999.   

 
El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 14-5-98 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSEM: 
 
Que degut a la revisió del cadastre efectuada a Manresa recentment, aquesta 
ha fet incrementar els valors cadastrals en el conjunt de la ciutat. 
 
Que aquest increment repercutirà directament en l’IBI. 
 
Que l’impost de l’IBI el paguen tant els propietaris com els ciutadans que estan 
a lloguer. 
 
Que malgrat les disposicions legals efectuades pel govern central, en el sentit 
de repercutir l’increment durant 10 anys progressivament, no deixarà 
d’accentuar-se l’increment a pagar.  
 
Que segons sembla, per manifestacions fetes públiques durant el període de 
revisió, tant per la Regidoria d’Hisenda com per l’Alcaldia, la revisió no 
persegueix cap afany recaptatori. 
 
PROPOSEM: 
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Que els tipus de gravamen impositius que s’apliquen sobre el valor cadastral, el 
qual dóna el resultat de la quota de l’IBI a pagar, sigui reduït en un 21 % 
respecte a: 
 
- l’increment de la pressió fiscal haguda en el passat exercici com a mitjana en 
l’Estat i la diferència d’augment d’ingressos previstos en el pressupost 98 sobre 
l’IBI. 
 
Que sigui d’aplicació en previsió als propers pressupostos de l’any 1999 per a 
la seva aplicació en l’exercici esmentat.” 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que, com tots saben, hi ha hagut una revisió 
del cadastre que ha afectat de manera global al conjunt de la ciutat  i que tal i 
com l’equip de govern va fer públic, amb aquesta revisió no es perseguia un 
afany recaptatori, sinó simplement adequar els valors de la previsió al que és 
en definitiva. El GMPP demana que s’apliqui al tipus de gravamen impositiu 
que grava el valor cadastral i que dóna el resultat de la quota de l’IBI, aquesta 
reducció del 2,1 %; no un 2,1 % directe, sinó respecte  a l’increment d’ingrés 
per IBI degut a la revisió cadastral, traient-li l’increment de la pressió fiscal de 
mitjana que hi ha hagut a l’Estat i al resultat que donés aplicar-li aquest 2,1 % i 
restar-li a la base del tipus impositiu.  
Vol aclarir que a la proposta van posar el 21% degut a un error material, però fa 
una esmena “in voce” per fer constar que és un 2,1 %.  
L’interès que persegueix això és que a la reducció del tipus impositiu que 
s’aplica als valors cadastrals obtinguts i que donen la quota de l’IBI a pagar, hi 
hagi aquesta petita reducció amb la qual simplement es manifesti que, degut a 
l’increment que hi ha hagut per previsió de pressupostos del 97 al 98, que és 
un increment del 5,4%, del qual en treuen  el 2 % de l’IPC d’enguany i queda 
un 3,4% que, suposadament i de mitjana, és l’increment d’ingressos per IBI 
degut a la revisió cadastral; si li treuen la mitjana de la pressió fiscal que hi ha 
hagut a l’Estat, que està a l’entorn de l’1,5 %, malgrat que sigui una dada no 
tancada actualment, el coeficient que queda és l’1,9 %; el 2,1 % els dóna la 
xifra del 0,04 % que, restat respecte el 0,92 % actual, els dóna el 0,88 %. 
Aquesta reducció, en definitiva suposa de l’actual tipus impositiu un 4,34 % i, 
en tot cas, consideren que és adequat i que estan en el moment oportú de 
poder-ho demanar i que aquesta Administració pugui dur-ho a terme, perquè en 
definitiva encara estan dintre del primer semestre d’enguany i el que estant 
demanant dintre d’aquest primer semestre és aquesta revisió en vistes a la 
previsió del pressupost del 99 i la seva aplicació al 99. Per tot això, demanaria 
el vot favorable de tots els regidors. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe  diu que quan va llegir aquesta proposició, va 
entendre que era una proposició tipus Viagra, perquè fa falta molta trempera 
per proposar això. Evidentment, quan s’ha convertit en el 2,1 %, ja ha deixat de 
