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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19 
de maig de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l’objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 7 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 
Sr. Antoni Casserras i Gasol 
Sr. Pere Oms i Pons 
Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Francesc Iglesias i Sala  
Sr. Jordi López i Costa 
Sr. Josep Rueda i Cruz 
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Lluís Serracanta i Cortés 
Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Secretari General  
 
Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs Flotats 
 

ABSENT JUSTIFICAT 
Sr. Carles Anguela i Sant 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts de la nit, i 
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre 
del dia següents: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació  
a  les actes de les sessions corresponents als dies 21 d’abril i 5 de maig de 
1997, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 24 membres presents, 
les actes de les sessions dels dies 21 d’abril i 5 de maig de 1997, sense cap 
modificació. 
 
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
15, 16, 17, i 18 CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 i 28 D’ABRIL i 5 
DE MAIG DE 1997, 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, 21 i 28 d’abril i 5 de maig de 1997, 
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 Srs. Regidors els Decrets dictats per l’Il.lm. Sr. 
Alcalde-President i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del 
RD 2568/86, de 28 de novembre. 
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2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 18-4-97, 
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 2/1997, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:  
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre partides del Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa 
subfunció, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/1997, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències  entre partides del 
Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa subfunció, que no superen  
l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empara 
del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici de 1997, segons detall que figura en l’annex que es conté en 
l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació 
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.” 
 
2.4 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA 

PRESIDÈNCIA, DE DATA 21-4-97, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DEL 
CERTIFICAT DE L’ACORD TRAMÈS PER AQUEST AJUNTAMENT 
REFERENT A LA CIRCULACIÓ D’UNA NOVA MONEDA DE 50 
PESSETES AMB LA IMATGE DE FELIP V. 

 
El Secretari dóna compte de l’escrit del Ministeri de la Presidència, justificant 
recepció del certificat de l’acord del Ple d’aquest Ajuntament, referent a la 
circulació d’una nova moneda de 50 pessetes amb la imatge de Felip V. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 23-4-97, 

SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ A 
LES DILIGÈNCIES PRÈVIES 309/97-LL, EN RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DE DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE 
DE LA POLICIA LOCAL. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 



 4

“Atès l’ofici tramès pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa (R.E. 10.529, 
11/4/97), en relació a les Diligències Prèvies núm. 309/97-LL, seguides per 
lesions i danys causats el dia 6/4/97, a través del qual es fa a l’Ajuntament 
l’oferiment de les accions previstes a l’art. 109 LECr. 
  
Atès que segons es desprèn de l’informe de data 6/4/97, emès pels agents 
núms. 548 i 629 de la Policia Local que consta a l’expedient,  es van produir 
danys en un vehicle de la policia local, que segons el pressupost de reparació 
realitzat per l’empresa “Ingeniería del Carrozado del Autobús, S.L.”, que també 
consta a l’expedient, corresponen al Ford Trànsit matrícula B-9524-HN, i 
ascendeixen a la quantia de 169.319,-ptes. 
 
Atès que l’article 110 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix que els 
perjudicats per un delicte o falta podran  mostrar-se part en la causa, si ho 
fessin abans del tràmit de qualificació del delicte, i exercitar les accions civils i 
penals que procedeixin, o solament unes i altres, així com l’art. 111 del mateix 
cos legal, en el sentit que mentre estigui pendent l’acció penal no s’exercitarà la 
civil amb separació fins que aquella s’hagi resolt en sentència ferma. 

 
Atès que del que disposen els articles 615 i següents de la LECr, es desprèn 
que poden ser cridats a la instrucció de la causa penal els tercers responsables 
civilment, quan aparegui indicada la seva existència. 
  
Atès que l’article 619 LECr estableix expressament que per tot el que faci 
referència a la responsabilitat civil d’un tercer es formarà peça separada, però 
sense que per cap motiu s’entorpeixi ni suspengui el curs de la instrucció. 
 
Atès que l’art. 109 del Codi Penal estableix que l’execució d’un fet descrit per la 
Llei com a delicte o falta obliga a reparar els danys i perjudicis per ell causat. 
 
Atès que, segons la Compareixença practicada a la Comissaria de la Policia 
Nacional, el detingut i presumpte causant dels danys, estava internat en 
l’establiment depenent de la Generalitat de Catalunya anomenat STEP, situat a 
la urbanització El Calvet, de Sant Salvador de Guardiola. 
 
Atès que la jurisprudència penal ha reconegut la responsabilitat civil subsidiària 
de l’Estat quan es derivi d’actuacions imputables a l’anomenada “culpa in 
vigilando”, en aplicació dels articles 1.902 i 1.903 del Codi Civil, que en aquest 
cas seria una responsabilitat imputable a la Generalitat de Catalunya, i en 
concret, a la Direcció General d’Atenció a la Infància, depenent del 
Departament de Justícia, responsabilitat reconeguda, entre d’altres, a la 
Sentència del Tribunal Suprem de 9/12/1993 (RJ993/9761), insistint en aquesta 
responsabilitat la STS 26/12/1989 (RJ 1989/9782) pel fet que el fet delictuós 
s’ha derivat -presumptament- d’un servei públic que no ha funcionat: “...dicho 
servicio público no ha funcionado, es más, ha funcionado mal; de ahí la 
responsabilidad de la entidad pública de su dependencia, en definitiva el 
Estado...”. 
   
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 
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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 51.1 m) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveu que l’Alcalde podrà exercir accions judicials i administratives 
en cas d’urgència. 
 
Atès l’informe emès pel lletrat dels Serveis Jurídics, segons disposa l’article 
54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 
 
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 
8/1987 i R.D. 2.568/1986, 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 a les diligències prèvies núm. 309/97-LL que 
es segueixen per danys a la propietat municipal, davant el Jutjat d’Instrucció 
núm. 2 de Manresa, en reclamació de responsabilitat civil dels danys 
ocasionats al vehicle de la policia local matrícula B-9524-HN, exercint les 
accions civils previstes als arts. 109 i 110 de Llei d’Enjudiciament Criminal i en 
qualitat de part perjudicada, contra el detingut, com a possible responsable civil 
directe, i contra la Generalitat de Catalunya, com a possible responsable civil 
subsidiari. 
 
2n.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, JORDI 
RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica en el procés judicial 
referenciat. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE-PRESIDENT, DE 

DATA 28-4-97, SOBRE ESTABLIMENT DEL PROCEDIMENT AL 
QUAL S’HAURÀ DE SUBJECTAR LA TRAMITACIÓ DELS 
CONTRACTES MENORS QUE PORTI A TERME L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que amb l’entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, el legislador ha fet possible que 
dins la contractació administrativa existeixi una tipologia de contractes que 
s’anomenen menors i que es caracteritzen, dins d’uns límits quantitatius, per la 
simplificació dels tràmits a realitzar en el moment de procedir a la contractació. 
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Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de març de 
1997 va adoptar l’acord de modificar les bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 1997, en el sentit de establir els límits quantitatius que 
podien assolir els contractes menors d’obres, subministraments, de consultoria 
i assistència i de serveis. 
 
Donat que l’esmentat acord es va remetre a una resolució d’aquesta alcaldia 
per establir el procediment específic al qual s’havien de subjectar aquests 
contractes menors. 
 
Per tot això, com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i 10 del Reglament orgànic municipal 
 
RESOLC 
 
PRIMER.  Establir el procediment al qual s’haurà de subjectar la tramitació dels 
contractes menors que porti a terme l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el 
règim que s’indica a continuació: 
 
A. Àmbit d’actuació de les unitats administratives per raó de la quantia. L’àmbit 
d’actuació de les Unitats de Compres i de Contractació i Patrimoni per raó de la 
quantia serà el següent: 
 

• Unitat de Compres. Despeses i contractes menors d’obres i de 
subministrament, per un import de fins a 1.000.000 PTA (inclòs l’IVA). 

 
• Unitat de Contractació i Patrimoni. Contractes d’obres i de 

subministrament, sigui quin sigui el procediment o forma d’adjudicació, 
per un import superior a 1.000.000 PTA (inclòs l’IVA) i contractes de 
consultoria i assistència i de serveis, sigui quin sigui el seu import i el 
procediment o forma d’adjudicació. 

 
B. Òrgans competents per autoritzar despeses, contractar i ordenar pagaments. 
Els òrgans competents per autoritzar despeses, contractar i ordenar pagaments 
seran aquells que resultin de la normativa de règim local aplicable i del règim 
de delegacions que estigui vigent en cada moment, el qual figurarà en les 
bases d’execució del pressupost de cada exercici i en les resolucions i acords 
dictats amb posterioritat que puntualment el puguin modificar. 
 
C. Procediment a seguir per a la tramitació dels expedients. El procediment a 
seguir per a la tramitació dels expedients se subjectarà al règim que s’indica a 
continuació, el qual variarà en funció de la Unitat gestora. 
 

• Despeses i contractes menors que gestioni la Unitat de Compres. 
 

1. Òrgans que poden proposar despeses: 
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- Els tinents d’alcalde i els regidors-delegats, pel que afecti a les 
seves matèries objecte de delegació. 

 
- Els caps de servei, per tot allò que afecti a les seves respectives 
dependències. No obstant això, quan les propostes superin, per 
cada concepte de despesa, la xifra de 200.000 PTA, caldrà la 
conformitat del tinent d’alcalde o regidor-delegat corresponent. 

 
2. Formalitats. Tota proposta tindrà el següent formalisme 
d’elaboració: 

 
2.1 Revestiran la forma de proposta específica les següents: 

 
- Les despeses que es refereixin a la contractació d’obres, 
amb independència de l’òrgan que sigui competent. 

 
- Les despeses que per la seva especialitat no sigui 
possible tramitar-les mitjançant relació, revestint aquest 
caràcter a títol enunciatiu les referents a l’adquisició de 
béns de primera instal·lació, subministraments no habituals 
i encàrrecs o autoritzacions específiques. 

 
Quan la despesa sigui superior a 500.000 PTA (inclòs l’IVA), 
sempre que sigui possible es demanaran tres pressupostos 
d’oferta com a mínim, o s’acreditaran tres consultes, de la qual 
cosa en quedarà constància en el llibre d’assentaments de la 
Unitat de Compres. Si per raó de la naturalesa de la proposta no 
és possible demanar tres ofertes, caldrà que aquesta 
circumstància es justifiqui de forma suficient mitjançant un 
informe, el qual s’adjuntarà a la proposta inicial. 
 
La unitat gestora podrà proposar raonadament l’adjudicació en 
funció de les característiques del contracte o, en el seu cas, la 
Unitat de Compres podrà demanar l’assessorament necessari a la 
unitat gestora per aconseguir la millor oferta. 

 
2.2 Revestiran la forma de relació: 
 

- Totes les despeses no compreses en el punt 2.1 anterior. 
 
- La relació pot comprendre qualssevulla despeses que es 
proposin, sempre que cada una de les relacionades no 
superi la quantitat d’1.000.000 PTA (inclòs l’IVA). 

 
- Cada concepte de despesa vindrà acompanyat de 
pressupostos d’oferta quan la seva naturalesa així ho 
aconselli. 

 
3. Procediment. El procediment variarà en funció del tipus de despesa 
a realitzar: 
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3.1 Despeses de material no inventariable. Les propostes de 
despesa es formularan pels serveis que tenen atribuïda la 
competència en aquesta matèria, incorporant la numeració que 
correspongui a la partida pressupostària i es remetran a la Unitat 
de Compres. 

 
Un cop gestionades per l’esmentada Unitat, aquesta 
confeccionarà la corresponent relació de propostes. Un exemplar 
de la relació i de cadascuna de les propostes seran cursades a 
Intervenció per al seu coneixement i exercici de les facultats de 
fiscalització que té atribuïdes. L’esmentada documentació, els vals 
de comanda i els decrets d’aprovació de la despesa seran 
traslladats abans de les nou del matí a Secretaria, als efectes 
procedimentals que pertoquin, de manera que la despesa quedi 
aprovada abans de les 12 hores del mateix dia. 

 
Un cop tramitats els decrets es diligenciaran per Secretaria les 
relacions de despesa i els vals de comanda i es lliurarà tota la 
documentació a la Unitat de Compres, llevat de l’original de la 
relació de propostes i un exemplar de cada val de comanda, que 
seran lliurats a Intervenció juntament amb un exemplar del decret 
d’aprovació. 

 
Si la proposta de despesa tingués impresa la menció especial 
d’urgent, la Unitat de Compres li donarà prioritat en la gestió. La 
documentació serà tramesa a Intervenció per a la seva 
fiscalització. Si el resultat de la mateixa no es tramet a la Unitat de 
Compres en el termini de tres hores, l’esmentada Unitat executarà 
tot seguit les gestions de compres. Les propostes que tinguin la 
menció especial d’urgent es confeccionaran en una relació de 
propostes especial d’aquest caràcter. 

 
3.2 Despeses de material inventariable i derivades de la 
contractació d’obres i serveis. Les propostes per aquest tipus de 
despeses, sigui quin sigui l’òrgan competent per adoptar llur 
aprovació, requeriran la fiscalització prèvia d’Intervenció, abans de 
passar a Secretaria per a l’elaboració de les corresponents 
resolucions. 

 
• Contractes gestionats des de la Unitat de Contractació i Patrimoni.  

 
1. Contractes d’obres.  

 
1.1 A partir d’1.000.000 PTA i fins a 2.500.000 PTA (inclòs l’IVA en 
ambdós casos), es tramitarà un expedient de contracte menor, que 
contingui la següent seqüència d’actes: 

 
- Emissió d’informe per part del servei interessat al qual s’hi haurà 
d’acompanyar: 
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A. Projecte executiu degudament aprovat, si d’acord amb la 
normativa vigent el tipus d’obra ho exigeix. 

 
En cas que el projecte no sigui necessari de conformitat 
amb els articles 34 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny , caldrà un pressupost de les 
obres i una memòria descriptiva de les mateixes. 

 
B. Tres pressupostos de contractistes com a mínim, 
originals, signats i amb el segell de l’empresa, en els quals 
s’indiqui l’oferiment que cadascun d’ells fa per a l’execució 
de l’obra, i l’estricta subjecció al projecte tècnic o al 
pressupost i memòria municipals. 

 
Si a conseqüència de la naturalesa de l’obra únicament es 
pot demanar oferiment a un sol contractista, l’informe haurà 
de motivar amb suficiència aquesta circumstància. 

 
Aquest informe indicarà el tècnic o tècnics supervisors del 
contracte, altres requisits que des d’un punt de vista tècnic es 
considerin oportuns i, finalment, haurà de formular una proposta 
d’adjudicació motivada a favor de l’oferta que es consideri més 
avantatjosa per l’Ajuntament. 

 
- Projecte de resolució de l’alcalde-president en el qual s’aprovarà 
la contractació de l’obra amb l’empresari proposat i es 
determinaran el conjunt de característiques que hagi de reunir 
aquesta obra com ara: 

 
- Data màxima de començament de l’obra. 
- El termini màxim d’execució. 
- Remissió al règim d’obligacions del contractista previstes 
a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques (LCAP). 

 
- Emissió d’informe jurídic sobre el tipus d’obra a contractar. 

 
- Fiscalització prèvia de l’acte per part de l’Interventor municipal, 
atès el seu contingut econòmic. 

 
- Resolució de l’alcalde-president aprovant la despesa i 
contractant l’obra. 

 
- Expedició de certificació d’obra un cop s’hagi executat o  factura 
en cas d’inexistència de projecte i aprovació de la mateixa seguint 
els tràmits habituals. 

 



 10

1.2  A partir de 2.500.000 PTA i menys de 5.000.000 PTA (amb l’IVA 
inclòs en ambdós casos), mitjançant la tramitació d’un procediment 
negociat, de conformitat amb les previsions de la LCAP. 

 
2. Contractes de subministrament. A partir d1.000.000 PTA i menys 
de 2.000.000 PTA (en ambdós casos amb l’IVA inclòs), mitjançant la 
tramitació d’un procediment negociat. 

 
3. Contractes de consultoria i assistència i de serveis. Fins a un import 
de 2.000.000 PTA (inclòs l’IVA), mitjançant la tramitació d’un 
expedient de contracte menor, que contingui la següent seqüència 
d’actes: 

 
- Emissió d’informe per part del servei interessat al qual s’hi haurà 
d’acompanyar: 

 
A. Pressupost de la consultoria, assistència o servei a 
realitzar. 
 
B. Descripció acurada de l’objecte de la prestació a 
realitzar, amb indicació del termini de lliurament, el tècnic 
municipal supervisor, les obligacions que hagi d’assumir 
l’adjudicatari i la justificació motivada de la insuficiència, 
falta d’adequació o conveniència de no ampliació dels 
mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament 
per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer a través 
del contracte. 

 
C. Tres pressupostos de contractistes com a mínim, 
originals, signats i amb el segell de l’empresa, en els quals 
s’indiqui l’oferiment que cadascun d’ells fa per a l’execució 
de la consultoria, assistència o servei i l’estricta subjecció 
als requisits que siguin indicats per l’Ajuntament. 
 
Si amb motiu de la naturalesa de la consultoria, assistència 
o servei a realitzar únicament es pot demanar oferiment a 
un sol contractista, l’informe haurà de motivar de manera 
suficient aquesta circumstància. 

 
Aquest informe haurà de formular una proposta d’adjudicació 
motivada a favor de l’oferta que es consideri més avantatjosa per 
l’Ajuntament. 

 
- Projecte de resolució de l’alcalde-president en el qual s’aprovarà 
la contractació de la consultoria, assistència o servei amb 
l’empresari o professional proposat i es determinaran el conjunt de 
característiques que hagi de reunir l’execució del contracte, en 
base a l’informe emès pel servei interessat. 
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- Emissió d’informe jurídic sobre el tipus d’assistència, consultoria 
o servei a contractar. 

 
- Fiscalització prèvia de l’acte per part de l’Interventor municipal, 
atès el seu contingut econòmic. 

 
- Resolució de l’alcalde-president aprovant la despesa i 
contractant la consultoria, assistència o servei. 

 
- Presentació de la factura o factures en cas que s’acordin 
diversos pagaments i aprovació de les mateixes seguint els 
tràmits habituals. 

 
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la 
primera sessió que tingui lloc.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 29-4-97, 

SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER DESIGNAR AMB EL NOM DE 
“JOAN ORTIZ” LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA BALCONADA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la iniciativa de l’associació de veïns de la Balconada i l’organització 
sindical CGT, que ha organitzat un acte de reconeixement al Sr. Joan Ortiz 
Ortiz, amb tot un seguit d’actes, entre els quals s’hi inclou la inauguració de la 
pista polisportiva de la Balconada a la qual proposen de donar-li el seu nom, en 
reconeixement a la gran tasca que va portar a terme durant la seva vida. 
 
Atesa la moció presentada per tots els grups polítics del Consistori, aprovada 
pel Ple de la Corporació de 21 d’abril d’enguany, en la qual proposen la 
incoació d’expedient administratiu per tal de donar el nom JOAN ORTIZ a la 
pista poliesportiva del barri de la Balconada, sumant-se a la iniciativa abans 
esmentada. 
 
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament 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. 
 
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 16 i 17 del Reglament d'Honors i 
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19 
d'abril de 1994. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC : 
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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 la designació de la instal.lació municipal de la pista poliesportiva de 
la Balconada amb el nom de “Joan Ortiz”. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Josep Empez i Garcia, 
Regidor Delegat d’Esports, 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." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE-DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 30-4-97, SOBRE CONTRACTACIÓ EN 
RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA. MONTSERRAT SELGA 
BRUNET, PER REALITZAR LES FUNCIONS D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA-RECEPCIONISTA. 

 
 Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per decret de data 30 de desembre de 1996, aquest Ajuntament es 
va adjudicar els drets de concessió administrativa de la gestió del Mercat 
Municipal de Puigmercadal. 
 
Atès que a partir del 1r. de març de 1997 aquest Ajuntament va assumir la 
gestió directa de l'esmentat Mercat Municipal. 
 
Atès que per posar al dia la gestió del Mercat es fa imprescindible cobrir un lloc 
de treball d'Auxiliar Administratiu-Recepcionista i que l'esmentada provisió no 
és possible realitzar-la en aquests moments mitjançant mobilitat interna, ateses 
les càrregues de treball existents. 
 
Atès que valorada la urgència de l'esmentada provisió, aquesta pot considerar-
se inclosa en el que disposa la Disposició transitòria tercera, tres, de la Llei 
12/1996, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1997. 
 
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. 
 
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. 
 
Atès que la senyora MONTSERRAT SELGA I BRUNET, funcionària d'aquest 
Ajuntament, en situació d'excedència voluntària per interès particular, va 
sol.licitar el reingrés, el qual es troba pendent per no existir en aquests 
moments cap plaça de funcionari vacant en aquest Ajuntament. 
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Considerant la urgència en la provisió de l'esmentat lloc de treball i atès que la 
senyora Selga compleix els requisits necessaris per ocupar el lloc, es considera 
adient la seva contractació per tal de realitzar tasques d'auxiliar administrativa-
recepcionista, amb una jornada de 30 hores setmanals, des del dia 5 de maig i 
fins al 30 de juny de 1997.  
 
Vist el que disposa l'art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/1993 que regula 
la contractació a temps parcial i el RD 2546/1994, que preveu la possibilitat de 
concertar contractes eventuals per atendre acumulació de tasques, tot i que es 
tracti de l'activitat normal de l'empresa. 
 
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 MONTSERRAT SELGA I BRUNET (dni 
39309730), per a realitzar les funcions d'auxiliar administrativa-recepcionista, 
amb una jornada de 30 hores setmanals i pel període comprès entre el dia 5 de 
maig i fins al 30 de juny de 1997, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual ................................................................................. 109.000,- PTA 
Paga extraordinària d'estiu............................................................ 109.000,- PTA 
Paga extraordinària de Nadal........................................................ 109.000,- PTA 
 
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Selga s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l'art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/1993 que regula la 
contractació a temps parcial i el RD 2546/1994, que preveu la possibilitat de 
concertar contractes eventuals per atendre acumulació de tasques, tot i que es 
tracti de l'activitat normal de l'empresa. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-5-97, 

SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ 
AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  NÚM. 727/97, 
INTERPOSAT PER ESPARBÉ, SA., CONTRA L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PERI DE LA PLAÇA IMMACULADA. 

 
 Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
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“Atès que en data 7 de maig de 1997 (R.E. núm. 13096) ha tingut entrada en 
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya, comunicant la interposició del recurs contenciós-administratiu 
núm. 727/97 interposat per part d’ESPARBÉ, S.A., contra l'aprovació definitiva 
del pla especial de reforma interior de la Plaça Immaculada de Manresa. 
 
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte 
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el 
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de 
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
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 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives 
en cas d'urgència. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària 
la personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu 
esmentat anteriorment. 
 
Atès l'informe emès pel Lletrat, Tècnic d’Administració General de Serveis 
Jurídics, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha 
estat designat amb el número 727/97 interposat per part d’ESPARBÉ, S.A., 
contra l'aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya del pla 
especial de reforma interior de la Plaça Immaculada de Manresa, davant la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de l'Administració 
demandada. 
 