ser de tipus Viagra.  
A partir d’aquí, i amb la màxima cordialitat, intentarà explicar, com ja deuen 
saber, i més tenint el senyor Javaloyes l’oportunitat de contactar amb el senyor 
Arderiu que jurídicament està molt ben preparat, que el procediment de 
modificació d’impostos, taxes i preus públics,  no es fa a través de 
proposicions, és a dir,  ja sap que les proposicions tenen una caixa de 
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ressonància i tenen un eco més gran per a fer les propostes, però per aquestes 
modificacions de preus públics i taxes hi ha tot un procediment ja establert que, 
evidentment, ha ser a través de les Comissions d’Hisenda, i a partir d’aquí, es 
debat i s’aprova o no s’aprova. Fer-ho a través de les proposicions és una 
dinàmica que és tan respectable com qualsevol altra i, com ha dit, ho diu amb 
la màxima cordialitat. No obstant això, intenta interpretar el fons de la proposta i 
vol contestar-li amb unes breus matisacions. En principi, per analitzar qualsevol 
relació amb el tema d’impostos, s’ha d’entendre que ha d’existir una relació 
biunívoca entre pressupost d’ingressos i pressupost de despeses. Aquesta 
relació ha de ser encara molt més ponderada en un tribut municipal tan 
important com és l’IBI d’urbana. Donarà una dada acceptablement significativa 
per a situar-se una mica en l’àmbit del que és l’IBI: el decrement d’una 
centèsima en el tipus d’IBI, representa 12,5 milions de pessetes, en termes 
aproximats, és a dir, baixar del 0,92 % que tenen en aquests moments, al 0,91 
%,  és decrementar una centèsima, amb la qual cosa anirien al voltant d’uns 
12,5 milions. Hi ha una altre grafisme encara més significatiu: si baixessin 8 
centèsims, això equivaldria, com a un cost comparatiu, al cost de remodelació 
de la plaça Sant Domènec, és a dir, baixar 8 centèsims en el tema d’IBI equival, 
aproximadament, al cost de remodelació de la plaça Sant Domènec. Segona 
observació: el padró de l’IBI 98 que contempla els nous valors cadastrals, així 
com pràcticament totes les al·legacions presentades, els ha permès constatar 
l’increment previst quan parlaven del que suposaria la revisió cadastral, és a 
dir, s’han mogut i s’estan movent al voltant del 2,73 % com a conseqüència de 
la revisió cadastral. Tercera: hi ha una altra observació també interessant que 
pot crear una mica de confusió, i que intentarà aclarir, que és quan es poden 
fer les modificacions del tipus, és a dir, a l’any 97, que va haver-hi la revisió 
cadastral, era preceptiu fer-ho abans del 30 de juny; quan no hi ha revisió 
cadastral - l’Ajuntament de Manresa ja no ha de fer revisió cadastral fins d’aquí 
a 10 anys, excepte que canviï la legislació - el canvi de tipus no és necessari 
fer-lo abans del 30 del juny, sinó que s’ha de fer en el moment en què es debati 
tota la dinàmica de modificació d’ordenances i preus públic que, 
aproximadament, serà com  cada any a voltants del mes d’octubre, que és el 
moment adequat.  
No obstant això, està convençut, i és la seva opinió personal, que l’equip de 
govern serà extremadament receptiu a la valoració social que el manresà mitjà 
faci del tipus impositiu de l’IBI. Amb això vol dir que l’equip de govern 
ponderarà i serà molt receptiu a intentar, amb aquesta relació biunívoca que ha 
comentat abans, que el tipus baixi en la mesura que ha explicat. Manifesta el 
seu desig que en algun moment, els municipis- i aquí creu que és on està la 
clau, puguin disposar d’un sistema de gestió integral de l’IBI, del qual ara no es 
disposa, ja que això sí que permetria eliminar moltes deficiències tributàries i 
poder baixar els tipus mantenint el mateix nivell de recaptació.  
Per tot això que ha intentat exposar, tot i que en el fons l’equip de govern és 
receptiu, han de desestimar la proposició presentada pel GMPP. 
 
El senyor Oms i Pons  explica que aquest és un tema que ja varen plantejar 
en el Ple en què es van debatre els pressupostos, i creuen que aquest tema és 
en el Ple dels pressupostos i en el Ple de les ordenances fiscals on s’ha de 
debatre. Al mes d’octubre hauran d’entrar en aquest tema i fer un estudi acurat 
per intentar repercutir el mínim al ciutadà. No està d’acord amb el que deia el 
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senyor Teixeiro, en el sentit que s’han de tenir en compte les despeses i 
ingressos, ja que es gasta en funció dels ingressos i anar collant per un cantó i 
per l’altre, gastes menys. El que no es pot fer és  dir “vull gastar tant i tibo tant”. 
Compte amb això, perquè si es fa sempre la gent es pot esverar. Per tant, el 
GMCiU s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició, és una qüestió que s’ha 
de plantejar en el Ple de les ordenances fiscals i, en aquell moment, ja en 
parlaran. 
  
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que totes les opinions són respectables i, 
evidentment és una qüestió pròpiament de política econòmica de cada 
administració i  de cada equip de govern. Vol aclarir al senyor Teixeiro que el 
GMPP no persegueix cap bonificació, no persegueix cap descompte, no és  
això; l’únic que busquen és que el tipus impositiu sigui rebaixat per intentar 
esmorteir el que representa la revisió cadastral en el conjunt de la ciutat, 
perquè cal tenir en compte que el primer any, com que és una revisió cadastral 
diferida en 10 anys,  si es parla del 2,75, l’any que ve serà d’un 5,5 %, l’altra 
serà d’un 7 i escaig, fins arribar a un increment d’aquí a 10 anys del 27,5 %, pel 
cap baix. En aquest sentit va la proposta del GMPP, no és per la revisió del que 
han de pagar en aquesta anualitat, sinó per aturar el cop del que pot arribar a 
representar aquest increment, perquè no es tracta que hi hagi una sèrie de gent 
propietària que tingui unes finques i s’estalviï impostos, sinó de redistribuir 
aquest tema d’impostos de manera justa, redistribuir les propietats de manera 
equitativa, perquè el problema està també en què aquells senyors que viuen de 
lloguer, també hauran de pagar l’IBI i han de suposar que l’increment d’aquest 
2,75 o d’aquest 3 %, no ha de suposar cap angoixa, ni cap augment de pressió 
fiscal ni cap element psicològic que li hagi de molestar. Però si a aquest senyor 
no se li té en compte aquesta rebaixa, se li accentuarà progressivament, any 
rere any, l’import a pagar de manera desmesurada, tenint en compte que quan 
parla de desmesurada no es refereix a la revisió cadastral sinó desmesurada 
pel que se suposa que serà la inèrcia del mercat i dels increments dels IPC, 
perquè si estan parlant d’un increment d’un 2,75 % o un 3%, quan l’IPC 
d’aquest any ha estat del 2 % i se suposa que estaran a la rebaixa d’un 1,8 %, 
evidentment aquest diferencial del 18 al 30 % estimativament del qual estarien 
parlant, fa que vagi en augment. Aquesta reducció del 0,04 %, que és la 
diferència del 0,92 % al 0,88 %, consideren que esmorteeix, en línia i de 
manera gradual, tot aquest tema. Segons els números que ha fet el GMPP, i 
reconeix que els ha fet per sobre, reduir aquest 0,04  % li suposa que de cobrar 
1.102 milions en cobrarien 1.090, per un paràmetre de dividir aquest coeficient 
que els dóna pel total de recaptació, és a dir, serien 12 milions de pessetes en 
el conjunt total. No vol ara entrar a barallar-se per les xifres, no és el seu 
objectiu. El seu objectiu és dir que en tota revisió, que evidentment es pot fer 
independentment dels increments de les quotes de l’IBI, és l’Ajuntament qui, en 
funció de la seva política tributària i pressupostària, pot acordar la reducció 
d’aquest tipus, però sempre, i si més no, l’equip de govern va dir que farien la 
reducció d’aquest tipus, i no es tracta simplement perquè aquest any sigui el 
2,75 % o el 3 % d’augment, sinó que es tracta de la repercussió que any rere 
any anirà tenint. Aleshores, el GMPP s’ha de creure que no es persegueix un 
afany recaptatori, malgrat que el senyor Teixeiro parli que cal tenir en compte 
les despeses, perquè es tracta de reequilibrar un pressupost, el que han parlat 
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abans de racionalització dels recursos,  i, a partir d’aquí, adequar la pressió 
fiscal al ciutadà de Manresa perquè no li sigui desmesurada. 
El GMPP considera que l’article 73 de la Llei de les hisendes locals pot 
permetre a l’equip de govern, perquè estan dins del primer semestre de l’any 
després de la revisió del cadastre, exercir el dret de la revisió del tipus impositiu 
del cadastre i pensen que ho haguessin tingut més fàcil dient que s’havia 
d’abaixar el tipus impositiu i punt, però el GMPP s’ha volgut mullar una mica, i 
s’ha mullat donant-li quatre xifres, quatre dades que, possiblement són molt 
discutibles, que possiblement caldria analitzar-les amb molta més profunditat, 
això no ho negarà, segurament que són dades discutibles i d’anàlisi, però el 
que estan fent és donar-li unes xifres, donar-li uns paràmetres i donar-li el que 
consideren que fóra adequat per la ciutat de Manresa, perquè l’IBI no 
repercuteixi de manera bastant brutal, no ara, sinó el demà, tenint en compte 
els increments dels IPC que se’ls vénen a sobre, que són mínims.  
Com a segona pauta, agafar el  ferm compromís que tant el senyor Teixeiro 
com l’alcalde de la ciutat de Manresa van prendre davant una sèrie 
d’institucions, quan van dir que si hi havia un increment, que no es tracta que 
sigui exagerat, farien el que fos necessari perquè la revisió fos accentuada. 
Insisteix, no es tracta del primer any de l’aplicació d’aquest impost, sinó que es 
tracta que cal sumar que si no hi hagués aquesta reducció o aquest diferiment 
a 10 anys, no estarien parlant d’aquest 2,75 % sinó que possiblement estarien 
parlant d’un increment, aquest any, d’un  30 %. Creuen que cal ser una mica 
realistes, tocar una mica de peus a terra i, en tot cas, si han adquirit una sèrie 
de compromisos, doncs cal que els portin a la pràctica. 
 