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels 
Serveis Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, 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.” 
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3.- ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 CONCEDIR AL SR. JOAN CAMPS ROQUETA, LA MEDALLA DE LA 

CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU, EN RECONEIXEMENT A LA SEVA 
TASCA I DEDICACIÓ AL MÓN DEL CICLISME. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la carta presentada per l'entitat Penya Ciclista Bonavista en data 11-3-
97 en la qual sol.liciten que s'iniciï l'expedient oportú per tal de concedir la 
medalla de la ciutat al mèrit esportiu al Sr. Joan Camps Roqueta, per la seva 
vinculació al món del ciclisme des de la Penya Ciclista Bonavista de la qual ha 
estat president més de dotze anys. 
 
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa. 
 
Atès que en data 13 de març de 1997 va ésser dictat un decret incoant 
expedient administratiu per tal d'establir si el Sr. Joan Camps Roqueta, 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. 
 
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. Joan Camps Roqueta. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r.- Concedir al Sr. Joan Camps Roqueta la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Esportiu en reconeixement a la seva tasca i dedicació al món del ciclisme, 
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desenvolupada des de la Penya Ciclista Bonavista de la qual ha estat president 
més de dotze anys. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa." 
 
El sr. Empez i Garcia manifesta que és per a ell un honor demanar el vot 
afirmatiu per a la concessió de la medalla al mèrit esportiu al senyor Joan 
Camps i Roqueta. En el món de l’esport tothom valora molt a l’esportista però, 
també és molt important la tasca desinteressada que ha dut, des de sempre, el 
senyor Camps dins de la penya com a president. Per això considera que el 
senyor Camps es mereix personalment aquesta distinció, encara que també 
caldria fer-la extensiva a tots els qui treballen en clubs petits i que són coneguts 
per tots aquells que estan en contacte amb el món de l’esport com ell mateix. 
Afortunadament encara existeixen persones amb la voluntat i la fermesa del 
senyor Camps per tirar endavant aquest món tan difícil de l’esport i, 
especialment, aquell que es desenvolupa en penyes petites que no tenen 
suficient entitat com per sortir a la premsa i fer-se famosos. 
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup troba bé que es concedeixi 
aquesta medalla tant pel senyor Camps com per als aficionats al món del 
ciclisme i també perquè, el seu grup donarà sempre el suport a tot allò que 
signifiqui el reconeixement i el foment de l’esport. Però, malgrat tot, vol aprofitar 
aquesta ocasió per recordar al regidor d’Esports que encara no s’ha fet res en 
relació a l’existència de tres medalles d’or olímpiques atorgades a esportistes 
manresans. Manresa és l’única ciutat del món que es troba en aquesta situació. 
Cal donar suport a l’esport, però fent-ho bé, i, en aquest sentit, considera que, 
juntament amb aquesta medalla que es vol atorgar al senyor Camps, s’hauria 
de reconsiderar la situació dels esportistes d’elit perquè ja fa un any que es van 
acabar les Olimpíades i cal fer alguna cosa al respecte. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que, quan es va iniciar l’expedient, el seu grup 
ja va manifestar que aquesta concessió els omplia de satisfacció perquè s’està 
parlant de la vida d’una persona dedicada a l’esport i, concretament, al 
ciclisme, i, sota el seu mandat, s’han forjat grans ciclistes a la ciutat que tothom 
recorda. Per això, el seu grup considera que, a més a més de lluitar perquè 
l’esport tirés endavant, el senyor Camps ha tingut sempre una visió cívica 
respecte al ciclisme i ha sabut “fer ciutat” i “fer persones”. La seva entitat ha 
estat modèlica pel que fa a comportaments, esforços i dedicació i, per tant, la 
medalla és merescuda tant per la vessant merament esportiva com per la seva 
aportació a la ciutat donant una visió cívica de l’esport i formant ciclistes joves.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 18 del Reglament 
d’Honors i Distincions, es declara acordat el següent: 
 
1r.- Concedir al Sr. Joan Camps Roqueta la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Esportiu en reconeixement a la seva tasca i dedicació al món del ciclisme, 
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desenvolupada des de la Penya Ciclista Bonavista de la qual ha estat president 
més de dotze anys. 
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies 
dels afavorits, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa. 
 
3.2 DESIGNAR AMB EL NOM DE “JOAN ORTIZ” LA INSTAL.LACIÓ 

MUNICIPAL DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA BALCONADA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la iniciativa de l’associació de veïns de la Balconada i l’organització 
sindical CGT, que ha organitzat un acte de reconeixement al Sr. Joan Ortiz 
Ortiz, amb tot un seguit d’actes, entre els quals s’hi inclou la inauguració de la 
pista polisportiva de la Balconada a la qual proposen de donar-li el seu nom, en 
reconeixement a la gran tasca que va portar a terme durant la seva vida. 
 
Atesa la moció presentada per tots els grups polítics del Consistori, aprovada 
pel Ple de la Corporació de 21 d’abril d’enguany, en la qual es proposava la 
incoació d’expedient administratiu per tal de donar el nom JOAN ORTIZ a la 
pista poliesportiva del barri de la Balconada, sumant-se a la iniciativa abans 
esmentada. 
 
Atès que en data 29 d’abril de 1997 va ésser dictat un decret incoant expedient 
administratiu per tal d'establir si en el Sr. Joan Ortiz i Ortiz, hi concorren els 
mèrits per tal de designar amb el nom de “Joan Ortiz” la instal.lació municipal 
de la pista poliesportiva de la Balconada, 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. 
 
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 
Personals, en relació a la designació de la pista poliesportiva de la Balconada 
amb el nom de “Joan Ortiz”. 
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Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1r.- Designar amb el nom de “Joan Ortiz” la instal.lació municipal de la pista 
poliesportiva de la Balconada, en reconeixement a la seva tasca i dedicació que 
va tenir en la vida i dinamització del barri de la Balconada així com en el món 
sindical. 
 
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a la pista esmentada, 
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 sr. Collado i Llort explica que al Ple anterior es va aprovar la incoació de 
l’expedient administratiu per valorar els mèrits del senyor Joan Ortiz, com a 
conseqüència de la petició de tot un conjunt d’entitats, entre les quals figuren 
l’Associació de Veïns de la Balconada i el sindicat CGT, referent a la designació 
amb el nom de Joan Ortiz a la pista poliesportiva del barri de la Balconada, al 
qual va dedicar molts anys de la seva vida amb una actitud voluntariosa. Amb 
el present dictamen es designa aquest nom a la pista poliesportiva de la 
Balconada, i aquest fet suposa el reconeixement de tota la ciutat, a la tasca del 
senyor Ortiz dedicant-li aquest espai del barri pel qual tant va lluitar.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que ha tingut la sort d’haver conegut 
personalment al senyor Joan Ortiz, que era una persona d’una vàlua personal 
important, que va donar exemple d’absoluta generositat, molt correcta en les 
seves reivindicacions i amb arguments difícils de ser refutats. El seu grup 
considera que aquest és un homenatge del barri del senyor Joan Ortiz a la 
dedicació i a la generositat d’una persona que es va dedicar exclusivament a 
pensar en els qui el rodejaven. És bo que la societat reconegui els esforços 
individuals com ho és aquest i espera que el seu exemple hagi servit perquè hi 
hagi persones que continuïn duent la tasca del senyor Ortiz que encara va 
deixar molta feina pendent. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
3.3 RATIFICAR LA SOL.LICITUD DE L’ALCALDE-PRESIDENT, DEL DIA 

15 DE MAIG DE 1996, EN LA QUAL DECLARA QUE ES CONEIXEN 
ELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DE LA 
COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES, APROVAR LA 
MINUTA DEL CONTRACTE DEL PROGRAMA ESMENTAT  I 
ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE 9.230  ECUS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 3-04-97 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'auto-ocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atès que el programa LLEURESCOLA, programa de qualificació i inserció 
laboral per a dones en el mercat de treball dels serveis educatius per escoles, 
és un projecte pilot del programa europeu transnacional de formació 
professional Leonardo da Vinci. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa participa en l'esmentat programa juntament 
amb el Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, que és el responsable 
de l'organització, el CAE formació i serveis sòcio-culturals, l'Ajuntament de 
Manresa, el Comune di Verbania (Itàlia) i ANKO (Grècia). 
 
Atesa la sol.licitud de l'Alcalde-President del dia 15 de maig de 1996 declarant 
que es coneixen els objectius de l'esmentat programa i de la proposta 
presentada pel Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud i expressant la 
decisió de col.laboració. 
 
Atesa la carta del dia 13 de novembre de 1996, adreçada per EUROPEAN 
COMMISSION al Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud comunicant 
l'aprovació del programa Leonardo da Vinci per un període 2 anys i atorgant 
una subvenció de 72.250 ECUS al cost total del programa que ascendeix a 
101.500 ECUS. 
 
Atès el contracte signat entre la Comissió i el Consorci de Formació i Iniciatives 
del Bages Sud en el que es regulen els propòsits del projecte pilot del Leonardo 
da Vinci. 
 
Atesa la minuta del contracte a signar entre el Consorci de Formació i 
Iniciatives del Bages Sud i l'Ajuntament de Manresa, que descriu l'estructura 
del programa comunitari Leonardo da Vinci, en el que s'annexa el calendari, el 
pla econòmic i la descripció del projecte i pla de treball. 
 
Atès que es preveu un ingrés com a subvenció de 9.230 ECUS tal com 
s'estableix en el document de distribució del pressupost entre els socis del 
projecte i que representa el 71,18% de la despesa total a fer per l'Ajuntament 
de Manresa que ascendeix a 13.000 ECUS. 
 
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
  
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS  
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1.- RATIFICAR la sol.licitud de l'Alcalde-President del dia 15 de maig de 1996 
declarant que es coneixen els objectius del programa Leonardo da Vinci de la 
Comissió de les Comunitats Europees expressant la decisió de col.laboració en 
l'esmentat programa. 
 
2.- APROVAR la minuta de contracte que descriu l'estructura del programa 
comunitari LEONARDO DA VINCI a signar entre el Consorci de Formació i 
Iniciatives del Bages Sud i l'Ajuntament de Manresa. 
 
3.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
9.230 ECUS tal com s'estableix en el document de distribució del pressupost 
entre els socis del projecte i que representa el 71,18% de la despesa total a fer 
per l'Ajuntament de Manresa que ascendeix a 13.000 ECUS.” 
 
El sr. Casserras i Gasol explica que el programa “Lleurescola” és una mostra 
de la capacitat de les Administracions Locals de treballar, d’una forma 
interdepartamental, perquè aquest dictamen podria ser tramitat tant des del 
departament de Promoció Econòmica com des del departament 
d’Ensenyament i, a més a més, coordinadament amb altres entitats vinculades, 
en aquest cas, a les activitats socio-econòmiques. “Lleurescola” és una 
proposta presentada als programes “Leonardo Da Vinci” de la Unió Europea i 
que serveixen per finançar experiències pilot de formació professional o 
ocupacional. En aquest cas és una proposta liderada pel Consorci de Formació 
i Iniciatives del Bages Sud, que compta amb la participació del Centre 
d’Animació i Esplai de Manresa, dels Ajuntaments de Manresa i de Verbania 
(Itàlia) i d’un consorci de desenvolupament regional anomenat Anko i que 
treballa a la Macedònia occidental a Grècia. Es plantegen tot un seguit 
d’accions adreçades a fomentar la formació per tal d’aconseguir posteriorment 
la inserció laboral i ocupacional d’un col.lectiu de dones amb baixa qualificació 
acadèmica a fi i efecte de poder-se integrar, en un futur, en els serveis 
complementaris de les escoles com ara el monitoratge dels menjadors 
escolars, acompanyaments de grups o activitats extraescolars de diversos 
tipus. Aquesta experiència pilot es durà a terme a Manresa i la setmana que ve 
es realitzarà un seminari internacional sobre les oportunitats i les experiències 
d’ocupació en col.lectius de difícil inserció laboral i ocupacional i sobre el futur 
dels serveis complementaris de les escoles. Aquestes experiències tindran, 
com a primers beneficiaris, la ciutat de Manresa i la comarca donat que es 
duran a terme amb persones d’aquí, i com a segons beneficiaris els socis 
europeus del projecte, és a dir, l’Ajuntament de Vebania i el seu Centre 
d’inserció laboral i ocupacional i l’empresa Anko, que transferiran posteriorment 
els resultats de les seves experiències perquè siguin utilitzades també per 
altres institucions de la Unió Europea. És, per tant, un projecte interessant que 
està finançat en gran part per la Unió Europea.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que, d’acord amb els seus comptes, aquest 
programa aporta directament 1,5 milions de pessetes i, amb la part que li 
correspon aportar a l’Ajuntament, el total serà de 2.200.000 pessetes. Amb 
aquest import, no s’imagina quina pot ser la durada del projecte, però dubta 
que es pugui arribar a executar tot el que ha explicat el senyor Casserras. 
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El sr. Casserras i Gasol contesta que el senyor Oms es refereix a l’aportació 
de l’Ajuntament de Manresa però, el conjunt del projecte ronda els 72.000 
ECUS. Per dur a terme l’experiència formativa i els seminaris i l’avaluació, 
aquesta quantitat és suficient i respon als paràmetres d’altres projectes 
equivalents que s’han aprovat en la darrera convocatòria dels programes 
“Leonardo Da Vinci”.  
 
El sr. Oms i Pons diu que ha observat que al dictamen es fa referència a la 
previsió d’un ingrés, com a subvenció, de 9.230 ECUS, que suposa el 71 per 
100 i la resta va a càrrec de l’Ajuntament. I el total és 13.000 ECUS que, com 
que està a 165 pessetes, resulten uns 2 milions aproximadament. Pregunta si 
l’import total del curset és de 2 milions o la suma de tots els altres ajuntaments 
que col.laboren, suposa un import més elevat que permeti fer més coses.   
 
El sr. Casserras i Gasol contesta que el projecte presentat es va valorar en 
uns 100.000 ECUS aproximadament, l’Ajuntament hi contribueix en part perquè 
no es fa tota l’acció formativa que el convertiria en únic participant de 
l’experiència. Considera que per dur a terme una acció formativa amb un grup 
de persones, la formació específica, la seva transferència i els seminaris 
internacionals, els números van sortint bé de moment. Potser la pregunta del 
senyor Oms s’hauria de formular a aquell que ha liderat el projecte que és el 
Consorci de Formació i Iniciatives Bages Sud, però entén que respon 
perfectament als costos previsibles de l’activitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.4 i 3.5 de l’ordre del dia. 
 
3.4 INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA L’ACTE QUE 

DESESTIMA EL RECURS DE REFORMA INTERPOSAT PER 
L’AJUNTAMENT CONTRA RESOLUCIÓ JUDICIAL DEL  5-2-97, EN 
PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ENTRADA EN 
DOMICILI PER EXECUCIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS (PRÈVIES 
962-96-LL). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l’Acte judicial dictat pel Jutjat d’Instrucció número dos de Manresa el dia 
14 de maig de 1997, a través del que es desestima el recurs de reforma 
interposat per l’Ajuntament contra resolució de 5/2/97 del Jutjat, en procediment 
d’autorització d’entrada al domicili per execució d’actes administratius, que se 
segueix amb el número de prèvies 962/96-LL. 
  
Atès el que disposen els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 23.1.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.l) de la 
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Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, quant a la competència 
plenària per exercir accions judicials i administratives. 

 
Atès l’informe emès pel lletrat dels Serveis Jurídics, segons disposa l’article 
54.3 del R.D.L. 781/1986. 

 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ contra l’Acte dictat el dia 14 de 
maig de 1997 pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Manresa, que desestima el 
recurs de  reforma interposat per l’Ajuntament contra la resolució judicial de 
5/2/97, en procediment de sol.licitud d’autorització judicial d’entrada en domicili 
per a l’execució d’actes administratius, davant de l’Audiència Provincial de 
Barcelona. 
 
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, com a representat processal de l’Ajuntament de Manresa en les 
actuacions referides, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica 
en el procés judicial referenciat.” 
  
3.5 INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA L’ACTE QUE 

DESESTIMA EL RECURS DE REFORMA INTERPOSAT PER 
L’AJUNTAMENT CONTRA RESOLUCIÓ JUDICIAL DEL  7-2-97, EN 
PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ENTRADA EN 
DOMICILI PER EXECUCIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS (PRÈVIES 
964-96 - LL). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l’Acte judicial dictat pel Jutjat d’Instrucció número dos de Manresa el dia 
14 de maig de 1997, a través del que es desestima el recurs de reforma 
interposat per l’Ajuntament contra resolució de 7/2/97 del Jutjat, en procediment 
d’autorització d’entrada al domicili per execució d’actes administratius, dins de 
les prèvies número 964/96-LL. 
  
Atès el que disposen els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 23.1.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.l) de la 
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, quant a la competència 
plenària per exercir accions judicials i administratives. 

 
Atès l’informe emès pel lletrat dels Serveis Jurídics, segons disposa l’article 
54.3 del R.D.L. 781/1986. 

 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 
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ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ contra l’Acte dictat el dia 14 de 
maig de 1997 pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Manresa, que desestima el 
recurs de reforma interposat per l’Ajuntament contra la resolució judicial de 
7/2/97, en procediment de sol.licitud d’autorització judicial d’entrada en domicili 
per a l’execució d’actes administratius (prèvies 964/96), davant de l’Audiència 
Provincial de Barcelona. 
 
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, com a representat processal de l’Ajuntament de Manresa en les 
actuacions referides, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica 
en el procés judicial referenciat.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que aquests dos dictàmens, juntament amb 
el dictamen comprès en el punt 9.2 de l’ordre del dia, fan referència a un recurs 
d’apel.lació davant de l’Audiència Provincial donat que ha estat denegat a 
l’Ajuntament el recurs de reforma interposat davant del Jutjat d’Instrucció núm. 
2 de Manresa en un procediment d’autorització d’entrada en domicili per 
l’execució d’actes administratius. Aquest és un acte de tràmit per continuar el 
procediment judicial. 
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que no entén perquè s’ha de debatre 
aquest tema al Ple; li sembla que és un acte merament de tràmit i, en tot cas, 
considera que queda sotmès a una resolució judicial. Per això considera que no 
cal votar-ho i, per tant, el seu grup s’abstindrà en la votació. En el seu dia, 
l’Audiència decidirà. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.4 i 3.5 de 
l’ordre del dia, s’aproven per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-
EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
3.6 INTERPOSAR RECLAMACIÓ DE LA RESPONSABILITAT CIVIL 

DERIVADA DELS DANYS PRODUÏTS PER L’ACCIDENT DE TRÀNSIT 
DEL DIA 19-4-97, CONTRA EL SR. JOSÉ MARIA ALEGRE ALCAÑIZ  
(PRÈVIES 339/97). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent. 
 
“Atès l’ofici tramès pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Manresa (R.E. 11784, de 
23/4/97), en relació a les diligències prèvies número 339/97, seguides per un 
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i danys, a través del qual es fa 
a l’Ajuntament l’oferiment de les accions previstes a l’art. 109 LECr. 
 
Atès que segons l’atestat número 160/97 instruït el dia 19/4/97 per la Policia 
Local arran de l’accident que va iniciar aquelles diligències prèvies, per causa 
seva es van produir uns danys en una marquesina i parada d’autobús de la 
Plaça Espanya. 
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Atès que, segons informe valoració del Cap de la Secció de Manteniments, de 
8/5/97, aquells danys estan valorats en 50.751,-ptes. 
  
Atès que l’article 110 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix que els 
perjudicats per un delicte o falta podran mostrar-se part en la causa, si ho 
fessin abans del tràmit de qualificació del delicte, i exercitar les accions civils i 
penals que procedeixin, o solament unes i altres, així com l’art. 111 del mateix 
cos legal, en el sentit que mentre estigui pendent l’acció penal, no s’exercitarà 
la civil amb separació fins que aquella s’hagi resolt en sentència ferma. 
 
Atès que l’art. 109 del Codi Penal estableix que l’execució d’un fet descrit per la 
Llei com a delicte o falta obliga a reparar els danys i perjudicis per ell causat. 
 
Atès el que disposen els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 23.1.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.l) de la 
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, quant a la competència 
plenària per exercir accions judicials i administratives. 

 
Atès l’informe emès pel lletrat dels Serveis Jurídics, segons disposa l’article 
54.3 del R.D.L. 781/1986. 

 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 

 
ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR RECLAMACIÓ  de la responsabilitat civil derivada dels 
danys produïts per l’accident de trànsit produït el dia 19/4/97, davant del Jutjat 
d’Instrucció número 4 de Manresa, que instrueix diligències prèvies número 
339/97, per la possible comissió d’un delicte contra la seguretat del trànsit, 
contra el sr. José Maria Alegre Alcañiz, en exercici de les accions civils 
previstes als arts. 109 i 110 LECr i d’acord amb el que disposa l’art. 68.1 de la 
Llei 7/1985, en qualitat de part perjudicada, en la primera, i en el seu cas, 
successives instàncies fins aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals. 

 
2n.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, JORDI 
RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica en el procés judicial 
referenciat.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que es tracta d’un tema de tràmit 
d’interposició d’una reclamació per danys. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
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4.1.1 DECLARAR EXTINGIDA LA “COMISSIÓ PER AL PLA 

D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE MANRESA”. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 
28-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 26 d’octubre de 1995 es 
va crear la “Comissió per al Pla d’Equipaments Culturals de Manresa”, 
encarregada de redactar un Pla d’Equipaments Culturals per tal de planificar i 
ordenar les necessitats culturals de la ciutat. 
 
Atès que l’esmentada Comissió ha finalitzat el seu treball amb l’elaboració i 
redacció d’un Pla d’Equipaments Culturals de Manresa, el qual ha estat 
presentat als diferents grups polítics que integren el Consistori per tal de recollir 
les seves aportacions, abans de l’organització d’unes jornades de debat 
obertes al conjunt de la ciutat el dia 17 de maig d’enguany. 
 
Atès que han estat assolides totes les finalitats per les quals es va crear 
l’esmentada Comissió és procedent la seva extinció. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
  
PRIMER.- Declarar extingida la “Comissió per al Pla d’Equipaments Culturals 
de Manresa”, formada per persones procedents de diferents àmbits culturals, 
creada per acord del Ple de la Corporació de 26 d’octubre de 1995. 
 
SEGON.- Fer públic l’agraïment a tots els membres de la Comissió pel treball 
que han portat a terme amb un resultat altament positiu. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a cadascun dels membres integrants de 
l’esmentada Comissió.” 
 
El sr. Fontdevila i Subirana explica que aquest és un dictamen que tanca el 
procés iniciat el mes de novembre de 1995 amb la creació de la Comissió per 
al Pla d’Equipaments Culturals de Manresa que havia de redactar el projecte 
que consideraven que convenia a la ciutat. El dissabte dia 17 de maig al centre 
cívic Selves i Carner es va donar el següent pas consistent en la realització del 
debat públic de les propostes d’aquesta comissió segons un projecte que els 
grups municipals de l’Ajuntament ja havien pogut estudiar. El debat, en forma 
de participació ciutadana, va ser llarg perquè va durar moltes hores però també 
va esdevenir un exercici pertinent amb la participació de representants de 
moltes entitats i ciutadans que s’interessaven per un hipotètic programa de 
reequipament de la ciutat des del punt de vista d’instal.lacions culturals. A partir 
d’aquest debat, el repte és dels tècnics municipals que han d’elaborar i 
transformar les propostes en una matèria més avaluable des del punt de vista 
econòmic de manteniment o de gestió, però aquesta és una qüestió de futur i 
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és un document resultant de l’anàlisi de les possibilitats de la ciutat tenint en 
compte els recursos que es poden aconseguir de l’exterior i de fórmules de 
gestió que ho facin possible. En qualsevol cas, la Comissió per al Pla 
d’Equipaments, que estava formada per deu persones que participaven 
voluntàriament aportant les primeres idees per començar el debat, s’ha de 
dissoldre i cal agrair-los les tasques que van dur a terme en el seu moment, el 
seguiment que en van fer i la seva implicació fins al moment del debat volent 
transformar la proposta en matèria de debat. És un repte municipal transformar 
les propostes en idees centrades en els recursos i en el temps.  
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que entén que aquest dictamen fa 
referència exclusivament a declarar extingida la comissió i agrair als seus 
membres els serveis prestats, i el seu grup hi està d’acord. Però, malgrat tot, 
discrepa d’alguna de les consideracions del Pla. Espera que algun dia es 
sotmeti a debat per poder-lo tractar més extensament i aportar les seves 
opinions. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que considera que s’ha fet un treball rigorós 
encara que el seu grup difereix en algunes coses, però es tractava d’encarregar 
un estudi que s’ha fet molt escrupolosament i, per tant, considera que se’ls ha 
d’agrair la seva col.laboració i el seu esforç en la realització de la síntesi de la 
situació i ara s’haurà de traduir en futurs pressupostos municipals, inversions i 
gestions establint les necessitats detectades i les prioritats. El seu grup 
s’adhereix a l’agraïment als membres de la comissió pel seu treball. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
present. 
 
4.1.2 RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 

LA XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 
22-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 17 de juliol de 1996 el Consell Plenari del Consorci de la 
Xarxa de Teatres Públics de Catalunya va aprovar la modificació dels seus 
estatuts amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que la 
modificació dels estatuts del consorci han de ser ratificats pels seus membres. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa forma part del Consorci de la Xarxa de 
Teatres Públics de Catalunya. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
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“RATIFICAR la modificació dels estatuts del Consorci de la Xarxa de Teatres 
Públics de Catalunya.” 
 
El sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta de modificar els estatuts del 
Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya de la qual Manresa ha 
format part des del començament. Des de l’any passat hi ha un debat dins del 
Consorci per modificar els estatuts atès que incorpora cinc vicesecretaries 
enlloc de les tres que ja hi havia i, per tant, hi participen més membres en la 
pretesa direcció de la xarxa i també s’incorporen nous criteris més de grup de 
pressió a l’hora de reclamar a les Administracions que no són les locals, el 
suport per a la programació o instal.lacions teatrals de Catalunya. En qualsevol 
cas, la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya no és una entitat programadora 
ni promociona grups de teatre, sinó que, en definitiva, acull a tots aquells 
pobles de Catalunya que tenen una programació municipal estable com és el 
cas de Manresa. Per això és una qüestió purament formal el fet de ratificar les 
variacions dels estatuts. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.b) de la Llei 
7/1985, l’article 112.3.d) de la Llei 8/1987 i article 313.2 i 322 del ROAS, es 
declara acordat el següent: 
 
RATIFICAR la modificació dels estatuts del Consorci de la Xarxa de Teatres 
Públics de Catalunya. 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
4.2.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE JOVES. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor d’Ensenyament i Joventut de 
data 12-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un organisme 
amb la finalitat d’impulsar la col.laboració i la coordinació entre les diferents 
entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les iniciatives ciutadanes 
respecte les necessitats dels joves, establir canals idonis de debat, i elaborar 
noves propostes de programes que coordinades per aquest òrgan esdevinguin 
projectes realitzables. 
 
Atès que diverses entitats ciutadanes relacionades amb aquest camp han 
sol.licitat a aquest Ajuntament la creació d'un consell municipal de joves a la 
nostra Ciutat, demanant, al mateix temps de formar-ne'n part. 
 
Atès l'informe-proposta emès pel Regidor d’Ensenyament i Joventut respecte a 
la integració dins l'esmentat Consell de diferents persones físiques de 
reconeguda vàlua en el sector dels joves. 
 
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament orgànic Municipal, i 19 i 20 
del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la 
creació de Consells Municipals. 
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Per tot això, el Regidor d’Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de Joves, com a òrgan de participació 
en la gestió municipal, amb la finalitat d’impulsar la col.laboració i la coordinació 
entre les diferents entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les 
iniciatives ciutadanes respecte les necessitats dels joves, establir canals idonis 
de debat, i elaborar noves propostes de programes que coordinades per aquest 
òrgan esdevinguin projectes realitzables, i a l'empara del que s'estableix als 
articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i 
que estarà constituït de la forma en que segueix: 
 
President:  El Regidor d’Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de 

Manresa. 
 
Vocals:  Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral 

amb representació municipal. 
 
   Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
   - Assemblea Antimilitarista del Bages 
   - Associació juvenil GU-GU esplai 
   - Centre d’Esplai La Font 
   - Associació sòcio-cultural Club Gavines 
   - Agrupament Escolta Antoni Gaudí 
   - Jove Cambra de Manresa 
   - Mijac Valldaura 
   - Joventut Obrera Cristiana 
   - Mijac Sagrada Família 
   - Creu Roja Joventut de Manresa 
   - Agrupament escolta Lacetània 
   - Hora-3 Moviment cristià de joves. 
   - Associació Cultural Bloc 
   - Xàldiga 
   - CAE, formació i serveis sòcio-culturals 
   - Mijac Crist Rei 
   - Associació BAOBAB 
 
   Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector dels 

joves, designades pel Ple de la Corporació Municipal. 
 
Secretari:  Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i 

sense vot. 
 
    
SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de Joves, les 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector juvenil, que a continuació 
s'indiquen: 
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 - Sr. Alex Escorsell Pascual (DNI 39.350.729) 
 - Sr. Josep M. Seglers Gómez-Quintero (DNI 39.375.168) 
 - Sr. Alexis Serra Rovira (DNI 39.365.151) 
 - Sra. Marta Mora Francitorra (DNI 39.361.721) 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
El sr. Casserras i Gasol explica que la creació del Consell Municipal de Joves 
de Manresa dóna caire públic a un procés que ja fa temps que dura consistent 
en la reflexió i el treball conjunt de diversos sectors juvenils de la ciutat amb 
l’Ajuntament per tal de posar els fonaments per a una política integral de 
joventut i un mecanisme estable de participació dels joves en les polítiques 
municipals. És molt important perquè permetrà analitzar uns objectius acordats 
amb el conjunt de la joventut manresana i donar orientació respecte a les 
decisions i programes que està impulsant l’Ajuntament ara o al futur i que 
afecten als joves. El Consell de Joves ha de donar veu a aquests sectors i obrir 
la possibilitat de plantejar propostes que responguin als reptes o problemes que 
tenen en aquest moment i ha de permetre anar més lluny del que acostumen a 
anar les regidories de joventut. Per això també és un repte per a l’Ajuntament. 
La composició del Consell Municipal de Joves és provisional perquè, com tots 
els altres consells municipals i de participació ciutadana, és de composició 
oberta i és previsible que s’hi incorporin altres col.lectius o entitats que 
manifestin el seu interès. Considera però, que, en aquest moment, ja té un grau 
de representativitat important i reflecteix la voluntat de participar i contribuir a 
definir la intervenció municipal com s’ha anat demostrant en treballs ja 
endegats i en la constitució de grups de treball que desenvoluparan els 
diferents àmbits establerts. Per als grups polítics que es van presentar a les 
darreres eleccions municipals és una satisfacció veure com la proposta de 
creació d’aquest Consell és compartida per amplis sectors de la ciutat. Per tot 
això demana el vot afirmatiu a un dictamen que pretén que els joves de la ciutat 
siguin cada vegada més protagonistes del seu propi destí.  
 
El sr. Arderiu i Freixa demana la votació separada dels dos punts del 
dictamen perquè el seu grup està d’acord amb la creació del Consell Municipal 
de Joves, però li agradaria saber quins mèrits especials tenen les persones que 
el composen, encara que no dubten que els deuen tenir. També els agradaria 
que es consideressin altres candidatures. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup, com és habitual en tots els 
mecanismes de participació, votarà afirmativament perquè la ciutat els 
necessita i considera que s’ha d’impulsar la creació d’òrgans que fassin 
possible aquest contacte. Però, malgrat tot, considera que aquest Consell no es 
crea amb les condicions favorables que reclamen algunes entitats juvenils. Hi 
hauria d’haver un debat més profund i uns objectius clars del que ha de ser 
aquest Consell perquè, segons com es desenvolupi, enlloc de ser un fòrum de 
debat amb possibilitat d’establir criteris del que ha de ser la política de joventut, 
es pot convertir en un fòrum de controvèrsies entre forces polítiques. La veu 
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dels joves no ha de quedar encotillada sinó que ha de tenir el màxim de 
formulacions obertes possibles. Per això enlloc d’aquest dictamen, s’hauria 
d’haver aportat al Ple un marc més ampli que garantís que no es convertirà en 
allò que tots consideren que no ha de ser. Té la impressió que aquest Consell 
s’ha fet amb una mica de pressa, perquè ja fa dos anys que hi havia el 
compromís de crear-lo i no s’havia fet. I no creu que en aquests dos anys s’hagi 
concretat excessivament quina ha de ser la missió del Consell sinó que s’ha 
constituit en aquest moment perquè tocava fer-ho. El Consell no resol tot el 
problema de la política de joventut de la ciutat i no es pot dir que aquesta ha de 
ser la seva missió sinó que l’Ajuntament també ha de tenir part en aquesta 
política i, fins al moment present, no té clar quina ha estat. Desitja que hi hagi 
iniciatives i que l’excusa no sigui la creació d’aquest Consell de Joventut que ha 
de resoldre tots els problemes. 
 
El sr. Casserras i Gasol contesta al GMPP que, el fet de designar persones 
concretes, es fa, en aquest i en altres consells municipals de participació 
ciutadana, quan es vol aconseguir la representació i la participació de 
col.lectius que no estan associats, i, per tant, difícilment podran figurar al 
registre d’entitats. També es fa quan hi ha entitats que, per la seva tipologia i, 
d’acord amb el que estableix el reglament, no poden estar registrades. Explicat 
d’una altra manera: quan hi ha entitats que no figuren al Registre Municipal 
d’Associacions o que, per la raó que sigui, no podrien participar al Consell, però 
que l’Ajuntament considera que són significatives en l’àmbit del consell 
municipal del qual es tracti, es demana a aquests sectors que designin una 
persona que els representin per poder participar de ple dret al conjunt de 
debats. D’altra banda, també li fa molta gràcia el fet que hi hagi por que es 
polititzin els consells municipals, perquè en les seves estructures hi són 
representades les forces polítiques, tal i com estableix el Reglament de 
Participació Ciutadana. Per tant, el perill de politització hi és en aquest consell i 
en tots els altres. D’altra banda, li agradaria saber perquè, si s’admet que els 
grups amb representació municipal puguin participar dels Consells municipals 
de participació ciutadana, no es vol que participin els representants de les 
entitats polítiques juvenils; qui podrà discutir i decidir millor que els joves els 
seus propis problemes o reptes ? Les garanties d’aquest consell són les 
mateixes que les de tots els altres, el marc normatiu és el mateix per a tots i, 
per tant, pressuposar que s’intentarà manipular o no dins del Consell és una 
suposició que es pot fer per a aquest Consell i per a qualsevol altre. També 
s’ha dit que es crea el Consell per compromís i tard, i ell es pregunta tard per a 
qui ?, perquè ? i sota quin punt de vista ?. Podria dir que van tard algú que 
hagués proposat fa dos anys, a les eleccions municipals, la creació d’aquest 
Consell de Joves, però atès que això no es va donar, se li fa molt difícil 
d’entendre aquest retret. El Consell es crea en aquest moment no perquè hi 
hagi pressa, sinó perquè és quan s’han fet les reunions necessàries per 
aconseguir un grau d’acord suficient perquè funcioni. I repeteix, grau d’acord i 
no d’unanimitat perquè hi ha una entitat que és la branca juvenil d’un grup de 
l’oposició que sembla que discrepa de l’acord general al que s’arriba amb les 
altres entitats. Pot garantir que la creació d’aquest Consell, tal com es presenta 
en aquest dictamen, respon a un consens ampli entre el conjunt de les entitats 
juvenils que hi participen, tant les que estan inscrites com les que, per raons 
burocràtiques, encara no han formalitzat aquest tràmit. 
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El sr. Arderiu i Freixa diu que no ha parlat en cap moment de politització ni 
d’anar tard en la creació d’aquest Consell Municipal, sinó que ha demanat la 
votació separada perquè hi ha tota una sèrie de qüestions que li semblen 
estranyes. Enlloc de politització hi ha manipulació, perquè, si no s’explica el 
motiu de la composició del Consell, hi cap suposar, essent mal pensat, que es 
busca una majoria artificiosa dins d’ell, i està justificat que el seu grup tingui 
aquesta opinió de la situació perquè a la branca juvenil del seu partit mai ningú 
li ha dit res, i, havent proposat un candidat, no hi figura inclòs a la relació de 
membres. Per això insisteix en la petició de la votació separada dels dos punts 
del dictamen perquè el seu grup és partidari de la creació del Consell però, 
quant als membres que l’han de composar, o bé s’explica la raó de la seva 
inclusió o bé s’admeten tots els membres que sol.licitin formar-ne part. Si es fes 
la votació separada, el seu grup votaria negativament al segon punt. 
 
El sr. Oms i Pons es dirigeix al senyor Casserras dient-li que en cap moment 
ha manifestat la disconformitat amb la presència dels partits polítics al Consell, 
sinó que considera que hi han de ser per aportar les inquietuds dels joves però 
amb la intenció de col.laborar i no de fer controvèrsia política. El seu grup s’ha 
manifestat en el sentit que es faci els possibles perquè el Consell sigui obert i, 
fins i tot, creu recordar que es va dir que la presidència fos rotativa i que no fos 
dels regidors. Per tant, una cosa és polititzar i intentar fer una política 
determinada i una altra és ser un Ens obert i  plural en el qual tothom hi tingui 
cabuda perquè els problemes de la joventut són molt similars en tots els 
àmbits. Quan ha dit politització, es referia a que no es fes una política 
excessivament partidista de la qual el seu grup no és partidari. 
 
El sr. Casserras i Gasol diu que, quan es van iniciar les reunions 
preparatòries amb les entitats juvenils, es va contactar amb aquelles que es 
coneixen a l’Ajuntament, ja sigui perquè havien estat en contacte o perquè 
havien realitzat algun tràmit municipal. És possible que n’hi hagi alguna que no 
s’hagi posat mai en contacte amb l’Ajuntament i, com a conseqüència, no 
estigui rebent la informació sobre el que s’està fent. Aquest és el cas de la 
branca juvenil del Partit Popular, a la que se li va demanar que nomenés un 
representant per formar part del Consell, quan es va poder tenir contacte amb 
ella. Aquesta entitat no figura al dictamen perquè no han estat a temps 
d’incloure-la, però vol deixar clar que aquest, com tots els altres consells, és 
obert i, per tant, és possible que, en propers Plens, s’aprovi la incorporació de 
nous membres. Si al GMPP li sembla que aquest fet és prou important com per 
paralitzar l’aprovació del dictamen, són lliures de fer-ho. Aquest consell 
municipal es crea a l’empara del reglament de Participació Ciutadana, que 
potser es podria modificar amb l’aportació de propostes molt interessants, però, 
en aquest moment, estableix que qualsevol consell municipal ha de ser presidit 
forçosament per un regidor i  el GMCIU hauria de conèixer més bé el que 
regula aquest reglament. L’equip de govern està obert a discutir el que 
convingui, i es poden estudiar diversos tipus de consells en funció dels àmbits 
en els quals es treballi, però si aquest s’havia de crear amb l’actual reglament, 
havia de contemplar aquesta prescripció. I, pel que fa a les temences de 
manipulació, no creu que tingui la capacitat de manipular a tantes entitats 
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alhora, ni pensa que aquest cas es doni en la creació d’altres consells, per tant 
considera que aquesta és una sospita poc fonamentada. 
 
L’Alcalde disposa la votació separada del primer i segon punt del dictamen i 
recorda que, tal i com ha explicat el senyor Casserras, si algun membre 
sol.licita la seva incorporació, s’inclourà posteriorment al Consell. 
 
El sr. Arderiu i Freixa diu que entén perfectament les explicacions del senyor 
Casserras, però si no hi són aquests membres, no poden votar. 
 
L’Alcalde contesta al senyor Arderiu que no té la intenció de convèncer-lo. El 
debat ha estat prou ampli, el representant del GMPP ha demanat la votació 
separada, i ell li contesta que sí que es pot fer votant, en primer lloc, el primer i 
tercer punts del dictamen, i després el segon. 
 
Sotmesos a votació el primer i tercer punt del dictamen, s’aproven per 
unanimitat dels 24 membres presents. 
 
Sotmès a votació el segon punt del dictamen, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 
8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
Per tant, amb el quòrum que determina l’article 112.3.b) de la Llei 8/1987, es 
declara acordat el següent: 
 
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de Joves, com a òrgan de participació 
en la gestió municipal, amb la finalitat d’impulsar la col.laboració i la coordinació 
entre les diferents entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les 
iniciatives ciutadanes respecte les necessitats dels joves, establir canals idonis 
de debat, i elaborar noves propostes de programes que coordinades per aquest 
òrgan esdevinguin projectes realitzables, i a l'empara del que s'estableix als 
articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i 
que estarà constituït de la forma en que segueix: 
 
President:  El Regidor d’Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de 

Manresa. 
 
Vocals:  Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral 

amb representació municipal. 
 
   Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
   - Assemblea Antimilitarista del Bages 
   - Associació juvenil GU-GU esplai 
   - Centre d’Esplai La Font 
   - Associació sòcio-cultural Club Gavines 
   - Agrupament Escolta Antoni Gaudí 
   - Jove Cambra de Manresa 
   - Mijac Valldaura 
   - Joventut Obrera Cristiana 
   - Mijac Sagrada Família 
   - Creu Roja Joventut de Manresa 
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   - Agrupament escolta Lacetània 
   - Hora-3 Moviment cristià de joves. 
   - Associació Cultural Bloc 
   - Xàldiga 
   - CAE, formació i serveis sòcio-culturals 
   - Mijac Crist Rei 
   - Associació BAOBAB 
 
   Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector dels 

joves, designades pel Ple de la Corporació Municipal. 
 
Secretari:  Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i 

sense vot. 
 
SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de Joves, les 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector juvenil, que a continuació 
s'indiquen: 
 
 - Sr. Alex Escorsell Pascual (DNI 39.350.729) 
 - Sr. Josep M. Seglers Gómez-Quintero (DNI 39.375.168) 
 - Sr. Alexis Serra Rovira (DNI 39.365.151) 
 - Sra. Marta Mora Francitorra (DNI 39.361.721) 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 de l’ordre del dia. 
 
4.3.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

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

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 5-
05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret 
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc 
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del 
cànon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la 
d'inhumació. 
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El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 5 anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i 
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació 
esmentada.” 
 
4.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 5-
05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del 
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre 
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el 
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als 
deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que 
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització 
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal.” 
 
4.3.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 5-
05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de 
les restes contingudes cap a una altra sepultura. 
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De conformitat amb l'article 33 del Reglament del cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin 
restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas 
d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any 
fixi la corresponent Ordenança Fiscal.  
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius 
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la 
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats 
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal." 
 
4.3.4 PRORROGAR, PER UN PERÍODE DE CINC ANYS, DIVERSES 

CONCESSIONS TEMPORALS DE DRET FUNERARI SOBRE 
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 5-
05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari 
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables. 
 
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i 
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de 
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament 
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President, 
conferida per mitjà de Decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de 
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria 
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a 
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.” 
 
El sr. Esclusa i Espinal demana el vot afirmatiu donat que es tracta de temes 
de tràmit. 
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.3.1, 
4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
4.3.5 DEIXAR SENSE EFECTE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 

DROGODEPENDÈNCIES I AMPLIAR LA COMPOSICIÓ DE CONSELL 
ASSESSOR DE DROGODEPENDÈNCIES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 
12-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per acord del Ple de la Corporació de 21 de gener de 1992 es va 
crear una comissió municipal per a l’actuació en l’àmbit de les 
drogodependències del municipi de Manresa, a partir de la proposta aprovada 
pel Ple de la Corporació de 17 de desembre de 1991. 
 
Posteriorment i a partir d’aquesta comissió es va redactar un “Pla Municipal de 
Drogodependències” el qual va ser aprovat pel Ple de la Corporació de 13 de 
juliol de 1992 i modificat pel Ple de 19 de gener de 1993, dins el qual es 
contempla la creació d’un Consell Assessor format per diferents representants 
d’entitats ciutadanes. 
 
Atès que al llarg d’aquests anys de funcionament i donat que el treball de la 
Comissió Municipal ha quedat totalment integrat i assumit dins la dinàmica de 
l’Ajuntament com un programa transversal que es treballa de forma coordinada 
des de les diferents àrees municipals, ha deixat de ser necessari mantenir 
formalment l’esmentada comissió. 
 
Atès que, per altra banda, s’ha vist la necessitat de modificar la composició del 
Consell Assessor en el sentit d’ampliar-ne els seus integrants així com 
actualitzar els seus representants, donat que ha sofert diverses variacions. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 21 de 
gener de 1992, en el sentit de deixar sense efecte la Comissió Municipal per a 
l’actuació en l’àmbit de les drogodependències del municipi de Manresa. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del Pla Municipal de Drogodependències de 
l’Ajuntament de Manresa, en el sentit d’ampliar les entitats integrants del 
Consell Assessor contemplat en el mateix, i que passarà a estar format pels 
membres següents: 
 
President: L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Vocals: 
- Representants de l’Ajuntament de Manresa: 
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1 representant de cada partit polític o coalició electoral amb       
representació municipal. 

 1 membre de la Policia Local. 
 2 tècnics de l’Ajuntament de Manresa. 
- 1 representant de la Fiscalia. 
- 1 representant de la Policia Nacional. 
- 1 representant del Servei Català de la Salut. 
- 1 representant de l’Institut Català de la Salut. 
- 1 representant del Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències. 
- 1 representant de l’Òrgan Tècnic de Drogodependències. 
- 2 representants d’associacions d’afectats. 
- 3 representants de Col.legis i Associacions professionals de Manresa. 
 
Secretari: El de la Corporació o persona en qui delegui. 
 
TERCER.- Nomenar com a vocals representants de l’Ajuntament de Manresa 
en el Consell Assessor, a les persones següents: 
 
- Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde, que presidirà el Consell, en la seva absència la 
presidència serà assumida pel Regidor Delegat de Sanitat. 
- Sr. Joaquim Collado i Llort, en representació del grup municipal del PSC. 
- Sr. Carles Esclusa i Espinal, en representació del grup municipal d’ERC. 
- Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, en representació del grup municipal d’IC-
AUP-EV. 
- Sra. M.Rosa Riera i Monserrat, en representació del grup municipal de CiU. 
- Sr. Joaquim Sotoca i Cornet, en representació del grup municipal del PP. 
- Sr. Alfons Sánchez i Sánchez, Cap de la Policia Local. Com a suplent el Sr. 
Miquel Martínez Pavón, sergent de la Policia Local. 
- Sra. Roser Torra Bastardes, metgessa de la unitat de Salut. Com a suplent la 
Sra. Elisenda Solsona i Serrat, Cap de Negociat de la unitat de Salut. 
- Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials. Com a 
suplent la Sra. Montserrat Rodó i Vidal, educadora social. 
 