L’alcalde intervé dient que creu que el tema ja ha estat prou debatut i, en tot 
cas, com que estan parlant de xifres, és molt discutible i dins del marc del debat 
de les ordenances fiscals i del pressupost, serà el millor moment per parlar 
d’ingressos, si 0,4 punts representen 48 milions de pessetes, i despeses, si 10 
policies locals també representen 48 milions de pessetes. Creu que aquell és el 
moment en què podran buscar la parcialitat i l’equilibri entre pressió fiscal i 
serveis de la ciutat. 
 
Sotmesa la proposició a votació, amb la incorporació de l’esmena “in voce” 
formulada pel senyor Javaloyes, és rebutjada per 13 vots negatius  (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV), 3 vots afirmatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCiU). 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència 
del dos assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens sobrevinguts 
compresos en els punts 9.1 i 9.2. 
 
9.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA 

REALITZACIÓ DE PROJECTES LOCALS PER A L’OCUPACIÓ EN 
EL MARC DE L’OBJECTIU 2 DEL FONS SOCIAL EUROPEU PER 
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L’ANY 1998, COFINANÇATS PEL GABINET D’INTEGRACIÓ 
EUROPEA I SOLIDARITAT I L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I HABITATGE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 4.644.000 
PTA AMB DESTINACIÓ A L’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
PROJECTES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 14-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l'interès d'aquest ajuntament en participar i col.laborar en matèries 
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació 
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de 
risc social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atès que l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona té com a objectiu prioritari donar suport als ens locals per a la 
realització de projectes locals de promoció econòmica.  
 
Atès l'anunci publicat al BOP de Barcelona núm. 43 de 19 de febrer de 1997 
publicant les bases de les subvencions per a la realització de projectes locals 
de promoció econòmica en el marc de l'objectiu 2 del Fons Social Europeu. 
 