QUART.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
El sr. Esclusa i Espinal explica que al Ple del 21 de gener de 1992 es va 
acordar la creació de la comissió municipal de drogodependències la qual  va 
redactar un pla municipal que contemplava la creació d’un Consell Assessor 
format per representants de diferents entitats i institucions ciutadanes. Tenint 
en compte que l’equip de govern ha potenciat la creació de diferents òrgans de 
participació ciutadana i consells i donat que, en els darrers anys, el 
funcionament i el treball d’aquesta comissió municipal ha quedat totalment 
integrada i assumida dins de la dinàmica d’aquest Ajuntament com un 
programa transversal que treballa, de forma coordinada, des de les diferents 
àrees municipals. Per això es sotmet a l’aprovació del Ple aquest dictamen que 
proposa deixar sense efecte la Comissió municipal per a l’actuació en l’àmbit de 
les drogodependències i mantenir el Consell assessor modificant la seva 
composició de la forma que s’especifica al dictamen. 
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La sra. Riera i Monserrat intervé dient que el seu grup no s’oposarà a  deixar 
sense efecte aquesta comissió composada bàsicament per tècnics de les 
diferents regidories que formen part d’aquest pla interdepartamental, però 
procurarà que el coordinador vetlli perquè es compleixi el programa i se’n doni 
compte al Ple. Per al seu grup és important que es compleixi el reglament 
vigent, si no es modifica; per això van proposar a la comissió informativa de 
Serveis Personals, que es donés compte al Ple del programa a dur a terme 
durant aquest curs 96/97 i que s’expliqués la memòria a la qual cosa s’hi 
comprometia l’equip de govern. El seu grup ho torna a demanar en aquest Ple 
perquè al programa del 1996 s’establia que es sotmetria a l’aprovació del Ple 
durant el mes de gener de 1997 la memòria i el programa, un cop s’hagués 
donat el “vist i plau” a aquests documents per part de la Comissió municipal i el 
Consell assessor, i ara ja som al maig i convé portar-los el més aviat possible 
perquè sinó, enlloc d’un programa serà una memòria. Cal tenir en compte que 
al programa que es va presentar, hi ha qüestions que afecten al curs escolar 
96/97. El seu grup votarà afirmativament aquest dictamen referent a un canvi 
d’estructura perquè s’han creat altres consells i tots han de tenir una estructura 
similar i, d’altra banda, li sembla lògic que s’ampliï la comissió a un 
representant de cada grup. 
 
El sr. Esclusa i Espinal diu que, tal com es va acordar a la comissió 
informativa de Serveis Personals, al proper Ple es sotmetrà a aprovació la 
memòria i el programa del 1997, i el retard s’ha produït perquè durant el gener 
d’aquest any es va dur a terme l’organització de les jornades sobre 
drogodependències i, a partir d’aquell moment, desgraciadament, van sorgir tot 
un seguit de casos de meningitis a diferents escoles que van  comportar molta 
feina durant aquests mesos. Ara, un cop ha acabat aquest problema, és quan 
s’ha aportat al Consell de drogodependències la memòria i el programa per a la 
seva aprovació. El fet que es presenti aquesta qüestió amb retard no significa 
que no s’hagi treballat en la direcció del programa del 1997 sinó que s’està en 
el camí de dur a terme totes les accions que es proposaran al Ple.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor de Serveis Socials de data 
12-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un organisme 
amb la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a la infància, 
facilitant el debat i l'elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se 
projectes realitzables. 
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Atès que diverses entitats ciutadanes relacionades amb aquest camp han 
sol.licitat a aquest Ajuntament la creació d'un consell municipal d’infància a la 
nostra ciutat, demanant, al mateix temps de formar-ne'n part. 
 
Atès l'informe-proposta emès pel Regidor de Serveis Socials respecte a la 
integració dins l'esmentat Consell de diferents persones físiques de reconeguda 
vàlua en el sector de la infància. 
 
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament orgànic Municipal, i 19 i 20 
del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la 
creació de Consells Municipals. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Infància, com a òrgan de 
participació en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds dels 
ciutadans respecte els infants, facilitant el debat i l'elaboració de propostes per 
tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara del que 
s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest 
Ajuntament, i que estarà constituït de la forma en que segueix: 
 
President:  L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o persona 

en qui delegui. 
 
Sots-President: Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Vocals:  Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral 

amb representació municipal. 
 
   Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
   - Assoc. pel Servei d’Estimulació Precoç 
   - CAE, Formació i Serveis Sòcio-Culturals 
   - Federació d’Associacions de Veïns 
   - Creu Roja Manresa 
   - Càrites Interparroquial de Manresa 
 
   Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la 

infància, designades pel Ple de la Corporació Municipal. 
 
Secretari:  Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i 

sense vot. 
 
    
SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Infància, les 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la infància, que a 
continuació s'indiquen: 
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 - Sra.  Àngels Calveras i Rubiralta (DNI 39.296.025) 
 - Sra. M. Carme Vidal i Vintró (DNI 39.278.828) 
 - Sra. Carmina Pla i Corrons (DNI 46.112.167) 
  
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
El sr. Mora i Villamate explica que des de fa ja algun temps, tant en l’àmbit 
polític com acadèmic i tècnic, s’està produint un interessant debat sobre el 
model d’intervenció dels Serveis Socials, que practiquen la majoria de les 
Administracions locals, que intenta diagnosticar la capacitat o incapacitat 
d’aquest model a l’hora de fer front als reptes que planteja la societat actual i, a 
partir d’aquí, apareixen diverses línies de possible evolució d’aquest model de 
Serveis Socials. Malgrat que en aquest tema cadascú té una idea diferent, hi ha 
una qüestió respecte a la qual la majoria hi està d’acord i que es podria resumir 
en la frase següent: és impossible que els departaments de Serveis Socials 
puguin arreglar en solitari els desperfectes que produeix tota una societat als 
col.lectius més vulnerables. D’alguna manera s’està dient que els problemes 
socials no són només un problema de Serveis Socials sinó del conjunt de 
l’Administració i de la societat. Aquesta afirmació, que és per a ell fonamental 
per entendre la línia en la qual s’ha de treballar, té dues conseqüències 
importants que, d’alguna manera l’equip de govern ha intentat recollir al Pla 
Director d’Objectius. La primera d’elles és que cal trencar la tendència de 
l’Administració de treballar de forma compartimentada i, per tant, s’ha d’anar 
cap a una cultura de gestió més integral, global i coordinada, en la qual els 
diferents departaments es plantegin objectius comuns i treballin amb una 
estratègia coordinada. La segona és la necessitat d’impulsar la participació dels 
moviments socials i els ciutadans organitzats en les seves entitats, per tal de 
garantir la seva col.laboració i que puguin manifestar la seva opinió tant en la 
detecció dels problemes socials com en la planificació de les solucions, 
l’execució i l’avaluació d’aquestes solucions. A partir ’aquesta filosofia, que 
comparteix plenament, l’àrea de Serveis Socials ha impulsat tot un dispositiu de 
participació ciutadana no tan sols perquè hi hagi una normativa o un reglament 
que estableixi que s’ha de fer, sinó perquè per a ells aquesta és una qüestió 
consubstancial amb el model que l’equip de govern vol practicar quant a la 
intervenció dels Serveis Socials, i la participació és també un camí per guanyar 
en eficiència en la gestió. El procés ha estat la creació del Consell de la Dona, 
el de la Gent Gran, i la taula de la immigració, i ara, amb aquesta proposta de 
creació del Consell municipal de la Infància, es donaria per acabada aquesta 
arquitectura participativa que permetrà intentar construir una nova relació entre 
l’Administració i les entitats socials basada en l’anàlisi conjunta dels problemes i 
la concertació de les solucions. En concret, i dins d’aquesta filosofia, es sotmet 
a la consideració del Ple el dictamen que proposa la creació del Consell 
municipal de la Infància en el que es dóna cabuda a les entitats que treballen 
fonamentalment en aquest àmbit i també és un consell que, tal i com 
comentava el ssenyor Casserras, està obert a incorporar nous col.lectius que 
apareguin en el futur. Cal deixar clar també que el fet que es nomenin a títol 
nominal a les persones de reconeguda vàlua que han d’integrar el Consell, és 
degut a que hi ha entitats que tenen determinades dificultats de tipus burocràtic 
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o administratiu atès l’actual reglament de Participació Ciutadana i, en canvi, 
estan fent un treball concret dins d’una entitat i, a través d’aquesta via, se’ls 
dóna possibilitat de participar.   
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que en aquest cas també ha de demanar la 
votació separada del dos punts del dictamen per la mateixa raó que en el 
dictamen del Consell de la Joventut. Entén les explicacions del senyor Mora i 
està segur que les persones que integren el Consell de la Infància són 
perfectament vàlides, però cal explicar quina és la seva excepcional vàlua per 
tal que els regidors la puguin valorar. Si això no es fa, es corre el risc que això 
sembli una agència de col.locació d’”amiguets” per tenir “inflades les majories”. 
El seu grup no discuteix les motivacions que ha exposat el senyor Mora, però 
demana que, abans de portar-ho al Ple es digui: “ nomenem a aquesta persona 
perquè ha sigut premi Nobel de medicina en l’atenció al nens, o alguna altra 
cosa per l’estil. Demana que se li doni alguna raó per poder votar 
afirmativament el dictamen perquè sinó, es creen sospites que perjudiquen al 
senyor Mora. 
 
La sra. Riera i Monserrat intervé dient que el seu grup votarà afirmativament 
la creació del Consell municipal de la Infància perquè considera que és un 
òrgan de participació molt important per elaborar i coordinar propostes, que ha 
de ser també un bon lloc de debat per als representants de les entitats o 
col.lectius els quals, encara que no estiguin legalment constituïts, poden 
aportar la seva experiència i el seu treball. El seu grup té l’esperança que dins 
d’aquesta comissió es pugui treballar pel bé de la infància de forma coordinada 
a fi i efecte d’aconseguir la millora qualitativa i quantitativa dels recursos dels 
quals es disposa. 
 
El sr. Mora i Villamate agraeix la intervenció de la sra. Riera i contesta al 
senyor Arderiu dient que no busqui, en aquest tema, cap raó d’especial 
transcendència; es tracta tan sols de poder superar una dificultat tècnica que 
impedeix a determinades entitats participar al Consell malgrat que tinguin tot el 
dret a fer-ho. Vol explicar cas per cas la composició del Consell per demostrar 
que no hi ha cap tipus de politització en aquesta qüestió. La senyora Àngels 
Calveras i Rubiralta forma part d’una entitat anomenada Les Salves de recent 
creació dedicada a la protecció de la infància i que no ha estat a temps de 
formalitzar la seva inscripció al registre i, per tant, d’acord amb el reglament, no 
hi podria participar. Per això es recorre a aquesta via que deixa oberta el 
reglament per nomenar-la personalment. Aquest és el mateix cas que el de la 
senyora Maria Carme Vidal i Vintró que és la directora de la Residència 
Assistencial, que és una fundació dedicada especialment al treball amb els 
nens i nenes que tenen dificultats de tipus social, i que gestiona pisos i 
residències per aquests nens. Es tracta d’una fundació privada i, per tant, no 
està dins de la tipologia d’entitats que es poden inscriure al registre, per això no 
hi podria participar. I, per últim, la senyora Carmina Pla i Corrons, és la 
directora del CAPI que és un servei que funciona dins de l’Hospital General 
especialitzat també en l’atenció a la infància i que, per la mateixa raó que la 
senyora Vidal, no podria participar en el Consell. Per tant es tracta de vèncer 
les dificultats que planteja un reglament que considera que ha de ser modificat 
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a curt termini. Per tot això demana al GMPP que, sense cap mena de recança, 
voti afirmativament aquest dictamen perquè tenen una justificació plena. 
 
El sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup accepta plenament les explicacions 
del senyor Mora i retira la petició de votació separada però li demana que, la 
propera vegada, faci constar aquesta informació al dictamen per tal d’estalviar-
se tot aquest debat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 112.3.b) de la Llei 
8/1987, es declara acordat el següent: 
 
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Infància, com a òrgan de 
participació en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds dels 
ciutadans respecte els infants, facilitant el debat i l'elaboració de propostes per 
tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara del que 
s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest 
Ajuntament, i que estarà constituït de la forma en que segueix: 
 
President:  L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o persona 

en qui delegui. 
 
Sots-President: Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Vocals:  Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral 

amb representació municipal. 
 
   Un representant de cadascuna de les següents entitats: 
   - Assoc. pel Servei d’Estimulació Precoç 
   - CAE, Formació i Serveis Sòcio-Culturals 
   - Federació d’Associacions de Veïns 
   - Creu Roja Manresa 
   - Càrites Interparroquial de Manresa 
 
   Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la 

infància, designades pel Ple de la Corporació Municipal. 
 
Secretari:  Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i 

sense vot. 
 
    
SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Infància, les 
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la infància, que a 
continuació s'indiquen: 
 
 - Sra.  Àngels Calveras i Rubiralta (DNI 39.296.025) 
 - Sra. M. Carme Vidal i Vintró (DNI 39.278.828) 
 - Sra. Carmina Pla i Corrons (DNI 46.112.167) 
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TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts. 
 
6.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
6.1.1 SOL.LICITAR AL PATRIMONI DE L’ESTAT, LA CESSIÓ GRATUÏTA, 

A FAVOR D’AQUEST AJUNTAMENT, DELS 100 M2  DE TERRENY , 
UBICATS AL CARRER SOLER I MARCH NÚM. 7, QUE VAN SER 
CEDITS PER AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA LOCAL DE 
PROTECCIÓ DE MENORS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
24-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que en els actes preparatoris per definir l´ordenació del Pla Especial 
Passeig Pere III, es troba relacionada l´Ajuntament de Manresa com a 
propietari inicial de 1160 m2, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom 
1.198, llibre 337 amb el número de finca 14.378.¡Error! Marcador no definido. 
 
Vist que en la referenciada finca es delimita una superfície de 100 m2 que va 
ser cedida a "la Junta Local de Protección de Menores", segons es desprèn de 
l´acord del ple d´aquest Ajuntament celebra el dia 2 d´abril de 1964, segons 
còpia literal de l´acord: 
 
 "Se da cuenta del dictamen conjunto de las comisiones de Gobernación 

y de Hacienda y Presupuestos en el que informa se ceda gratuitamente 
a la Junta local de protección de los menores terrenos donde está 
emplazado el edificio actualmente destinado a Centro de Higiene Rural y 
que debe revertir a dicha Junta." 

 
Vist que la finca cedida consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 
dels de Manresa, en el tom 1164, llibre 324 formant la finca 13.565 que té dos 
inscripcions: la primera de domini i la segona de cessió, segons còpia literal de 
la nota informativa emesa pel Registre: "Edificio de planta baja y un piso 
situado en esta Ciudad detrás de la casa de Correos y Telégrafos, de superficie 
cien metros cuadrados...Sin cargas. Esta finca de dominio público y servicio 
público, destinado a centro de higiene rural y comprendida en el inventario de 
bienes del Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa" y la segunda 
inscripción:"El Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa, obrando representada 
por su Alcalde-Presidente el Muy Ilustre Señor Don Ramón Soldevila Tomasa, 
en razón de su cargo y del acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento en sesión 
del día dos de Abril de mil novecientos sesenta y cuatro, y escrito de la 
Dirección Genral de Administración Local del Ministerio de Gobernación de dos 
de Julio de mil novecientos sesenta y cuatro, testimonio de los cuales se 
transcriben en el documento, cede gratuitamente el terreno de esta finca a la 
Junta Local de Protección de Menores, que obra representada por su 
Presidente Don Fernando Pastor Campoy. Y además dicho Ayuntamiento 
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revierte a la propia Junta Local de Protección de Menores, el edificio que en 
esta finca se halla ubicada". 
 
Vist que el propietari de la finca descrita és la "JUNTA LOCAL DE 
PROTECCIÓN DE MENORES", per títol de cessió. 
 
Atès que en l´actualitat ha desaparegut la "Junta Local de Protección de 
Menores", i sent la titularitat vacant, i segons l´establert a l´art 21 de la Llei de 
Patrimoni de l´Estat, text articulat aprovat per Decret 1022/1964, de 15 d´abril, 
la finca ha passat ser propietat de l´Estat: 
 
 "Art 21: Pertenecen al Estado como bienes patrimoniales los inmuebles 

que estuvieren vacantes y sin dueño conocido. 
 Los bienes a que se refiere el párrafo anterior se entenderán adquiridos, 

desde luego, por el Estado, y tomará posesión de los mismos en vía 
administrativa, salvo que se oponga un tercero con posesión superior a 
un año, pues en tal caso, el Estado tendrá que entablar la acción que 
corresponda ante la jurisdicción ordinaria." 

 
Atès que la Llei de Patrimoni de l´Estat citada, dedica la secció quinta del títol 
II, a les cessions gratuites, regulant el següent: 
  

"Art 154: Los bienes inmuebles del Patrimonio del Estado cuya 
afectación o explotación no se juzgue previsible podrán cederse 
gratuitamente por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Hacienda, para fines de utilidad pública o interés social. 

  La incoación de estos expedientes se realizará por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, con informe de la Intervención 
General." 
 

 "Art 157: Asimismo, por razones de utilidad pública o de interés social, 
podrán cederse a las Corporaciones locales para el cumplimiento de sus 
fines inmuebles del Patrimonio del Estado sitos en su respectivos 
territorios." 

 
 "Art 158: Una vez bastanteada por la Abogacía del Estado los 

documentos acreditativos de la personalidad o su representación del 
solicitante, los Servicios Patrimoniales cuidarán de comprobar los 
extremos siguientes: 

 a) Si existen o no realmente los bienes interesados y si sus 
características concuerdan con las expuestas por los solicitantes. 

 b) Si, en caso afirmativo, consta que pertenecen al Estado tales bienes 
o, por el contrario, pertenecen a tercero, o si se trata de bienes de 
propietario desconocido. 

 c) Si los bienes se hallan incluidos en el Inventario General de Bienes y 
derechos del Estado. 

 d) Si se hallan además inscritos en el Registro de la Propiedad. 
 e) Si la entidad solicitante viene realizando o puede realizar fines de 

utilidad pública o interés social que se alegan en la petición" 
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Vist que tant en l´acord de cessió acordat per aquest Ajuntament el dia 2 d´abril 
de 1964, com en les inscripcions registrals consta un edifici de planta baixa, 
però que aquest va ser objecte d´un expedient de declaració de ruïna 
urbanística d´ofici, com a conseqüència de l´estat d´abandó en que es trobava 
el mateix. 
 
Vist l´informe tècnic, emès pel Cap de Secció de Planejament i Gestió, de data 
15 d´abril de 1997, informant que:"El edificio que de acuerdo con la descripción 
registral se hallaba ubicado en la citada finca, fué objeto de derribo por parte 
del Ayuntamiento en el año 1991-Inventario general de Manresa-, de forma que 
la finca, en el momento actual, constaría exclusivamente del terreno, que con 
una superficie de cien metros cuadrados -según registro.ins.1a de dominio, 
aunque 130 m2, según Inventario General de Manresa-, fué cedido 
gratuitamente a la Junta Local de Protección de Menores -
Registro.Ins.2a.cessión.-, sin que existan referencias físicas sobre el terreno 
que delimiten la finca...", fijando como determinaciones urbanísticas "De 
acuerdo con las determinaciones del planeamiento vigente -Plan general de 
ordenación urbana de Manresa. ap.def. 15 de mayo de 1981 -, al terreno objeto 
de cesión y que ha quedado identificado en el punto anterior, le corresponde la 
siguiente calificación urbanística: sistema general de Parques y jardines 
urbanos.Clave D. 
Toda vez, que en el momento actual está en trámite -aprov. 24 de febrero de 
1997 - Aprovación del Texto refundido correspondiente a la aprovación 
provisional - la Revisió del Plan general, se informa también que la calificación 
urbanística asignada por éste al terreno objeto de cesión se corresponde con: 
Suelo urbano, parte. Sistema de Espacios Libres Parques y jardines urbanos. 
Clave D.3 y parte: Sistema de Equipamientos. Servicios públicos y 
administrativos. Clave. E.6". 
  
Vist que en la documentació necessària per tramitar un expedient de cessió 
gratuita, cal l´aportació de la certificació de l´acord adoptat pel Ple de la 
Corporación, segons la relació facilitada pel Ministeri d´Economia i Hisenda 
(Direcció general de Patrimoni de l´Estat). 
 
Vist l´informe favorable emès pels serveis jurídics de data vint-i-quatre d´abril 
de 1997. 
  
El Regidor Delegat d´Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió municipal informativa d´Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, ha de proposar que pel Ple municipal sigui adoptat el 
següent 
 
ACORD: 
 
SOL-LICITAR AL PATRIMONI DE L´ESTAT, A FAVOR D´AQUEST 
AJUNTAMENT, LA CESSIÓ GRATUITA, dels cent metres quadrats de terreny 
que van ser cedits per aquest Ajuntament a la Junta Local de Protecció de 
Menors, segons acord municipal de 2 d´abril de 1964, ubicats en la finca matriu 
de la qual provenen, propietat de l´Ajuntament de Manresa situada al carrer 
Soler i March núm 7.” 
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El sr. Garcia i Comas explica que la presentació d’aquest dictamen obeeix a 
una recuperació de domini d’un petit terreny situat al carrer Soler i March. Es 
tracta d’un solar que és propietat de l’Ajuntament on hi havia ubicat un edifici 
d’uns cent metres quadrats que va ser cedit a l’any 1964 a la Junta Local de 
Protecció de Menors i en el qual hi havia un centre d’higiene rural. Aquest 
terreny forma part del pla especial del Passeig al sector de l’Atlàntida i haurà 
d’estar inclòs en la reparcel.lació de tot l’entorn. Donat que l’edifici està enrunat, 
i atès que la Junta de Protecció de Menors es va escindir, es demana al 
Patrimoni de l’Estat la recuperació del terreny perquè formi part d’aquest 
projecte de reparcel.lació urbanística. Demana el vot afirmatiu perquè aquest 
pas és necessari per desenvolupar aquest pla especial. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
6.1.2 INCORPORACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA DE 

COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE LES BASES 
DE MANRESA, COM A TITULAR  DE TERRENYS AFECTATS PER 
AQUESTA ACTUACIÓ URBANÍSTICA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
22-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que l´Ajuntament de Manresa és propietari d´una finca situada a la 
Avinguda de les Bases de Manresa núm. 48, de superfície 4.658,74 m2, 
inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa, al tom 995, llibre 250, full 
185, finca 441 i amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, segons es 
desprèn de les dades que consten en la finca núm. 331.24 de l´Inventari 
general d´aquest Ajuntament.¡Error! Marcador no definido. 
 
Vist que una porció de la superfície assenyalada en l´apartat anterior ha estat 
inclosa en l´ordenació que delimita el Pla parcial Bases de Manresa del 
Subsector I, aprovat definitivament, el dia 25 d´Octubre de 1996 per la 
Comissió d´Urbanisme de Barcelona, condicionant la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya al dipòsit de la garantia del 12% de les 
obres d´urbanització. 
 
Vist que el sistema d´actuació que fixa el referenciat Pla Parcial és el de 
compensació per al desenvolupament del polígon que delimita. 
 
Vist que el Ple d´aquesta Corporació va aprovar definitivament els estatuts i 
bases de compensació de la Junta de Compensació del Pla Parcial del 
Subsector I del sector de les Bases de Manresa, en data 18 de desembre de 
1995. 
 
Vist que el Ple d´aquesta Corporació va aprovar en data 18 de Novembre de 
1996, la constitució de la Junta de Compensació del subsector I del sector de 
les Bases de Manresa. 
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Vist que l´Assemblea General de la Junta de Compensació referenciada, 
celebrada el passat dia 21 de març de 1997,  ha aprovat inicialment el projecte 
de compensació i ha acordat sotmetre´l a informació pública per un període 
d´un mes. 
  
Vist que en el projecte de compensació referenciat es relaciona l´Ajuntament de 
Manresa aportant una superfície inicial de sis-cents noranta-vuit m2 (finca 
XXXVI). 
 
Atès el que prescriu l´article 178 del Decret Legislatiu, de 12 de juliol de 1990 
que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística: 
 
 " Els propietaris del polígon o unitat d´actuació que no hagin sol·licitat el 

sistema es podran incorporar amb igualtat de drets i obligacions a la Junta 
de Compensació, si no ho han fet en un moment anterior, dintre del termini 
d´un mes a partir de la notificació de l´acord d´aprovació dels Estatuts de la 
Junta. Si no ho fan, les seves finques seran expropiades en favor de la 
Junta de Compensació, que tindrà la consideració jurídica de beneficiària."  

 
Atès el que prescriu l´article 7 dels estatuts de les bases d´actuació de la Junta 
de Compensació esmentada:  
 
 "L´Entitat quedarà integrada pels propietaris de les finques incloses en el Pla 

Parcial que han sol-licitat llur integració a la mateixa i aquells altres que 
s´incorporin amb posterioritat. En aquest cas hauran de sol-licitar-ho així de 
l´Ajuntament de Manresa, amb l´expressa acceptació i sumissió als presents 
Estatuts, i no produirà efectes llur incorporació a la Junta fins que hagin 
satisfet a aquella, en proporció a llur respectiva quota, les quantitats que 
corresponguin a les despeses ja realitzades i a les previsions per a futures 
etapes, sense que aquesta quantitat pugui superar a les ja satisfetes pels 
membres de la Junta. 

 Podran també formar part les Empreses Urbanitzadores que aportin total o 
parcialment els fons necessaris per a l´execució de les obres d´urbanització. 
L´Empresa Urbanitzadora estarà representada a la Junta per una sola 
persona". 

 
Vist l´informe favorable a l´adhesió emès pels serveis jurídics de data 22 d´abril 
de 1997. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
LA INCORPORACIÓ D´AQUEST AJUNTAMENT A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE LES BASES DE 
MANRESA com a titular de terrenys afectats per aquesta actuació urbanística.” 
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El sr. Garcia i Comas explica que l’Ajuntament és propietari d’un terreny situat 
a l’Avinguda de les Bases de Manresa amb una superfície de 4.658 metres 
quadrats del qual una part pertany al Subsector I i una altra al Subsector II. El 
primer té 698 metres quadrats i disposa d’una junta de compensació que 
desenvolupa aquest pla parcial respecte al qual hi ha prevista l’aprovació del 
projecte de reparcel.lació als voltants del dia 20 d’aquest mes de maig i, el mes 
de juliol s’aprovaria juntament amb el projecte de reparcel.lació i de 
compensació, el projecte d’urbanització de la primera part del sector per poder 
començar les obres després de l’estiu  que afecten al carrer de l’Abat Oliba, 
que ha de connectar tot el sector de l’Avinguda de les Bases de Manresa, amb 
l’àrea central del Passeig, Onze de Setembre i tot aquest entorn. Aquest mes 
es reuneix la junta de la qual ell en forma part, concretament com a membre 
representant de l’Ajuntament, que és propietari d’un terreny, al consell de 
govern.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
6.1.3 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA DEL CONTRACTE 

DE L’OBRA MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR 
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I, TRAM NORD, A FAVOR DE 
L’ENTITAT MERCANTIL “ OCP CONSTRUCCIONES, SA”. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
30-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la sol·licitud de revisió de preus formulada per l’entitat mercantil OCP 
CONSTRUCCIONES, SA, en la seva condició d’adjudicatària, de l’obra 
MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE I, TRAM NORD. 
 
Atesa la certificació de revisió de preus del 80% de la totalitat de l’obra 
executada, conformada per l’adjudicatari. 
 
Atesa la clàusula de revisió de preus i les fórmules polinòmiques previstes en el 
plec de clàusules del contracte. 
 
De conformitat amb el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, Decret 461/1971, d’11 
de març i Decret 1757/1974, de 31 de maig, en concordança amb les 
previsions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Considerats l’informe tècnic i l’informe jurídic que s’adjunten al present, el 
regidor-delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar la revisió de preus definitiva del contracte de l’obra  
MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS 
DOLORS, FASE I, TRAM NORD, a favor de l’entitat mercantil OCP 
CONSTRUCCIONES, SA  (A28004885, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona), per 
un import que ascendeix a 517.075 PTA (inclòs l’IVA) d’acord amb la 
certificació expedida per la direcció facultativa i conformada per l’adjudicatari.  
 
SEGON. Requerir a OCP CONSTRUCCIONES, SA perquè constitueixi una 
garantia  equivalent al 4% de l’import de la certificació de revisió de preus 
aprovada en el punt anterior, en el termini de 15 dies comptats a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
TERCER. Facultar al sr. alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que, en la darrera revisió de preus ja va dir que 
encara en faltava una, i aquesta sí que és l’última d’aquesta segona part del 
projecte d’urbanització dels Dolors que fa referència a les últimes certificacions 
que van del juny al desembre del 1996 amb un import de 517.075 pessetes. 
Amb aquesta aportació es tanca la liquidació de les obres de la urbanització 
d’aquest sector. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
6.1.4 APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES SOBRE 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde, president de la 
Comissió Informativa Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, de 
data 23-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el projecte de BASES REGULADORES SOBRE AJUTS A LA 
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, redactat pels Serveis tècnics i jurídics adscrits al 
Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, l’objecte de les quals és la 
regulació administrativa de les condicions i el procediment a seguir per a la 
sol.licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que atorgui 
l’Ajuntament de Manresa en concepte de rehabilitació d’edificis inclosos en 
l’àmbit que s’assenyala. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de 
les Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals, que s’adjunta al present 
dictamen, i que proposa l’aprovació de les esmentades Bases. 
 
Joaquim Garcia Comas, Tinent d’Alcalde, President de la Comissió Informativa 
Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores sobre ajuts a la rehabilitació 
d’edificis inclosos en l’àmbit definit en el plànol que s’adjunta com Annex núm. 
I, d’acord amb el text que s’adjunta al present dictamen. 
 
Segon.- Exposar les esmentades Bases a informació pública i sotmetre-les al 
tràmit d’audiència als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin 
presentar-s’hi al.legacions i suggeriments, que, si es produeixen, la Corporació 
haurà de resoldre. Si no se’n produeixen, les Bases es consideraran aprovades 
definitivament i entraran en vigor després de la seva publicació íntegra i del 
transcurs de 15 dies comptats a partir de la recepció de l’acord d’aprovació per 
part de l’Administració de la Generalitat.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen aprova uns ajuts a la 
rehabilitació d’edificis residencials de Manresa. Una part important de les 
edificacions de la ciutat són antigues. Algunes d’elles han estat modificades o 
reparades però no sempre d’acord amb les mesures correctes de construcció, 
sinó que, de vegades, en algunes parts dels edificis hi havia persones més 
perjudicades econòmicament que no podien obrar de la manera correcta. Tot 
això ha provocat que en alguns llocs de la ciutat hi hagi necessitat de 
reconstrucció i no es pugui fer rehabilitació i aquesta situació ja ha quedat 
reflectida en els diferents plans. En altres llocs, en canvi, es poden aprofitar 
edificis per donar-los nous usos o modificar les distribucions interiors a fi i 
efecte de treure profit d’unes parts d’ells i modernitzar-ne d’altres. Amb aquests 
ajuts l’Ajuntament pretén facilitar la rehabilitació dels edificis. No afecta a tota la 
ciutat sinó que comprèn la zona interior de les antigues muralles més la seva 
zona exterior que pertany a les Escodines, carrers Puigterrà de Dalt i de Baix i 
l’eixamplament del carrer del Cós en direcció al carrer de Valldaura. 
L’Ajuntament té la intenció d’ampliar aquest pla d’ajuts als llocs on sigui més 
necessari dur a terme aquesta política de rehabilitació. Els ajuts són, en el fons, 
de taxes i impostos municipals. El seu límit ve quantificat per un percentatge 
dels impostos i taxes municipals, és a dir per la suma d’aquests dos conceptes. 
Segons el tipus d’obra de la qual es tracti, es limita aquesta aportació de 
l’Ajuntament de Manresa. Si es tracta de l’interior de l’habitatge, l’ajut és del 50 
per 100 dels impostos i taxes municipals; si, a més a més, s’hi afegeixen les 
escales o les cobertes d’aquests edificis, és a dir, el que s’anomenen elements 
comuns, es redueixen barreres arquitectòniques o es modifiquen aïllaments, els 
ajuts serien de fins al 75 per 100; i si s’hi afegeix la restauració de les façanes, 
el percentatge seria del 100 per 100.  L’Ajuntament s’afegeix doncs als ajuts de 
diferents empreses de serveis amb les quals ha elaborat convenis com ara 
Gas, FECSA, les dues caixes d’estalvis més importants que són Caixa de 
Manresa i Caixa de Pensions, Col.legi d’Aparelladors i Col.legi d’Arquitectes.    
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que aquest dictamen suposa un pas 
endavant però és encara molt petit. No s’oculta el caràcter oportunista d’aquest 
dictamen perquè ha coincidit amb la caiguda d’una teulada a Barcelona a 
conseqüència de la qual va morir una senyora que passava pel carrer en aquell 
moment. Després d’aquest fet, tothom s’esforça per demostrar la capacitat de 
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bona administració i rehabilitació. Considera que aquest dictamen es queda 
curt i que no afavoreix en absolut la rehabilitació dels edificis. Si el regidor 
d’Urbanisme creu que per aplicar una bonificació en les taxes i els impostos 
que, en molts casos, no arriba ni a la meitat de l’import, tenint en compte, a 
més a més, que es requereixen uns requisits molt difícils de complir, algú 
s’animarà a rehabilitar un habitatge, està molt equivocat perquè això no és res 
comparat amb el que costa la rehabilitació d’un habitatge. D’altra banda, el fet 
que s’hagi de pagar l’import total i posteriorment l’Ajuntament retorni la part que 
correspongui, tenint en compte la desconfiança que genera l’Administració 
pública i, en especial, l’Ajuntament, farà que ningú s’il.lusioni realment per 
aquests ajuts a la rehabilitació. Si realment es pretén rehabilitar el barri antic, 
s’han de donar ajuts importants, no tan sols aplicant reduccions als impostos i 
taxes sinó finançant el cost de l’obra i evitant, sobretot, el dirigisme municipal 
en aquesta qüestió, que és el que s’està fent amb les ordres d’execució. Hi ha 
un dirigisme directe del departament d’Urbanisme que adopta les solucions que 
considera oportunes per rehabilitar el que convingui  fent que el propietari 
s’hagi de conformar no tenint més remei que rehabilitar i pagar i després ja es 
veurà si vénen o no els ajuts, que normalment no arriben. Les dades que va 
aportar el gerent de FORUM fa uns dies eren bastant eloqüents al respecte. 
Rehabilitar edificis del nucli antic de Manresa costa  diners, sacrificis i treball i la 
regidoria d’Urbanisme no pot enganyar als rehabilitadors amb promeses d’ajuts 
que són més quimèrics que reals. Cal que els deixin en pau perquè puguin 
rehabilitar tranquil·lament i no enviar les “tropes” de l’Ajuntament perquè posin 
multes forçant rehabilitacions que, en molts casos, no es poden assolir. D’altra 
banda, la limitació dels ajuts a una zona determinada de la ciutat, és, si més no, 
absurda perquè hi ha moltes cases de la ciutat que precisen freqüent 
rehabilitació i, en canvi, no es podran acollir a aquests quimèrics ajuts. Ignora 
quin és el criteri que s’ha seguit però considera que aquesta pràctica és 
d’absoluta arbitrarietat. Podria esmentar molts exemples de cases que estan a 
punt de caure, respecte a les que l’Ajuntament no fa absolutament res i, en 
canvi, en altres casos en els que els propietaris estan rehabilitant les seves 
finques, l’Ajuntament els “infla” de multes i ordres d’execució. Es vol referir 
també a la substitució de les antigues plumes d’aigua per la connexió a la 
canonada. Aquest és un tema que també cal tractar-lo al Ple donat que 
l’empresa subministradora d’aigua depèn de l’Ajuntament. Considera que en 
aquesta qüestió sí que es podria aplicar algun ajut i, en canvi, no es fa i li 
sembla que seria molt més necessari que aquestes bonificacions de taxes. 
Creu sincerament que si no s’afronta amb realisme, seriositat i humilitat per part 
de tots el tema de la rehabilitació del nucli antic no s’aconseguirà mai aquesta 
rehabilitació. Només cal observar com està el barri antic per adonar-se que això 
és cert. Li sembla una autèntica aventura rehabilitar el nucli antic de Manresa 
perquè és assegurar que hi haurà problemes constants i això és el que 
impedeix la seva rehabilitació. No s’ha de fer demagògia amb l’establiment 
d’ajuts perquè aquest no és el cost de la rehabilitació, cal donar ajuts reals tant 
des del punt de vista material com administratiu i no posar obstacles als qui 
decideixen rehabilitar el seu habitatge. Demana a l’equip de govern que no faci 
dirigisme en aquesta qüestió perquè cada propietari sap el que ha de fer amb la 
seva casa i segur que és el primer interessat en que no caigui; per això, a 
mesura de les seves possibilitats, anirà rehabilitant l’habitatge sense necessitat 
que l’Ajuntament el forci perquè, quan es produeix aquesta situació, és quan es 
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fan nyaps amb el qual s’agreuja el problema existent. Insisteix en que al seu 
grup li sembla bé aquest pas però el considera oportunista i molt petit. 
 
El sr. Garcia i Comas contesta al senyor Arderiu que no es pot relacionar el 
pla d’ajuts amb l’accident desgraciat de Barcelona. Aquest pla d’ajuts ja estava 
previst amb anterioritat i al pressupost hi havia una partida de cinc milions de 
pessetes destinades a aquest efecte. En relació a les mesures de manteniment 
de les edificacions, cal recordar, un cop més, que es pot sol.licitar a FORUM o 
al Col.legi d’Aparelladors la realització d’una visita gratuïta d’un tècnic a les 
edificacions. Existeix un test anomenat “La casa en forma” que permet tenir 
coneixement dels perills als que es poden veure sotmesos els propietaris 
d’aquestes edificacions amb possibles estructures malmeses, cornises que 
estiguin a punt de caure, etc. Si es vol tenir una informació més acurada, hi ha 
el que s’anomena “test de manteniment” que costa 4.000 pessetes per 
habitatge que ofereix solucions concretes als problemes que ja han estat 
detectats. És important que els propietaris sàpiguen en quin estat es troben les 
seves edificacions i, amb aquests convenis entre la societat FORUM i el 
Col.legi d’Aparelladors, s’aconsegueix aquesta informació. Respecte a la 
qüestió dels ajuts suplementaris als quals feia referència el senyor Arderiu, 
manifesta que està d’acord i l’Ajuntament de Manresa està col.laborant amb un 
impost que suposa aproximadament un dos per cent del pressupost de l’obra. 
És conscient que aquest percentatge és petit però no deixa de ser un ajut. No 
és competència de l’Ajuntament oferir altres tipus d’ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis. En aquest sentit cal recordar  el 30 per 100 que ha aprovat el Consell 
de Ministres de fa dues setmanes com a ajut als municipis entre els quals 
figurava Manresa. Per tant, amb això, els qui vulguin rehabilitar obtindran un 
ajut d’un trenta per cent de l’import total de l’obra. Cal deixar clar, però, que 
aquests ajuts només es poden aplicar en uns punts concrets del barri vell. A 
més a més d’aquests, també hi ha els que ofereix la Generalitat de Catalunya 
que aporten un màxim de 750.000 pessetes a fons perdut i que també afecten 
a uns punts concrets. Tot això demostra que si que existeixen ajuts 
complementaris que ofereixen altres Administracions. Li ha semblat entendre 
de la intervenció del senyor Arderiu que hi ha desconfiança respecte al 
pagament i li sorprèn perquè potser es pot acusar a l’Ajuntament de ser una 
mica lent en el pagament de vegades, però no creu que hi càpiga cap 
desconfiança respecte al pagament dels ajuts. Quant a les ordres d’execució 
cal dir que s’apliquen en els casos urgents en els quals, per negligència, el 
propietari no ha executat unes obres que es consideren necessàries, posant en 
perill, d’aquesta manera, la seguretat del vianant. Respecte a aquesta qüestió 
l’Ajuntament serà taxatiu procedint a les ordres d’execució quan es donin 
situacions d’aquest tipus i espera que el departament d’Urbanisme sigui eficaç 
en aquest tema perquè és la manera d’evitar accidents. D’altra banda, cal dir 
que les obres d’execució, per la seva naturalesa, no generen impostos i són 
obligatòries per als propietaris que les reben i si no les executen, ho fa 
l’Ajuntament. Respecte al tema de l’aigua, cal dir que Aigües de Manresa ja 
dóna ajuts per col.laborar amb les obres de rehabilitació i potser ha fet 
malament en anomenar algunes empreses perquè se’n pot descuidar alguna 
com en aquest cas.               
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El sr. Arderiu i Freixa contesta al senyor Garcia que el ciutadà vol que se li 
doni el màxim de facilitats possibles i no tenir problemes i encara menys si 
aquests són de tipus burocràtic. Respecte a les ordres d’execució insisteix en 
que hi ha una arbitrarietat absoluta per part del departament d’Urbanisme. 
L’objectiu no és intentar garantir la seguretat ciutadana a la ciutat ni l’ornament 
públic sinó que es té la necessitat de pressionar als vulnerables i deixar de 
banda als qui no interessa. Com a exemple d’aquesta afirmació pot explicar el 
cas d’una casa situada al carrer d’Àngel Guimerà al davant del “Mannix” que 
està a punt de caure i l’Ajuntament no ha fet res en absolut. També n’hi ha una 
altra a la plaça de Sant Domènec que és la “casa dels olis” que està en la 
mateixa situació i tampoc s’ha intervingut des de l’Ajuntament. En canvi hi ha 
altres ciutadans que estan rehabilitant els seus habitatges i que no paren de 
rebre injustificades ordres d’execució de l’Ajuntament tot i que no hi ha perill. 
No hi ha rigor tècnic a l’hora de fer el seguiment d’aquest tema, només s’actua 
per interessos d’una part que es considera presumptament perjudicada, 
buscant tan sols la comoditat del departament d’Urbanisme i sense tenir en 
compte la necessitat real de l’edifici en qüestió. Insisteix en que els ajuts són 
molt petits; amb cinc milions de pessetes no es pot rehabilitar el barri antic 
perquè aquest import seria el necessari per arranjar la façana d’un sol edifici. 
Els ciutadans que han de rehabilitar els seus habitatges volen tenir la 
tranquil·litat de poder-ho fer a mesura de les seves possibilitats sense la 
pressió arbitrària del departament d’Urbanisme.    
 
El sr. Garcia i Comas diu que, sense voler entrar en polèmica, considera que 
no cal ser catastrofista. No li consta que els edificis que ha esmentat el senyor 
Arderiu tinguin els problemes que ha explicat. Prega al representant del GMPP 
que ampliï la informació de la qual disposa. No sap a quin edifici es refereix 
quan parla del davant del “Mannix” i respecte al de la plaça de Sant Domènec, 
no li consta que hi hagi cap tipus de problema que afecti a la via pública 
respecte a la seguretat. L’Ajuntament garanteix la seguretat dels edificis 
aplicant, si cal, les ordres d’execució que són les que ha defensat en tot 
moment. Cal centrar-se doncs en el dictamen que proposa l’aprovació d’un pla 
d’ajuts que permeti que els ciutadans no hagin d’afrontar impostos i taxes 
municipals en les rehabilitacions. 
 
L’Alcalde intervé demanant-li al senyor Arderiu que aporti la informació de la 
qual disposa a la comissió informativa d’Urbanisme. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
6.1.5 INCOAR EXPEDIENT DE RENÚNCIA A LA DECLARACIÓ DEL 

SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT D’AQUEST TERME 
MUNICIPAL ANOMENAT “TOSSAL DELS CIGALONS”, COM A 
SECTOR D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
8-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
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“Vist que per l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en data de 17 de maig de 1994, fou dictada la següent resolució: 

“PRIMER.- DECLARAR sector d'urbanització prioritària l’àmbit del sector 
"Tossal dels Cigalons" de Manresa, de desenvolupament residencial, 
l'execució del qual es realitzarà pel sistema de cooperació; essent 
l'administració actuant l'Ajuntament de Manresa. 
SEGON.- DETERMINAR d'interès immediat l'execució de les obres 
d'urbanització i edificació, conforme està regulat en l'article 200 del Text 
Refós vigent a Catalunya en matèria urbanística, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
TERCER.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar i 
aprovar inicialment el pla parcial i els projecte d'urbanització necessaris 
per a l'execució de l'obra urbanitzadora dins el termini establert en l'article 
201 del Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística, a comptar des de la data de publicació d'aquesta resolució en 
el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
QUART.- DETERMINAR que l'Administració actuant haurà de redactar de 
conformitat amb el que estableix l'article 204 . 1 del Text Refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística el projecte de taxació 
conjunta dels terrenys subjecte a la declaració, com també el projecte de 
reparcel·lació, que haurà d'ésser aprovat definitivament dins dels terminis 
establerts a l'article 202 d'aquest text legal. 
CINQUÈ..- DETERMINAR  que l'Administració actuant haurà de 
formalitzar el registre de sòls d'urbanització prioritària de conformitat amb 
el que determina l'article 204 del Text Refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
SISÈ.- SOL·LICITAR de l'Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Manresa, 
d'acord amb el que disposa l'article 198 del Text Refós en matèria 
urbanística vigent a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, i als efectes previstos en l'article 284 del mateix text legal, la 
inscripció en el document oportú de la declaració de sector d'urbanització 
prioritària de les finques hipotecàries que formen el polígon objecte 
d'actuació. 
SETÈ.- PUBLICAR  aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i notificar-la personalment als interessats, advertint-los de 
les conseqüències de l'incompliment de les obligacions, derivades dels 
efectes previstos en l'article 121 del Reglament aprovat per Decret 
146/1984, de 10 d'abril”. 