Atès l'ofici tramès des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge del dia 21 
de febrer de 1997 comunicant la convocatòria de sol.licitud de subvencions 
previstes en el marc del Fons Social Europeu -Objectiu 2-, subvencionant 
accions formatives ocupacionals, estudis de desenvolupament local i 
estructures de suport al foment de l'activitat econòmica local. 
 
Atesa la sol.licitud de subvenció tramesa per aquest Ajuntament a la Diputació 
de Barcelona amb registre de sortida núm. 1674 del dia 30 de gener de 1998 
presentant els projectes següents: 
 
* Estudis:  
 
 - Detectar necessitats de les empreses del Bages en serveis avançats 

que facilitin la innovació tecnològica i la R + D 
 
 - Estudi sobre potencialitats del sector agro-alimentari local 
 
* Estructures de suport: 
 

- Serveis integrats d'assistència tècnica a les empreses i als nous 
emprenedors i orientació, informació i inserció laboral 

 
- Sistema integrat d'informació de l'activitat econòmica 

 
* Accions formatives: 
 - Cursos de formació per a emprenedors,  
 
sol.licitant una subvenció total de 13.566.000.-PTA. 
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Atès l'ofici tramès per l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació 
de Barcelona amb registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 13174 del dia 
12 de maig de 1998 comunicant l'atorgament de subvenció per a la realització 
de les accions següents: 
 

- Serveis integrats d'assistència tècnica a les empreses i als nous 
emprenedors i d'orientació, informació i inserció laboral 

 
- Necessitats al Bages en serveis avançats en innovació tecnològica i la 

R + D 
 

- Formació per a emprenedors,  
 
amb un cost total a justificar de 7.740.000.-PTA i una subvenció atorgada de 
4.644.000.-PTA. 
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació. 
  
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per a la realització de projectes locals 
per a l'ocupació en el marc de l'Objectiu 2 del Fons Social Europeu per l'any 
1998, cofinançats pel Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat i l'Àrea de 
Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona de 4.644.000.-
PTA amb destí a l'execució dels projectes:   
 
 - Serveis integrats d'assistència tècnica a les empreses i als nous 

emprenedors i d'orientació, informació i inserció laboral  
 - Necessitats al Bages en serveis avançats en innovació tecnològica i la 

R + D,  
 - Formació per a emprenedors” 
 
9.2 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ 

DELS PROJECTES SUBVENCIONATS A LA CONVOCATÒRIA DEL 
1998 DEL PROGRAMA OPERATIU NÚM. 940314 ES3 DE 
L’OBJECTIU 3 DEL FONS SOCIAL EUROPEU PER L’ANY 1998, 
COFINANÇATS PEL GABINET D’INTEGRACIÓ EUROPEA I 
SOLIDARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 2.925.000 
PTA. AMB DESTINACIÓ A L’EXECUCIÓ DOS PROJECTES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 15-5-98 que, 
transcrit, diu el següent: 
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“Atès l'interès d'aquest ajuntament en participar i col.laborar en matèries d'economia 
social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional, accions 
d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social, assessorament i 
orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria 
d'ocupació. 
 
Atès que el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de Barcelona 
gestiona la línia d'ajuts a les entitats locals de la província de Barcelona cofinançada per 
l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu i adreçada a la lluita contra l'atur. 
 
Atès l'anunci publicat al BOP de Barcelona núm. 301 de 17 de desembre de 1997 
corresponent a l'exercici 1998, per a l'atorgament de subvencions per a la realització de 
projectes en el marc del Programa Operatiu número 940314 ES3 (M.C.S 1994-99) de 
l'objectiu 3 del Fons Social Europeu.  
 
Atès l'ofici tramès des del Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de 
Barcelona del dia 18 de desembre de 1997 comunicant la convocatòria de sol.licitud 
d'ajuts a les entitats locals de la província de Barcelona, cofinançada per l'Objectiu 3 del 
Fons Social Europeu, en el marc de la política de cohesió econòmica i social de la U.E., i 
adreçada a la lluita contra la problemàtica de l'atur. 
 