 
Vist que per l’Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en data de 10 de gener de 1997, fou dictada la resolució següent: 

“Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els 
fonaments que s’hi exposen, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- SUSPENDRE l’aprovació definitiva de la Revisió del Pla 
general d’ordenació del terme municipal de Manresa, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, fins que s’incorporin les prescripcions següents 
que es representen  gràficament en els plànols adjunts: 
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….. 
2.2. SÒL URBANITZABLE 
 
2.2.1. AJUSTAR els límits, les previsions viàries i la configuració dels 
Plans parcials Tossal dels Cigalons i Bases de Manresa, amb la finalitat 
de facilitar la gestió tot mantenint l’aprofitament urbanístic dels anteriors 
plans parcials. 
…” 

 
Vist que la proposta formulada per la resolució de l’Honorable Senyor 
Conseller, i acceptada per aquest Ajuntament en l’acord municipal plenari 
adoptat en sessió del dia 5 de maig de 1997, ha comportat la partició de l’antic 
sector de planejament parcial en dos sectors, en consideració a les 
característiques diferencials dels terrenys que ambdós comprenen, la 
delimitació dels quals es determina a partir del traçat del carrer Lepanto. 
 
Vist que aquesta previsió del nou Pla general d'ordenació urbana de Manresa 
resultat de la revisió resulta contradictòria amb la declaració de sector 
d’urbanització prioritària la qual, per altra banda, ha estat contestada pels 
propietaris del sector estimant aquests que era inexecutable. 
 
Atès que la declaració de sector d’urbanització prioritària d’un àmbit de 
planejament parcial comporta un conjunt de drets per a les Administracions 
actuants i dels anomenats “drets-deures”  pels propietaris compresos en aquest 
àmbit. 
 
Atès que l’article 90 .1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, preveu 
que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no este 
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos”. 
 
Atès que, a més dels drets de l’Administració urbanística actuant, la declaració 
d’un sector d’urbanització prioritària comporta també determinats drets pels 
propietaris afectats, disposant l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, que: 

“1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en 
su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y 
datos a que se refiere el artículo 37.5. 
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, 
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su 
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”. 
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals que s’adjunta al present 
Dictamen. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i 
Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- INCOAR EXPEDIENT DE RENÚNCIA a la declaració del sector de sòl 
urbanitzable programat d’aquest terme municipal, anomenat “Tossal dels 
Cigalons”, com a sector d’urbanització prioritàira, declaració atorgada per 
l'Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
resolució dictada el dia 17 de maig de 1994, pels motius de fet i fonaments de 
dret que han quedat de manifest a la part expositiva del present Dictamen. 
 
2n.- NOTIFICAR L’ANTERIOR ACORD A LA TOTALITAT DE PROPIETARIS 
de finques i titulars de drets reals sobre aquestes compresos en l’àmbit del 
sector de sòl urbanitzable programat anomenat “Tossal dels Cigalons”, per tal 
que, dins del termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al dia de 
rebre la notificació d’aquest dictamen, puguin presentar totes les al·legacions 
que tinguin per pertinents, de conformitat al que preveu l’article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú.” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta d’incoar expedient de renúncia a la 
declaració del sector d’urbanització prioritària que estava definit en tot l’àmbit 
del Tossal dels Cigalons. Vol recordar que aquesta declaració d’urbanització 
prioritària es va fer en l’anterior legislatura i l’anterior regidor d’Urbanisme va 
considerar que d’aquesta manera s’agilitzaria la urbanització de tot el sector, 
però després de superades tot un seguit de tramitacions i d’haver executat una 
part de planejament, s’ha arribat a la conclusió que aquesta tramitació permet 
que els plans i els projectes d’urbanització s’aprovin des de l’Ajuntament però 
aquesta facilitat en la gestió comporta, d’altra banda, altres inconvenients com 
ara que la urbanització s’hagi de desenvolupar en un sol cop. Això significa 
unes dimensions econòmiques de gestió importants per a tot el sector amb una 
inversió de 3 anys en urbanització que representava uns mil milions de 
pessetes aproximadament convertint-se en una despesa que sobrepassa el 
grau, la mesura o la proporció de l’inversor que està acostumat a treballar a la 
ciutat. Tenint en compte que, des del punt de vista de la revisió del Pla General, 
s’ha subdividit en dues parts el Tossal dels Cigalons, i donada la problemàtica 
que això generava, l’Ajuntament ha incoat expedient de renúncia a fi i efecte de 
suprimir el sector d’urbanització prioritària per a tot el Tossal dels Cigalons. Al 
llarg del proper any es desenvoluparà tota la tramitació dels projectes de pla 
parcial i d’urbanització per tal que l’any vinent estigui enllestit el Tossal i es 
pugui desenvolupar mig pla parcial anterior, que va des del carrer de Lepant 
fins a la plaça de Catalunya. Quan s’hagi executat aquesta primera part, es 
podrà tramitar la resta. D’aquesta manera, de mica en mica, i d’acord al grau 
d’inversió que poden assumir els agents privats, es pot anar completant tot 
aquest sector tan necessari per a l’entrada a la ciutat des del Pont Nou. 
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El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que ha de tornar a ser catastrofista per dir 
que, malauradament, el seu grup votarà afirmativament el dictamen per tractar-
se d’una qüestió tècnica, però ha de recordar que el Tossal dels Cigalons fa 
quaranta anys que està en la mateixa situació que l’actual. Cada equip de 
govern ha fet un pla diferent, unes vegades s’ha dividit, altres s’ha multiplicat i 
ara es fa urbanització prioritària i queda com a exemple d’ineficàcia 
administrativa, en una zona que podria ser de les millors de la ciutat. Desitja 
que sigui veritat l’objectiu del regidor de desenvolupar-ho ràpidament, perquè 
sinó es tem que passaran 80 anys més i el Tossal dels Cigalons continuarà 
sent una màcula a la ciutat. 
 
El sr. Garcia i Comas contesta que espera que no passi el que ha dit el senyor 
Arderiu i que es pugui desenvolupar aquest sector amb la màxima celeritat i 
que l’any vinent sigui l’any del Tossal dels Cigalons. 
 
L’Alcalde intervé dient-li al senyor Arderiu que espera que l’any vinent sigui 
l’any del Tossal dels Cigalons, però també vol recordar que el 
desenvolupament d’una ciutat depèn de l’Administració i dels privats que tenen 
terrenys en propietat en aquella zona.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
6.1.6 INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA PEL 

PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA DELS TERRENYS 
NECESSARIS PER L’EXECUCIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL 
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PURGATORI, 1A. 
MODIFICACIÓ PARCIAL”, I FORMULAR LA RELACIÓ DE BÉNS I 
DRETS AFECTATS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 
7-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist que el Pla General de Manresa, va entrar en vigor el dia 15 de maig de 
1981, preveint-se en les seves determinacions l’afectació del sòl destinat a 
sistema viari en el carrer Purgatori i Barceloneta. 
 
Atès el que preveu l’article 98 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprovà la refosa dels textos logals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, que es transcriu en el present informe: 
 

“art 98: L’aprovació dels plans d’ordenació urbana i de polígons 
d’expropiació IMPLICARÀ LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE 
LES OBRES I LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ, dels terrenys i edificis 
corresponents als fins d’expropiació o imposició de servituts” 

 
Vist que el dia 19 de febrer de 1997 es va aprovar definitivament el projecte 
d’urbanització dels carrers Purgatori i Barceloneta, fase 1 i 2 - ref. 49/96, 
redactat pels serveis tècnics municipals. 
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Vist que els serveis tècnics municipals han elaborat una modificació parcial de 
l’anterior projecte d’urbanització referenciat, centrada en la urbanització del 
carrer Purgatori, alterant els amidaments i pressupost corresponent, però 
mantenint les determinacions que resulten del vigent PGOU. 
 
Atesa la voluntat municipal de portar a terme l’expropiació dels terrenys 
necessaris per a l’execució de les obres previstes en la modificació parcial del 
Projecte d’Urbanització dels carrers Purgatori i Barceloneta, anomenat 
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PURGATORI”, redactat pels 
serveis tècnics municipals, amb la consideració d’expropiació urbanística, per 
trobar-se contemplada en les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana. 
 
Vist que aquesta modificació parcial comporta l’afectació de terrenys propietat 
de JUANA CARMONA PIOTE que han de ser objecte d’expropiació, segons es 
desprèn de l’informe emès pel cap de secció de planejament i gestió de data 6 
de maig de 1997. 
 
Atès el que prescriuen els articles 185, 186 i 189 del Decret Legislatiu, de 12 de 
juliol de 1990 que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística i l’article 194 del Reglament de gestió urbanística, segons 
còpia literal: 
 

“art 185: El sistema d’expropiació s’aplicarà per polígons o unitats 
d’actuació completes comprendrà tots els béns i drets que hi ha inclosos. 
Sens perjudici del que disposa el número anterior, L’EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA ES PODRÀ APLICAR PER A L’EXECUCIÓ DELS 
SISTEMES DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL TERRITORI O LA 
D’ALGUN DELS SEUS ELEMENTS, O PER REALITZAR ACTUACIONS 
AÏLLADES.” 
 
“art 186: Quan l’execució dels plans es realitzi pel sistema d’expropiació, 
la delimitació dels polígons o unitats d’actuació haurà d’anar 
acompanyada d’una relació de propietaris i d’una descripció dels béns o 
drets afectats redactades d’acord amb el que disposa la Llei 
d’Expropiació Forçosa. 
SI NO S’ACTUA PER POLÍGONS O UNITATS D’ACTUACIÓ 
COMPLETS, L’ACTUACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A 
L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES O D’ALGUN DELS SEUS ELEMENTS, 
COM ACTUACIONS AÏLLADES, EXIGIRÀ LA FORMULACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE PROPIETARIS I DESCRIPCIÓ DE BÉNS I DRETS A QUÈ 
ES REFEREIX L’ARTICLE ANTERIOR, QUE HAURÀ DE SER 
APROVADA PER L’ORGANISME EXPROPIANT, PRÈVIA 
L’OBERTURA D’UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA PER UN 
TERMINI DE QUINZE DIES.” 
 
“art 189: L’EXPROPIANT PODRÀ OPTAR ENTRE SEGUIR 
L’EXPROPIACIÓ INDIVIDUALMENT PER CADA FINCA O APLICAR EL 
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA d’acord amb el que disposa 
a continuació...”. 
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“art 194 RG: La expropiación forzosa por razón de urbanismo se 
adoptarà para el cumplimiento de alguna de estas finalidades: 
a) Para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus 
elementos o para llevar a efectos actuaciones aisladas en suelo urbano. 
b) Para la urbanización de polígonos o unidades de actuación 
completos, mediante la aplicación del sistema de expropiación para la 
ejecución del Pla de que se trate.” 

 
Atès el que preveuen els articles 194 i 197 del Decret i Reglament citats, 
respectivament, remetent-se expressament a la Llei d’Expropiació Forçosa en 
tot el que no previst per aquesta normativa. 
 
Atès el que preveu l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 18 de 
desembre de 1954, i 17 i 24 del seu Reglament, segons els quals la relació de 
béns i drets afectats per l’expropiació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de major circulació, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, obrint-se un termini de quinze dies d’informació pública, als 
efectes de subsanació de possibles errades o deficiències en la relació 
publicada, segons el que disposen els articles 19 i 18 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa i el seu reglament, respectivament. 
 
Examinat l’informe emès pels serveis jurídics proposant l’incoació d’un 
expedient d’expropiació urbanística pel procediment de taxació conjunta i 
l’exposició pública de la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació 
que s’adjunta al present dictamen. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres 
que composen la Comissió Municipal  Informativa d’Urbanisme, ha de proposar 
que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA PEL 
PROCEDIMENT DE TAXACIÓ CONJUNTA dels terrenys necessaris per 
l’execució de les determinacions del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
CARRER PURGATORI 1a MODIFICACIÓ PARCIAL”, en tramitació, redactat 
segons les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa de 
conformitat al que preveuen els articles 185 i 189 del Decrt Legislatiu, de 12 de 
juliol, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i art 194 del Reglament de Gestió Urbanística. 
 
2n.- FORMULAR LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS per 
l’expropiació incoada a l’anterior resolució, acordant la seva exposició pública 
durant un termini de quinze dies, publicant-la en EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA, EN UN DIARI DE MAJOR CIRCULACIÓ i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, de conformitat al que disposen els articles 186.2 del Decret 
Legislatiu 1/1990 de 12 de Juliol pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, i l’article 17 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa, de 16 de desembre de 1954, i que resulta ser la següent: 
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Nº:1 
DRET AFECTAT: Propietat sòl 
SITUACIÓ FINCA AFECTADA: Carrer Purgatori núm. 8 
M2 AFECTATS: 29,10 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 30980 55 
DADES REGISTRALS: 
TITULARS: JUANA CARMONA PIOTE 
                        C/ Sant Josep, 60-3r-1a  MANRESA” 
 
El sr. Garcia i Comas explica que aquest és un dictamen de declaració 
d’utilitat pública d’un terreny de 29 metres quadrats situat al carrer del Purgatori 
i que és necessari per a la urbanització del carrer i s’ha iniciat la negociació per 
a la seva adquisició. Mentre es va obtenint el preu d’aquest terreny s’inicia, per 
altra banda, tot el procediment relatiu a l’expedient d’expropiació. Per tant, es 
proposa l’aprovació de la taxació conjunta i la relació de béns i drets afectats 
per a l’expropiació d’aquest terreny. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
6.2.1 APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA SOBRE “PUBLICITAT DIRECTA A LES BÚSTIES”. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de 
data 9-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que pel Ple de la Corporació del dia 15 de juliol de 1996 es va acordar la 
formació de l’Ordenança municipal reguladora sobre “Publicitat directa a les 
bústies”, així com la designació de la Comissió redactora del text de 
l’avantprojecte, segons s’estableix a l’article 62.1 del Reglament d’obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Atès que el procediment legalment previst per a l’aprovació de les ordenances 
locals consisteix en una aprovació inicial pel Ple de la Corporació, la informació 
pública i audiència als interessats per un termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments, la resolució d’aquestes 
reclamacions i l’aprovació definitiva de la norma també pel Ple, si bé l’acord 
inicial esdevindrà definitiu en cas que no s’haguessin presentat reclamacions o 
suggeriments, tot això segons es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; article 162 de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 64 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que per la comissió d’estudi formada per l’acord plenari del dia 15 de juliol 
de 1996, s’ha redactat el text de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal 
reguladora sobre “Publicitat directa a les bústies”, segons consta a l’Acta de la 
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reunió de la comissió esmentada, celebrada el dia 9 de maig de 1997, i que 
s’adjunta al present dictamen. 
 
Atès l’informe-proposta emès pel Tècnic d’Administració General cap de la 
secció d’urbanisme, medi ambient i via pública. 
 
El regidor delegat de Medi Ambient, amb el parer favorable de la Comissió 
informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel ple de la 
Corporació s’adoptin els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
SOBRE “PUBLICITAT DIRECTA A LES BÚSTIES”, que s’adjunta al present 
dictamen, i que consta de vint articles, una disposició derogatòria i un annex. 
 
2n.- SOTMETRE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
APROVADA INICIALMENT PER L’ACORD ANTERIOR, AIXÍ COM EL TEXT 
DEL PROJECTE, a informació pública i audiència als interessats, per un termini 
de trenta 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 del Règim Local, l’article 162.2.b) de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 63 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat 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 
disposa l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, esmentada.” 
 
El sr. Mas i Font explica que aquesta ordenança té per objecte regular la 
publicitat directa a les bústies amb la finalitat de salvaguardar l’ornament dels 
espais comuns interior i exterior o vestíbuls i reduir les molèsties que aquesta 
activitat provoca als ciutadans. Aquest és el redactat de l’article primer de 
l’ordenança i, a partir d’aquí, s’estableixen vint articles més amb la intenció de 
disposar d’un instrument per establir les pautes de relació entre els interessos 
legítims de l’empresa que distribueix la informació i els ciutadans que no la 
volen rebre a la seva bústia. Aquesta ordenança és bàsicament el reflex 
d’altres aprovades en altres municipis de Catalunya en els quals hi havia la 
mateixa necessitat de regular aquest tema, però s’ha adequat a les necessitats 
legals de la ciutat i s’ha consultat el seu contingut amb les empreses que 
actualment treballen en aquest camp, donant com a resultat aquest text.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que considera important aquesta ordenança 
perquè la intimitat personal es veu moltes vegades sorpresa amb el perill de 
llençar al racó la correspondència per confondre-la amb la publicitat. Li ha 
sorprès la qüestió de les multes perquè, per aparcar malament un vehicle de 
vegades la sanció és de 20.000 pessetes i potser es tractava d’un pobre 
ciutadà que tenia problemes, en canvi, en aquest cas, per fer una infracció, la 
multa més greu és de 15.000 pessetes i afecta a tota la ciutat. Considera que 
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és més greu col.locar paper als parabrises que aparcar malament. Per tant, 
caldria estudiar aquest barem perquè no està en consonància amb les multes 
que imposa l’Ajuntament. Al seu grup li sembla bé aquesta ordenança però 
considera que serà de difícil compliment perquè a l’Ajuntament no hi ha el 
personal necessari per dur a terme el seguiment d’aquest tema. Si una 
campanya publicitària que afecti a tota la ciutat pot costar 200.000 pessetes, 
amb 9.000 pessetes de multa, considera que és molt fàcil ser il.legal; és com 
un impost més de distribució. D’altra banda, el seu grup demana que els 
adhesius que es facilitaran no s’hagin de venir a recollir a l’Ajuntament sinó que 
cadascú els rebi al seu domicili, per optar lliurement per enganxar-lo o no a la 
bústia.  
 
El sr. Mas i Font diu que està sorprès per la interpretació del senyor Oms 
respecte al tema de les sancions perquè estan subjectes a criteris tècnics i 
legals establerts per lleis de rang superior. Per tant, aquest tema no és potestat 
de la comissió redactora ni d’ell com a regidor. L’adequació d’ordenances 
d’altres municipis a les característiques pròpies de Manresa, aplicant el barem 
que correspongui d’acord amb l’índex de població de la ciutat, ha estat una de 
les tasques més llargues dels juristes de l’Ajuntament. En relació als adhesius 
cal dir que l’ordenança pretén regular un sector i compaginar interessos però 
no intentar fomentar la protesta per a no rebre publicitat. Aquest és un 
instrument per regular dos interessos legítims i comprensibles, i l’Ajuntament no 
farà difusió perquè ja és molt que s’hagin editat adhesius perquè els ciutadans 
la reconeguin com a oficial i, per tant, la recullin a l’Ajuntament i també se’n 
poden deixar als centres cívics o altres llocs. L’Ajuntament tan sols pretén que 
aquelles persones que no vulguin rebre la publicitat, disposin d’un instrument 
que reflecteixi la seva postura respecte a aquest tema i garanteixi els seus 
interessos com a particulars. 
 
El sr. Oms i Pons contesta al senyor Mas que l’ha deixat “esma perdut” perquè 
sembla que s’estigui fent una ordenança perquè no es compleixi. Ho diu per la 
manera en que ha tractat el senyor Mas el tema dels adhesius i també per 
l’aplicació de multes barates. Li pregunta al senyor Mas si ho fa per quedar bé 
amb algú. Les ordenances s’han de crear perquè es compleixin i perquè siguin 
efectives i no per fer bonic.  
 
L’Alcalde intervé dient que el senyor Mas ha deixat clar que les multes s’han 
determinat per una qüestió estrictament jurídica. D’altra banda, li sembla que és 
voluntat de tots que aquesta ordenança es compleixi. Ara s’aprova inicialment i, 
fins al moment d’aprovar-la definitivament, es poden incorporar els elements 
que es considerin oportuns i valorar si jurídicament es poden aplicar o no més 
sancions.   
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
7.- ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
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7.1. ESTABLIR I APROVAR PROVISIONALMENT LA TARIFA DEL PREU 
PÚBLIC PER L’APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE L’EQUIPAMENT CULTURAL SALA CIUTAT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde regidor delegat 
d’Hisenda, de data 10-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per part dels Serveis d’Acció Ciutadana s’ha proposat la creació d’un 
nou epígraf de preu públic en concepte d’utilització de la Sala Ciutat per a 
entitats locals que tinguin establert un conveni de col.laboració amb 
l’Ajuntament i que únicament vulguin utilitzar la sala per a la projecció 
cinematogràfica. 
 
Vista la memòria econòmica-financera que s’adjunta a l’expedient. 
 
El Tinent d’Alcalde Regidor-Delegat d’Hisenda proposa l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.- Establir i aprovar provisionalment la tarifa següent del preu públic per 
l’aprofitament especial o utilització privativa de l’equipament cultural Sala Ciutat: 
 
Epígraf 20.1.7 Projeccions cinematogràfiques 
                           Entitats en conveni                                 10.000 PTA. 
 
Segon.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’acord 
anterior, per un termini de 30 dies, a l’efecte que els interessats puguin efectuar 
les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que se n’hagi presentat cap, l’acord 
pres es considerarà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, procedir a la publicació al 
BOP de l’acord definitivament aprovat.” 
 
El sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta d’un nou epígraf que respon 
al diàleg que té l’equip de govern amb una de les entitats programadores 
d’espectacles a la ciutat que és Cine Club Manresa. L’estiu passat, arran de la 
regularització de plantilles que hi havia per als teatres de la Sala Ciutat i Teatre 
Conservatori, es va incorporar la figura de l’electricista i es va augmentar la 
taxa en 4.000 pessetes en els dos teatres. Al tombant d’any, com és corrent en 
tots els preus públics, hi va haver un lleu augment que va provocar que 
l’Ajuntament parlés amb l’entitat “Cine Club Manresa”, la qual no havia 
necessitat mai aquest augment de preu perquè es tractava tan sols d’un 
electricista que no és necessari en les projeccions de cinema i, per tant, es 
resitua el preu només de les sessions cinematogràfiques que fa habitualment 
aquesta entitat a la Sala Ciutat de Manresa i que són de 28 sessions 
aproximadament. Per això avui apareix, per les entitats que tenen conveni de 
col.laboració amb l’Ajuntament que són Cine Club Manresa i la campanya 
d’espectacles infantils “Imagina’t” també amb cinema; un o dos cops a l’any 
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aquesta modificació de preus amb 4.000 pessetes menys o, en definitiva, un 
nou epígraf pel que són projeccions cinematogràfiques d’entitats amb conveni.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
  
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA 
 
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels assumptes 
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 ESTABLIMENTS CANALETES, 

ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG 
DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 37, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA 
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.595 PTA, CORRESPONENT A 
L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
29-04-97 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 1996 i març de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'2%. 
 
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 
15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 1.595 PTA a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, 
Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.2 REQUERIR L’ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA SOBRERROCA, SA, 

ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ 
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ADMINISTRATIVA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL 
PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 58, PERQUÈ 
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 910 PTA, 
CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
29-04-97 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 1996 i març de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'2 %. 
 
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 910 PTA a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de 
Contractació i Patrimoni.” 
 
7.1.3 REQUERIR EL SR. CARLOS BLASCO CANO, ADJUDICATARI DEL 

CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL QUIOSC 
DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, 
PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 455 
PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 
29-04-97 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 
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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 1996 i març de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'2%. 
 
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 455 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document 
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.” 
 
El sr. Teixeiro i Macipe explica que es tracta de tres dictàmens de pur tràmit 
consistents en la constitució de la garantia complementària per aplicació de la 
variació de l’IPC. 
 
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 membres presents.  
 
7.2.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ 
 
7.2.1 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX NÚM. 2, AL DICTAMEN 

REGULADOR DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT, APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN 
SESSIÓ DEL DIA 26 DE GENER DE 1996. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració de data 8-04-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“La millora constant dels serveis precisa ajustar-se en objectius concrets, 
interessant al personal en l'assoliment dels mateixos. 
 
En els Serveis Financers d'aquest Ajuntament existeixen precedents 
consolidats i amb bons resultats que aconsellen la seva extensió progressiva, 
especialment en una unitat com la del servei d'Administració d'Hisenda, on la 
realització de noves competències, - com la gestió de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques -, no ha suposat creixement en el nombre de personal sinó fins i 
tot certa reducció.  
 
Per tot això, la Comissió d'Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l'adopció de l'acord següent: 
 
Aprovar, amb efectes de l'exercici de 1997 la modificació de l'annex número 2, 
al dictamen regulador de les retribucions del personal de l'Ajuntament, aprovat 
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per acord del Ple de la Corporació de data 26 de gener de 1996, afegint-hi 
l'apartat número 3, que restarà redactat com figura a l'Annex únic al present 
dictamen. “ 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que el present dictamen assenta les bases 
per continuar amb el treball per objectius a l’Ajuntament. Com tothom sap, hi ha 
un complement de productivitat aprovat a la secció de Recaptació Executiva i, 
amb aquest dictamen, es proposa l’aprovació del mateix complement per a la 
secció d’Hisenda. L’equip de govern intenta, d’aquesta manera, establir 
objectivament l’acompliment de tot un seguit d’objectius fixats a principis d’any 
per a tot un conjunt de treballadors que estan en seccions completes, per tal 
que, si s’assoleixen els objectius millorats respecte als anys anteriors, cobrin un 
plus. És evident que es tracta de plusos molt petits perquè, si es calcula, 
s’observarà que, en el millor dels casos, que seria molt hipotètic poder-lo 
realitzar, l’import seria d’1.400.000 pessetes a l’any que s’hauria de repartir 
entre 10 persones, per tant, s’està parlant d’una quantitat molt modesta. L’equip 
de govern considera que això és el començament i que cal anar per aquest 
camí i han de ser capaços de generalitzar a finals d’any al conjunt de 
l’Ajuntament aquests objectius avaluables i que la importància de la 
productivitat en relació al sou augmenti gradualment.  
 
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que aquest dictamen, malgrat que aplica 
una tècnica de l’empresa mercantil a l’Administració pública instaurant uns 
objectius, el seu grup considera que no és procedent pels motius següents: en 
primer lloc, perquè s’intenta premiar un aspecte que ja és l’obligació del 
funcionari. Per tant, no es premia un comportament excepcional de la persona 
o departament en qüestió, sinó que es recompensa el fet que facin la seva 
feina i això no és el que pretén la Direcció per Objectius sinó que cal obtenir 
una millora de la gestió. Vol destacar com a exemple que, quan es diu que el 
97 per 100 de les notificacions han de ser practicades en un termini inferior a 
vint dies naturals, li sembla que hauria de ser l’obligació del personal practicar 
el 100 per 100 de les notificacions. Entén que és molt difícil que tot es porti a 
terme, però és per això que s’ha contractat el personal. En segon lloc, malgrat 
que el senyor Canongia hagi manifestat que es tracta de petites quanties, 
considera que hi ha un aspecte d’aquest plus que és contrari als ciutadans 
perquè es premia la realització d’inspeccions respecte a activitats econòmiques 
i l’augment de quotes tributàries per actes o requeriments. Considera que, amb 
aquesta pràctica, s’augmenta el zel inspector, amb el que els ciutadans corren 
el perill de veure’s sotmesos a un allau d’inspeccions, actes o requeriments. 
Potser seria més convenient que es digués: actes o requeriments confirmats 
per Sentència judicial ferma i, en aquest cas, la legalitat del tema seria més 
adequada. Incentivar les inspeccions, actes i requeriments és practicar una 
política repressiva. L’operador econòmic vol tranquil.litat i no tenir contínuament 
funcionaris que li facin treure temps de la seva feina de produir i que estiguin 
buscant un lucre personal enlloc d’una legalitat o puritat en la gestió 
administrativa. Per tot això, el seu grup votarà negativament el dictamen. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació 
d’aquest dictamen com és habitual en temes de personal. Però vol manifestar 
que, malgrat el fet que s’introdueixin els temes de la Direcció per Objectius,  
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troben molt correcte que s’estableixi aquest concepte per la secció d’Hisenda 
de la mateixa manera que l’any passat es va crear per Recaptació Executiva. El 
seu grup troba a faltar que es faci globalment per tot l’Ajuntament i que aquest 
tema només avanci en l’àrea d’Hisenda i Recaptació Executiva, perquè l’esforç 
que fa el personal d’aquests departaments el podria fer també el personal de la 
resta de l’Ajuntament; i considera que ja es podria fer en aquest moment 
perquè els departaments compresos en aquest dictamen s’incorporen a mitjans 
d’any i, si no va errat, les quantitats assignades quant al valor/punt estan en 
funció del temps que resta per transcórrer l’any. S’ha demostrat que aquest 
sistema funciona a  Recaptació Executiva i, per tant, és bo que també s’apliqui 
a la secció d’Hisenda, però lamenta que no s’hagi fet l’esforç necessari per 
incorporar-ho a la resta de l’Ajuntament, tenint en compte, a més a més, que, 
en aquest moment, és fàcil aplicar-ho donat que els llocs de treball estant molt 
definits i això és el que pretenia l’anterior equip de govern. 
 
El sr. Canongia i Gerona diu que difícilment es posarà mai d’acord amb el 
representant del GMPP en la discussió de temes d’administració,  bàsicament 
perquè el senyor Arderiu representa una ideologia que no creu en 
l’Administració, considera que és sobrera i considera com a enemic els temes 
administratius. És una ofensa per a ell com a responsable del personal, que el 
senyor Arderiu posi en dubte la capacitat de treball dels servidors públics de 
l’Ajuntament. A l’Ajuntament hi ha molts bons treballadors i altres no tan bons, 
com en qualsevol altre col.lectiu de 500 persones, no són ni més bons ni més 
dolents que en altres llocs, sinó que hi ha el que és habitual en el conjunt de les 
empreses del país, tant si són privades com públiques. Està convençut que a 
l’Ajuntament de Manresa, la immensa majoria dels treballadors està molt per 
sobre de la mitjana i és evident que, si l’equip de govern pretengués fer 
treballar millor al personal per 50.000 pessetes cada any, seria bastant il.lús. 
S’intenta simplement introduir la Direcció per Objectius en aquesta 
Administració, establint uns objectius a principis d’any i valorant a finals d’any si 
s’han acomplert i, en aquest cas, s’aplicaria el suplement. D’altra banda el 
senyor Oms demana que s’apliqui aquest plus al conjunt de treballadors de 
l’Ajuntament i aquesta és, evidentment, la voluntat de l’equip de govern malgrat 
que són conscients que no és fàcil i, per tant, s’ha de començar pels llocs que 
són més objectivables, i respecte als quals sigui més fàcil trobar objectius que 
puguin ser pactats amb els interessats, perquè, si no s’aconsegueix pactar, 
difícilment es podrà dur a terme la Direcció per Objectius. També ha dit el 
senyor Oms que, quan van abandonar la direcció de l’Ajuntament, tenien el 
Catàleg de llocs de treball molt afinat i aquesta és una apreciació personal que 
ell considera bastant subjectiva. En aquest moment s’està realitzant un estudi 
per comprovar si l’Ajuntament és capaç d’objectivar al màxim la seva plantilla i, 
quan estigui enllestit, possiblement serà més fàcil ampliar la Direcció per 
Objectius al major nombre possible de col.lectius. 
 
El sr. Arderiu i Freixa demana al senyor Canongia que no tregui de context les 
seves paraules perquè, aprofitant que el “Pisuerga passa per Valladolid”, vol 
indisposar a la plantilla respecte a un tema sobre el que no s’ha pronunciat 
perquè no ha fet referència, en cap moment, als treballadors ni a la seva 
manera de treballar, sinó que tan sols ha dit que s’intenta aplicar unes normes 
creades per l’empresa privada a l’Administració Pública i això és una quimera i, 
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a més a més, es fa malament en dos aspectes que són, en primer lloc, 
considerar com a objectiu allò que no ho és sinó que forma part del deure. És 
com si de les tasques de l’Alcalde s’intentés prioritzar la seva assistència a les 
sessions del Ple; és la seva feina i no es pot prioritzar. En segon lloc, 
s’estableix com a objectiu l’activitat inspectora i repressora enlloc de la de 
foment i productivitat, amb el que es perjudica al ciutadà. Són aquests els 
aspectes que critica el seu grup i que motiven que voti negativament el 
dictamen i no té res a veure amb l’actitud de la plantilla de l’Ajuntament. Li 
sembla lògic que hi hagi funcions i disfuncions i treballadors més o menys 
vàlids, no s’ha pronunciat en cap moment respecte a aquest tema, sinó que tan 
sols critica la tècnica que s’està aplicant de forma errònia pels motius que ja ha 
explicat. També vol recordar, respecte a aquest tema, que aquest any hi ha 
congelació absoluta de sous i de plantilles i això es podria veure afectat pels 
decrets successius de congelació d’havers. Cal estudiar, doncs, si aquest 
dictamen infringeix aquestes normes de rang superior perquè, si fos així, 
l’Ajuntament es podria veure en el ridícul d’haver de suportar el fet que fos 
impugnat per instàncies superiors.  
 
El sr. Oms i Pons es dirigeix al senyor Canongia dient-li que Convergència i 
Unió no abandona mai res i que l’objectivitat de l’objectivació del senyor 
Canongia respecte al tema de la valoració del personal de l’Ajuntament, també 
està molt poc objectivada perquè l’estableix en funció d’un pacte i, per tant, això 
significa que l’objectiu el té una mica “aigualit”. Hi ha objectius o no n’hi ha 
però, si estan sotmesos a pactes, seran tan “aigualits” com altres. 
Convergència i Unió tenia, des del seu propi punt de vista, una visió objectiva 
del personal i possiblement diferent de la de l’actual equip de govern, però això 
està bé perquè no tindria sentit que tinguessin la mateixa concepció del tema 
pertanyent a dos partits diferents. Per tant val més deixar així aquest tema i tant 
de bo que el senyor Canongia pugui continuar fent el que fa durant molts anys 
però agrairia que el següent departament en el que s’apliqués aquest règim fos 
el d’Urbanisme per tal d’establir un temps màxim per concedir els permisos 
d’obres amb el qual tots els ciutadans estarien molt agraïts. 
 
El sr. Canongia i Gerona diu que, per tranquil·litzar al senyor Arderiu, cal dir 
que el decret de congelació afecta a tots els conceptes de la nòmina excepte al 
tema de la productivitat. I, respecte a l’exemple de l’Alcalde, exposat pel senyor 
Arderiu, ell l’aplicaria als regidors els quals cobren una part del seu sou en 
concepte d’assistència a les sessions del Ple i a les comissions i una altra part 
per tasques realitzades fora de l’Ajuntament com ara les de representació, de 
trasllat de demandes socials, etc. Per intentar objectivar els sous dels regidors 
pel que fa referència a les sessions del Ple, s’hauria de demanar, com a mínim, 
i, a partir d’aquí s’aniria restant com s’haurà observat que es fa en alguns 
apartats, sinceritat i no pretendre confondre o tergiversar arguments. És a dir, 
quan el senyor Arderiu planteja un tema de productivitat com si es tractés d’una 
fiscalització respecte al ciutadà, està generant una confusió que no correspon 
al que s’espera d’un regidor, i li demanaria que, si no vol anar restant punts fins 
a quedar-se a zero en productivitat, fos més curós a l’hora de fer les seves 
intervencions.    
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ), 8 abstencions ( GMCIU ) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
7.2.2 APROVAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’AQUEST 

AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’ANY 1997. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Arderiu i Freixa es retira de la sessió. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració de data 7-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l'article 91 de la Llei 7/85 de 2 d'agost, reguladora de les Bases de 
Règim Local i el 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, l'article 
292 de la Llei 8/87 de 15 d'abril de la Generalitat de Catalunya, 56 i 57 del 
Decret Llei 214/1990 de 30 de juliol, art. 18 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de 
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, determinen que les 
Corporacions Locals aprovaran i publicaran l'Oferta Pública de l'any, 
incorporant-se els llocs de treball dotats a la Plantilla que han d'ésser provistos 
durant l'any per personal funcionari o bé laboral. 
 
Atès el que disposa l'apartat dos de la Disposició Transitòria tercera de la Llei 
12/1996, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1997, 
que limita al 25% com a màxim, la convocatòria de llocs o places que, estant 
pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball, 
catàlegs o plantilles aprovades, es trobin desenvolupats interina o 
temporalment. 
 
Atès el número de llocs ocupats amb caràcter interí o temporal laboral, l'Oferta 
Pública d'Ocupació que es proposa compleix el que disposa l'abans esmentada 
disposició transitòria tercera. 
 
Atès l'informe emès per la cap de Negociat de Recursos Humans. 
 
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels acords següents: 
 
1r.- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament corresponent a 
l'any 1997: 
 
 
 

FUNCIONARIS DE CARRERA 
 

 
Grup segons       Nombre Sistema 
art. Llei 30/84   C L A S S I F I C A C I Ó vacants selecció 
_______________________________________________________________
_______ 
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 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
  
     A   Tècnic d'Administració General   2  Concurs-oposició 
  
 
 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
 SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
 
 Classe: Comeses Especials-Diplomats 
 
 
     B   Tèc. Mitjà Gestió Especialitzada   1     Concurs-oposició 
_______________________________________________________________
_______ 
 
 PERSONAL LABORAL 
_______________________________________________________________
_______ 
Categoria 
laboral anàloga 
a la dels grups DENOMINACIÓ         Nombre     Sistema 
de funcionaris DELS LLOCS     Titulació      vacants     selecció 
_______________________________________________________________
_______ 
 
 DEDICACIÓ COMPLETA 
     
    C  Encarregat Serveis      Batxillerat Superior 1  Conc.-Oposició 
  Gestió Directa      o F.P. 2n. grau   
      
2.- Procedir a la publicació de l'Oferta Pública d'Ocupació aprovada i trametre 
còpia de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern Civil de la Província per al seu curs a la 
Dirección General de la Función Pública.” 
  
L’Alcalde intervé dient que consti a l’acta l’absència del senyor Arderiu perquè, 
abans que comencés el Ple, ja li havia comunicat que, a les 22 h 30 min havia 
de sortir del Ple, i ara s’ha retirat. 
 
Tot seguit, l’Alcalde dóna la paraula al senyor Canongia per a la defensa del 
dictamen, el qual inicia l’explicació del dictamen però la interromp per les 
paraules que el senyor Arderiu pronuncia al tornar a entrar a la sala de Plens. 
 
L’Alcalde es dirigeix al senyor Arderiu i li comunica que, com que ha estat fora 
de la sala i potser li sorprenen les seves paraules, només ha manifestat que el 
senyor Arderiu s’ha retirat de la sala perquè a les vuit, quan ha començat el 
Ple, li ha manifestat que a aquesta hora s’havia de retirar. I, si s’ha retirat de la 
sala, que es retiri i, sinó, que ocupi l’escó pertinent, però té la impressió que la 
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intervenció del senyor Canongia no ha estat en absolut mal educada sinó 
correcta i li agrairia, per no tenir un debat d’aquestes característiques, que si 
vol ser públic, sigui públic, i, si vol ser regidor, ho sigui, però que prengui una 
de les dues decisions en aquest moment, per favor. Si es vol incorporar al Saló 
de Plens, que s’hi incorpori i, sinó, que faci el favor de retirar-se tal i com ha 
manifestat, però que no hi hagi un debat d’aquestes característiques perquè té 
la impressió que menysvalua la condició de regidor del senyor Arderiu i la seva 
d’Alcalde. 
 
El sr. Canongia i Gerona continua la seva intervenció explicant que aquest 
dictamen no està afectat per la congelació de plantilles a la qual ha fet 
referència el portaveu del GMPP perquè la congelació de plantilles no és tal. Es 
permet la convocatòria del 25 per 100 de les places vacants de la plantilla que, 
en aquest cas, correspon a 4 places que són les que s’inclouen en aquest 
dictamen i que es desglossen de la manera següent: dos tècnics 
d’Administració General de nivell A, un tècnic mitjà de gestió especialitzada de 
nivell B i un encarregat de serveis de gestió directa de nivell C.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que li sorprèn la gran dosi de percepció 
del futur de l’Alcalde perquè, sense saber els motius pels quals el president del 
seu grup municipal ha abandonat el Saló de Plens, l’Alcalde, immediatament 
suposa que havia de passar que, encara no deu minuts abans de l’hora, li havia 
comentat que, possiblement havia d’abandonar el Ple. En qualsevol cas, 
l’Alcalde s’ha precipitat i demana que  deixi dir-li que, malgrat que l’Alcalde 
consideri la correcció de les paraules del senyor Canongia, el seu grup ha 
interpretat que no eren correctes i que el seu estat procliu a la demagògia 
constant a les paraules del president del seu grup, han provocat que, 
senzillament, hagués d’abandonar el Saló de Plens no perquè hagués de 
marxar a dos quarts d’onze, sinó com a acte de protesta, i així és com li agrairia 
al senyor president que constés a l’acta. Sempre han interpretat i han actuat en 
conseqüència, que les relacions existents entre tots poden ser les que hom 
consideri convenients però les formes, malgrat els fons els separi, sempre han 
de ser el més correctes. Personalment no s’atreviria a avaluar la conducta del 
seu president perquè és evidentment una qüestió totalment subjectiva a la seva 
persona, però sembla que l’Alcalde, a més a més de ser Alcalde de 
l’Ajuntament, deu tenir dots de psicologia. Insisteix una vegada més en que 
agrairia a l’Alcalde que, a l’acta de la sessió, no consti l’abandonament com a 
tal del Saló de Plens del senyor Arderiu perquè hagués de marxar, sinó, 
senzillament com a acte de protesta per les males formes del regidor senyor 
Canongia. I dit això, si li permeten, entrarà en el fons del dictamen. Tal i com ha 
dit el senyor Canongia, ell no discutirà que es pugui permetre el 25 per 100 de 
contractació del personal d’aquesta casa, però sí que és evident la filosofia que 
emana del seu equip de govern consistent en el següent: enlloc d’amortitzar les 
places que puguin anar quedant vacants o de fer que la productivitat que el 
senyor Canongia volia “vendre” amb el dictamen anterior sigui realment 
efectiva, contracta més personal provocant que aquesta Administració 
arrossegui més passiu. Per això, sense voler entrar en més detalls sobre 
aquest tema perquè suposa que ja ha quedat prou clara l’opinió del seu grup 
consistent en no considerar necessària la contractació de més personal, votarà 
negativament el present dictamen.       
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El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup considera que hi ha una 
incoherència manifesta entre aquest dictamen i l’anterior. Al dictamen del punt 
anterior es deia: “... puntuació assignable segons l’acompliment dels objectius 
esmentats ...” . Ara hi ha cinc persones, si són quatre són 10 punts i si ho fan 
amb cinc són 7 punts i aquesta és una qüestió evidentment importantíssima 
perquè augmenta la productivitat del personal provocant, com a conseqüència, 
l’estalvi de llocs de treball. Per això considera que, abans d’anar consolidant 
places, tot i tenint en compte que és dolorós i que hi ha gent que està treballant 
aquí, però que ells són aquí per intentar defensar els interessos dels ciutadans i 
també de l’economia municipal, s’hauria de fer un estudi establint els objectius i 
comprovar si és possible que els departaments puguin funcionar amb menys 
personal. Per tant, considera que consolidar places en el transcurs d’aquest 
any, és una equivocació i s’hi hauria de posar remei pel bé de tots perquè 
posteriorment es poden establir molts objectius, però no serà possible “afinar la 
màquina” perquè l’Ajuntament tindrà un bloc de funcionaris que serà difícil de 
moure.  
 
El sr. Canongia i Gerona diu que aquestes places estan cobertes des de fa 
1,5 o 2 anys per treballadors interins i s’ha demostrat que són necessàries a 
l’Administració, i no es pot mantenir la interinitat durant molt de temps. Una 
altra opció seria considerar que no són necessàries aquestes places i, per tant, 
suprimir-les i no convocar el concurs, però, en el cas concret de les places de 
les que s’està parlant, seria difícil prescindir-ne i també seria complicat 
recol.locar personal en actiu de l’Ajuntament en aquests llocs. Cal dir que en 
temes de personal, els esforços de reubicació i recol.locació de treballadors així 
com de contenció de la plantilla i d’amortització de places que s’estan duent a 
terme, són realment molt importants. És difícil, de vegades, entendre des de 
l’oposició, i ho entén perfectament perquè no hi són present en el dia a dia i, 
per tant, és lògic, els motius que provoquen que es contracti eventualment una 
persona. Entén les incògnites que els puguin produir els temes de personal 
perquè ell també ha estat a l’oposició, però s’estan fent molts esforços per no 
cobrir baixes que afecten a tots els departaments de l’Ajuntament, i algunes 
d’elles són molt llargues i no com a conseqüència de malalties sinó per una 
qüestió que omple a tots de joia i felicitat com són les baixes per maternitat, de 
les quals, en aquest moment, n’hi ha moltes, i aquesta qüestió precisa de 
recol.locació del personal per cobrir llocs essencials. Tots aquests esforços no 
es poden reflectir en un dictamen i, per això, ha volgut deixar-ho clar amb 
aquestes explicacions no amb la intenció de penjar-se una medalla com a 
regidor sinó per agrair al personal de l’Ajuntament l’esforç suplementari que 
estan fent molts d’ells per cobrir els buits que tenen al seu costat. Suposa que 
és un esforç inútil demanar el vot afirmatiu però no se n’estarà de tornar-ho a 
fer perquè considera que són places imprescindibles, i d’això n’estant tots 
convençuts i també de molt difícil recol.locació, per no dir impossible, perquè 
potser no és aquesta la paraula, amb altre personal de l’Ajuntament. 
 
El sr. Oms i Pons diu que el senyor Canongia ha explicat moltes coses però ell 
es remet al dictamen que consolida unes places de funcionaris que fins ara 
tenien un tipus de contracte i demana que s’esperi a tenir l’organització global 
dels departaments per consolidar places. El senyor Canongia es trobarà que, 



 74

quan tingui l’estudi enllestit, tindrà un bon volum de funcionaris. No dubta dels 
esforços del Consistori dels quals ha parlat el senyor Canongia perquè, quan ell 
era a l’equip de govern de l’Ajuntament, també feia molts esforços, però no va 
consolidar tantes places de funcionaris com s’està fent ara, perquè tenia el 
propòsit de comprovar si realment eren necessaris o no. No dubta dels 
esforços que fan els funcionaris, però considera que, moltes vegades, amb el 
treball racionalitzat l’esforç és molt menor i es fa més feina. No critica als 
funcionaris sinó que considera que una organització és susceptible de millora i 
millorant s’augmenta l’efectivitat del personal. Per tot això el seu grup 
s’abstindrà en la votació.  
 