Atesa la sol.licitud de subvenció tramesa per aquest Ajuntament a la Diputació de 
Barcelona amb registre de sortida núm. 1673 del dia 30 de gener de 1998 presentant els 
projectes següents: 
 
* Acció A 
 - Prepara't pel treball 
 
* Accions B 
 - Joves, Comunitat i Inserció Laboral 
 - Dona: Ser i Esdevenir 
 
sol.licitant una subvenció total de 13.350.000.-PTA. 
 
Atès l'ofici tramès pel Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de 
Barcelona amb registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 13565 del dia 15 de maig de 
1998 comunicant l'atorgament de subvenció per a la realització de les accions següents: 
 
 - DONES: SER I ESDEVENIR 
 - PREPARA'T PEL TREBALL 
 
amb un cost total a justificar de 6.500.000.-PTA i una subvenció atorgada de 2.925.000.-
PTA. 
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació. 
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És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per a la realització dels projectes subvencionats a 
la convocatòria del 1998 del Programa Operatiu núm. 940314 ES3 de l'Objectiu 3 del 
Fons Social Europeu per l'any 1998, cofinançats pel Gabinet d'Integració Europea i 
Solidaritat de la Diputació de Barcelona de 2.925.000.-PTA amb destí a l'execució dels 
projectes següents: 
 
 - DONES: SER I ESDEVENIR 
 - PREPARA'T PEL TREBALL “ 
 
El senyor Collado i Llort  manifesta que amb aquests dos dictàmens 
s’accepten dues subvencions del Fons Social Europeu, Objectius 2 i 3, i de la 
Diputació de Barcelona, que van a destinades a col.lectius per treballar en els 
temes d’inserció laboral i de serveis a les empreses.  Demana el vot favorable 
de tots els regidors. 
  
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts 9.1 i 9.2. s’aproven 
per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA DEL GMCIU EN RELACIÓ A LA INCINERADORA DE 

CADÀVERS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
El Secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 14-5-98 que, transcrita, diu 
el següent: 
 
“Atès que el 19-01-98 s’informà que s’estava treballant en la definició del 
projecte tècnic i del plec de clàusules de contractació de la incineradora de 
cadàvers al Cementiri municipal. 
 
El Grup municipal de CIU 
 
PREGUNTA 
 
Passats 5 mesos de la informació esmentada, volem conèixer la situació actual 
i detallada del tema.” 
 
El senyor Esclusa i Espinal  explica que la confecció de l’expedient de 
contractació per a la concessió administrativa del servei públic de construcció i 
explotació d’un crematori al Cementiri municipal, està coordinada des dels 
Serveis Jurídics - Contractació i Patrimoni - de l’Ajuntament de Manresa. Des 
d’aquí s’ha anat demanant diferents informes a diferents serveis i, en aquests 
moments, estan pendents que tant Urbanisme com els Serveis Personal acabin 
d’emetre un informe complementari  per tal de poder acabar de definir la 
proposta tècnica del règim d’explotació, definir quins han de ser els criteris que 
han de servir per seleccionar el contractista, i determinar el termini del 
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contracte, depenent de les característiques del servei. Una vegada que aquests 
dos Serveis facin arribar als Serveis Jurídics els informes complementaris, 
podran acabar la redacció del plec de clàusules, aquest plec de clàusules s’ha 
d’aprovar, juntament amb l’expedient de contractació,publicació d’anuncis i 
recepció d’ofertes, emetre informes valoratius d’aquestes ofertes, constituir les 
garanties i formalitzar el contracte, fer la redacció i presentació del projecte 
d’obra, aprovar el projecte per part de l’Ajuntament i després han de començar 
les obres. Analitzant tot aquest paquet, creuen que d’aquí a un any i mig aquest 
servei podria estar en funcionament a la ciutat de Manresa. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 0 hores i 5 minuts del dia 19-5-98, de tot el qual, com a secretari 
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat 
núm.  ................ i correlativament fins el  ............... 
 
 
 
EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                   L’ALCALDE  
 