L’Alcalde intervé dient que vol contestar al senyor Javaloyes respecte als seus  
comentaris anteriors en relació a la Presidència. La Presidència no vol valorar 
l’actitud del senyor Arderiu, si vol abandonar el Saló de Plens, pot fer-ho però sí 
ha de fer constar una cosa important: el senyor Arderiu, abans que comencés 
el Ple ha manifestat a la Presidència i al Secretari que a les 22 h 30 min s’havia 
d’absentar de la sala i considera que era d’obligació de la Presidència 
comunicar-ho. Si, posteriorment, el senyor Arderiu o el senyor Javaloyes 
consideren que el senyor Arderiu no s’ha retirat per necessitats seves, que són 
les que li ha manifestat a ell, sinó com a conseqüència de la incomprensió que 
li té tot el Saló de Plens i concretament un regidor de l’Ajuntament, és una altra 
qüestió, però val la pena que quedi clar que el president del GMPP li ha 
manifestat personalment i també al Secretari que a les 22 h 30 min un 
assumpte personal i professional l’obligava a absentar-se de la sala. Afegeix 
que creu que és obligat que una bona Presidència tingui aquesta actitud i ho 
manifesti públicament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ), 1 vot negatiu (GMPP-sr. Javaloyes-) i 8 abstencions 
( GMCIU ).     
 
8.- PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE 

EN EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY S’ESTABLEIXI UN DEBAT 
I VALORACIÓ SOBRE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN AQUEST 
SEGON ANY. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició del GMCIU de data 9-05-97 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“Després de dos anys i essent a meitat de legislatura de l’actual Equip de 
Govern, creiem que seria bo i alhora necessari fer un debat sobre l’actuació 
municipal per tal de fer balanç i valorar-ne la gestió. 
 
Per tant, el Grup Municipal de CiU PROPOSA AL PLE l’adopció del següent 
 
ACORD 
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Que en el proper Ple ordinari del mes de juny, s’estableixi un debat sobre 
l’actuació municipal en aquest segon any i fer-ne una valoració.” 
 
El sr. Oms i Pons explica que el seu grup considera que és bo per a la ciutat 
que es faci una anàlisi d’aquests darrers dos anys. L’any passat ja es va fer, 
després d’un any, i el seu grup demana que el proper mes es torni a fer 
després de dos anys que és “l’Ecuador” d’aquesta legislatura. Aquest és un bon 
moment per fer reflexions i establir un debat democràtic en el qual l’oposició 
opini sobre la marxa general de la ciutat i l’equip de govern exposi el que s’ha 
fet i el que encara cal fer a la ciutat per tal d’enriquir la gestió tant de l’equip de 
govern com de l’oposició.  
 
El sr. Collado i Llort intervé dient que després del primer any de legislatura es 
va dur a terme un debat sobre l’actuació municipal i a finals d’any un altre 
respecte al Pla Director d’Objectius. L’equip de govern accepta la petició de dur 
a terme aquest debat al proper Ple però demana als grup de l’oposició que 
aprofitin cada sessió del Ple per exposar tot el que considerin convenient per tal 
que es puguin debatre profundament també tots aquells temes sectorials o de 
departament que es considerin necessaris. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que vol puntualitzar la intervenció de 
l’Alcalde. 
 
L’Alcalde diu que agrairia al senyor Javaloyes que es cenyís únicament i 
exclusivament a la proposició que s’està exposant en aquest moment. La 
intervenció anterior ha quedat bastant clara respecte al que es volia realitzar. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que li sembla que l’Alcalde té el costum de tenir 
sempre l’última paraula i el “sine qua non” del Senyor. Pel que fa al dictamen, 
és i ha estat sempre voluntat del seu grup que, sempre que sigui possible la 
realització d’un debat, hi estiguin oberts. Per això el seu grup votarà 
afirmativament aquesta proposició del GMCIU. 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents.    
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL CIU SOL.LICITANT QUE 

DE CARA A L’ANY QUE VE S’ESPORGUIN ELS ARBRES DE LA 
CIUTAT. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició del GMCIU de data 9-05-97 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
 “Atès la política que segueix l’equip de govern de no esporgar els arbres per 
primavera. 
 
Degut a les molèsties que això provoca, ja sigui alèrgies o que les copes dels 
arbres creixen en excés, principalment al Passeig de Pere III. 
 
El Grup Municipal de CiU 



 76

 
PROPOSA 
 
Que, de cara a l’any que ve, s’esporguin els arbres com es feia la passada 
legislatura, per tal d’evitar que es reprodueixin les molèsties als ciutadans.” 
 
El sr. Oms i Pons explica que el seu grup ha observat que en alguns llocs de 
la ciutat hi ha hagut una proliferació important de pol.len i considera que, si 
s’hagués mantingut el criteri d’esporgar cada dos anys, hauria estat bo 
principalment per al Passeig. També és necessària l’esporga perquè els arbres 
no siguin massa alts privant de claror als primers i segons pisos sobretot a la 
Font dels Capellans i altres barris on els arbres impedeixen l’entrada del sol. 
D’altra banda considera que si es deixen créixer verticalment de forma 
excessiva els arbres del Passeig, per la part central hi entrarà claror. I, en 
augmentar la massa del brancam, encara hi haurà més pardals. Per això 
demana el vot afirmatiu perquè considera que el criteri que es seguia abans era 
l’adequat pensant més en les persones que en els arbres. I, si ha de triar, 
escolliria abans la comoditat de les persones que les dels arbres.      
 
El sr. Mas i Font intervé dient que, quan ha vist aquesta proposició a l’ordre 
del dia, ha pensat que l’equip de govern votaria afirmativament perquè és el 
que ja està fent, però, un cop analitzat el redactat de la proposició, considera 
que s’hi han d’introduir matisos importants. Respecte a que s’esporguin els 
arbres del Passeig de Pere III cada dos anys, cal dir que l’any passat feia 
quatre anys que no es feia, per tant, demana al senyor Oms que expliqui els 
seus criteris perquè li sembla que no són els que ha exposat. A la legislatura 
passada, entre l’any 1993 i 1994, el Ple va aprovar una proposició de 
L’Esquerra Nacionalista de Manresa referent a que es canviessin els criteris 
sobre l’esporga massiva, i això és el que s’està fent actualment. I, tal com ha 
explicat, durant l’anterior legislatura, els arbres del Passeig de Pere III es van 
esporgar un sol cop. Amb el programa actual, durant aquest any s’han fet 
intervencions de manteniment en 27 conjunts d’arbres i, per causes relatives al 
personal i a situacions climatològiques consistents en que hi ha hagut molta 
pluja a l’hivern i una primavera anticipada, un 20 per 100 de les tasques 
pendents es faran l’any vinent. S’han establert uns criteris clars respecte a 
l’esporga de l’arbrat de la ciutat. També s’ha realitzat una diagnosi i s’ha fet, 
juntament amb els jardiners de l’Ajuntament de Barcelona, un curset de 30 
hores als jardiners d’aquest Ajuntament. La diagnosi ha demostrat que els 
arbres del Passeig de Pere III han patit una esporga massiva que no s’ha de 
tornar a repetir. S’han d’acabar les esporgues de coronament que malmeten els 
arbres fins al punt en el que es troben els del Passeig de Pere III, és a dir, 
apuntalats interiorment i encimentats. Els criteris s’estableixen per una banda 
d’acord amb la demanda de l’arbre i, per una altra, d’acord amb les necessitats 
de l’arbre en el lloc concret on és ubicat, tenint en compte que aquest element 
està al servei de les persones i, per tant, es prioritzen els passos de vianants, la 
seguretat dels vianants i la dels nens que són als parcs o a les places. També 
es realitzen treballs amb la unitat de manteniment per al pas de vehicles i 
actuacions per a elements estructurals com ara les façanes, per tal de permetre 
que entri llum als habitatges, etc. Aquests són els criteris actuals i hi ha arbres 
que no cal tocar com ara els que estan al mig d’un parterre i no tenen cap 
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incidència sobre les persones o sobre el conjunt de l’arbrat. Com ha explicat 
abans, queda pendent un 20 per 100 d’actuacions que no es podran dur a 
terme. A la proposició es diu que no s’esporguen els arbres a la primavera i és 
evident que no es fa perquè l’esporga es fa a l’hivern. Aquest ha estat un hivern 
curt se’ls ha fet escàs i no han pogut actuar més. Per tot això l’equip de govern 
votarà negativament aquesta proposició perquè no s’ajusta al que s’està fent. 
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que entén en part la proposta del 
GMCIU però també ha de dir que les explicacions del senyor Mas, li semblen 
coherents i correctes i, per tant, li ha de donar la raó, però li demana que 
entengui la filosofia de la proposició. Encara que a la proposició digui que 
s’esporguin els arbres a la primavera ja s’entén el que es vol dir. Ha observat 
que algunes persones passen pel Passeig de Pere III amb un mocador a la 
cara i això sí que és un problema per als ciutadans de Manresa. És conscient 
que no és culpa del senyor Mas que s’hagi avançat la primavera. L’equip de 
govern té la culpa de moltes coses però d’aquesta ha de reconèixer que no, 
però el fet és que és un problema i segurament que l’Ajuntament hi pot fer molt 
poca cosa, però els agrairia que tinguessin en compte la intenció i la idea de la 
proposició per tal d’intentar minimitzar els efectes que causa o pot causar 
aquest problema a la salubritat de molts ciutadans. El seu grup tenia la intenció 
de presentar una pregunta escrita en aquesta sessió del Ple, però, en veure 
aquesta proposició, ja no ho va fer perquè va pensar que ja la faria de forma 
verbal en aquest moment. Voldria que no se’l malinterpretés però li han arribat 
veus que diuen que no s’ha realitzat la poda per problemes de personal o de 
pressupost. Suposa que no és aquest el motiu i, per tant, agrairia que el senyor 
Mas ho desmenteixi públicament perquè els ciutadans n’estiguin convençuts. I, 
respecte a la proposició, si l’equip de govern no considera convenient canviar el 
criteri, tenint el compte l’esperit de la proposició, el seu grup s’abstindrà en la 
votació. 
 
El sr. Oms i Pons diu que suposa que el senyor Mas haurà llegit la proposició 
del seu grup que comença així: “ Que, de cara a l’any que ve...”, per tant de 
primavera res; ja sap quan és la primavera. Per desgràcia ell és una mica més 
gran que el senyor Mas i per això sap que els arbres del Passeig de Pere III 
estan encimentats perquè, hi va haver una gran nevada fa uns anys, i es va 
abocar molta potassa i sal als arbres corrent el perill que es morissin. Va ser 
una època complicada i alguns arbres es van malmetre i es van substituir. Per 
això actualment alguns són més petits. Per tant no es tracta d’esporgades 
salvatges sinó del deteriorament dels arbres com a conseqüència de la sal que 
s’hi va tirar amb tota la bona intenció. D’altra banda, de vegades es veuen 
esporgades en els arbres de les carreteres en les que només es deixa el tronc i 
després l’arbre ja “s’espavila” i va fent tranquil. El seu grup tan sols diu que, vist 
els problemes que hi ha hagut, i tenint en compte els criteris aprovats pel Ple, 
potser per error, demana que s’analitzi la situació i que s’apliquin aquests 
criteris perquè són els que consideren més adequats. Al seu grup no li importa 
que s’aprovi o no aquesta proposició sinó que l’interessa que els serveis 
tècnics de l’Ajuntament facin el que puguin perquè les molèsties que s’estan 
detectant deixin d’existir. 
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El sr. Mas i Font contesta la pregunta del senyor Javaloyes respecte a si no 
s’han esporgat els arbres per problemes pressupostaris, dient que aquesta 
afirmació és totalment falsa. Quan plou és una gran irresponsabilitat fer 
esporgar els arbres al personal perquè poden relliscar i caure i està comprovat 
que l’Ajuntament s’estima al seu personal. I és aquesta la causa de 
l’endarreriment en l’execució del programa de l’esporga dels arbres per a 
aquest any i li sembla que s’ha aconseguit una realització òptima donat que 
només ha quedat pendent el 20 per 100 del total. També hi ha hagut un canvi 
de criteris en el sentit de buidar més l’arbre i realitzar les tasques de 
manteniment adequades al lloc on s’ha de plantar. Quan anaven a abordar les 
tasques d’esporgat, ja s’havien plantat els arbres que calia, i aquesta tasca s’ha 
de fer durant l’hivern, els va sorprendre la primavera sobtadament i els tècnics 
de l’Ajuntament van afanyar-se a complir al màxim el programa i n’està 
personalment satisfet de la seva realització. I, contestant al senyor Oms, li diria 
que les explicacions que ha donat respecte als arbres del Passeig són extretes 
d’un dictamen tècnic. Potser per qüestions d’edat el senyor Oms sabrà alguna 
cosa més però hi ha tècnics municipals en jardineria que li sembla que el 
depassen en edat i encara es pengen dels arbres amb molta habilitat i 
recordarien el que ha explicat el senyor Oms. No li importaria debatre el tema 
dels arbres del Passeig de Pere III, però li sembla que cansarien als membres 
del Ple. Després de quatre anys sense esporgar els arbres, aquesta tasca s’ha 
de fer progressivament aplicant tasques de manteniment acurat als arbres del 
Passeig de Pere III, i això és el que s’ha fet aquest any i considera que ha 
quedat un Passeig de Pere III digne tenint en compte la possibilitat d’actuació 
que oferia l’estat en que es trobaven els arbres. El senyor Oms no parla en la 
seva proposició d’un canvi de criteris sinó que ho fa verbalment i, si vol, pot fer-
ho en forma d’esmena “in voce”, però considera que les tasques de l’esporga 
es fan de mateixa manera que en l’anterior legislatura, almenys des del 
moment en que es va aprovar aquella proposició, per tant, l’equip de govern no 
pot votar afirmativament aquesta proposició. I vol que s’entengui que les 
tasques de l’esporga dels arbres de la ciutat s’estan fent sota criteris tècnics i 
ajustats a les necessitats dels ciutadans.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per 13 vots negatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV), 8 vots afirmatius ( GMCIU ) i 2 abstencions (GMPP). 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
El Secretari manifesta que s’ha presentat un total de 7 assumptes sobrevinguts 
i que abans de procedir a la votació de la declaració d’urgència, cal justificar-la: 
 
L’Alcalde concedeix la paraula al senyor Canongia per tal que justifiqui la 
urgència dels 7 assumptes sobrevinguts. 
 
El sr. Canongia i Gerona diu que els set assumptes sobrevinguts són els 
següents: el primer fa referència a l’acceptació d’una subvenció de la 
Comunitat Econòmica Europea, el segon és un recurs d’apel.lació igual que el 
que s’ha presentat abans, el tercer és un reconeixement de crèdit, el quart és la 
denegació de la pròrroga d’una concessió, el cinquè és una modificació de la 
plantilla, el sisè és una modificació de catàleg i el setè és un canvi de partides 
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pressupostàries. Per problemes interns de gestió no va ser possible incloure 
aquests assumptes a l’ordre del dia de la sessió ordinària de la comissió 
informativa d’Hisenda i, per tant, es va haver de realitzar una altra 
extraordinària per tal de donar a conèixer aquest assumptes a tots els grups 
municipals. No són assumptes sobrevinguts de “sorpresa” sinó que tenen tots 
els requisits i plantejaments habituals però no estaven a punt al departament de 
Secretaria General en el moment de la convocatòria del Ple. 
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup considera que set assumptes 
sobrevinguts és un nombre molt elevat. Alguns d’aquests dictàmens haurien 
pogut esperar al proper Ple. És lògic que hi hagi dos o tres assumptes però 
amb set assumptes li sembla que s’està batent un rècord. Demana a l’equip de 
govern que procuri, en la mesura que sigui possible, que no hi hagi tants 
assumptes sobrevinguts. 
 
Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració 
d’urgència dels 7 assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat 
dels 23 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del 
RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
9.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 4.369.500 PESSETES, CONCEDIDA 

PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN RELACIÓ AL PROGRAMA 
OPERATIU NÚM. 940314 ES 3 DE L’OBJECTIU 3. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries 
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació 
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de 
risc social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i 
programes europeus en matèria d'ocupació. 
 
Atès que el BOP de Barcelona núm. 266 de 5 de novembre de 1996 va publicar 
les bases del programa general de subvencions per a la realització de projectes 
en el marc del programa operatiu núm. 940314 ES3 (1994-1999) de l'Objectiu 3 
del Fons Social Europeu i que el BOP de Barcelona núm. 291 del dia 4 de 
desembre de 1996 va publicar la convocatòria corresponent a l'exercici del 
1997, per a l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes en el 
marc del Programa Operatiu esmentat. 
 
Atès que el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de 
Barcelona gestiona la línea 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. 
  
Atesa la sol.licitud d'inclusió de projectes a la convocatòria corresponent a 
l'exercici de l'any 1997 del Programa Operatiu -Objectiu 3- del Fons Social 
Europeu amb registre de sortida número 461 de data 20 de gener de 1997 i 
ratificada pel Ple de la Corporació del dia 17 de març de 1997. 
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Atès l'ofici de la Diputació de Barcelona amb registre d'entrada en aquest 
ajuntament núm. 14008 del dia 15 de maig de 1997 notificant els projectes 
aprovats i l'atorgament de les subvencions corresponents. 
 
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. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD 
  
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció concedida en el marc de la convocatòria 
1997 del Programa Operatiu núm. 940314 ES3 de l'Objectiu 3 del Fons Social 
Europeu, gestionada pel Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la 
Diputació de Barcelona amb destí a l'execució dels següents projectes: 
 

Acció Nom del Projecte Cost Total Subvenció F.S.E. 
B/E Realitat laboral 

dels immigrants 
3.210.000 1.444.500

B/E Nous jaciments 
locals d’ocupació 

4.000.000 1.800.000

C Inserció laboral 
per a joves 

2.500.000 1.125.000

TOTAL  9.710.000 4.369.500
“ 
El sr. Mora i Villamate explica que aquest és un dictamen de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Ocupació que, no obstant això, defensarà ell perquè dos 
dels tres projectes que es presenten, s’han elaborat al departament de Serveis 
Socials. Es tracta d’acceptar una subvenció per a tres projectes dins de 
l’Objectiu 3 del Fons Socials Europeu. Un d’ells contempla un treball en relació 
amb la realitat laboral dels immigrants, l’altre fa referència a nous jaciments 
locals d’ocupació i l’últim és relatiu a la inserció laboral per a joves. Voldria 
cridar l’atenció del Ple respecte al  projecte d’inserció laboral per a joves perquè 
lliga amb alguna de les idees que ha exposat en la seva anterior intervenció en 
el sentit que té com a objectiu bàsic el foment de la col.laboració entre 
l’Administració i el teixit social per tal de potenciar una dimensió més 
comunitària en la inserció del joves. Fins ara, fruit de la col.laboració entre el 
departament de Promoció Econòmica i el de Serveis Socials, s’han endegat 
conjuntament diversos projectes d’inserció laboral adreçats a col.lectius amb 
dificultats com ara els disminuïts físics, els drogodependents o, en general, 
col.lectius amb risc social. No obstant això, han observat que, en el cas dels 
joves aturats, la seva problemàtica, a més a més d’afectar-los a ells molt 
directament i a les seves famílies, crea preocupació al seu entorn social i això 
ha provocat que les associacions de veïns de la ciutat demanin que 
l’Ajuntament intervingui amb la realització de programes per tal d’ajudar a 
pal.liar el problema de l’atur dels joves a cada barri. Es constata la preocupació 
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de veïns per allò que ells anomenen “l’apalancament, la desmotivació i el 
passotisme dels joves”, i aquest programa intenta realitzar una experiència en 
aquest sentit, amb l’objectiu de donar elements de coneixement a les 
associacions de veïns respecte a la situació dels joves aturats, intenta ajudar a 
aquestes organitzacions veïnals a conèixer millor els joves del seu barri 
identificant les seves característiques i els seus problemes i, en definitiva, 
pretén elaborar conjuntament amb les associacions de veïns estratègies 
innovadores per tal de fer arribar als joves la informació necessària perquè entri 
en els circuits d’inserció que existeixen. No es tracta d’un programa quantiós 
des del punt de vista econòmic, per tant no podrà abastar a tot el moviment 
veïnal, però hi ha el compromís de pactar amb la Federació d’Associacions de 
Veïns per tal de determinar quines són les associacions de veïns que més 
necessitat tinguin d’acollir-se a aquest programa. L’altre programa fa referència 
a la inserció laboral dels immigrants i forma part del conjunt d’objectius que es 
proposa l’àrea de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat respecte a aquest 
col.lectiu i pretén conèixer més a fons els obstacles existents en la integració 
social i laboral del col.lectiu d’immigrants, el perfil formatiu, la seva experiència 
laboral i, a partir d’aquí, elaborarà les estratègies d’inserció del col.lectiu. I, per 
últim, el programa de nous jaciments locals d’ocupació pretén identificar els 
factors de canvi i transformació de l’activitat econòmica que permetin detectar 
quines són les noves ocupacions sobre les quals hi ha o pot haver-hi demanda 
i, en funció d’això, orientar les activitats formatives.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament el 
dictamen però voldria dir, respecte al programa d’inserció laboral per a joves, 
que el considera molt positiu perquè és una manera molt adequada de dur a 
terme el programa en sí i es refereix a la col.laboració amb les entitats veïnals. 
El senyor Mora ja ha comentat que no pot ser extensiu a totes les associacions 
de veïns però considera que per alguna cosa es comença. Aquesta és una 
bona i eficaç manera de dur a terme el programa enlloc de controlar-lo des de 
l’Ajuntament, no perquè l’Administració no sigui correcte, sinó perquè els que 
viuen el problema més de prop, són les associacions de veïns. Per tot això el 
seu grup encoratja a l’equip de govern a continuar treballant en aquesta línia 
que és força positiva. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
9.2 INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA L’ACTE QUE 

DESESTIMA EL RECURS DE REFORMA INTERPOSAT PER 
L’AJUNTAMENT CONTRA RESOLUCIÓ JUDICIAL DEL 5-02-97, EN 
PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ JUDICIAL 
D’ENTRADA EN DOMICILI PER EXECUCIÓ D’ACTES 
ADMINISTRATIUS (PRÈVIES 963/96-LL). 

 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 17-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l’Acte judicial dictat pel Jutjat d’Instrucció número dos de Manresa el dia 
14 de maig de 1997, a través del que es desestima el recurs de reforma 
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interposat per l’Ajuntament contra resolució de 5/2/97 del Jutjat, en procediment 
d’autorització d’entrada al domicili per execució d’actes administratius, dins de 
les prèvies número 963/96-LL. 
  
Atès el que disposen els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 23.1.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.l) de la 
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, quant a la competència 
plenària per exercir accions judicials i administratives. 

 
Atès l’informe emès pel lletrat dels Serveis Jurídics, segons disposa l’article 
54.3 del R.D.L. 781/1986. 

 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els següents 

 
ACORDS 
 
1r.- INTERPOSAR RECURS D’APEL.LACIÓ contra l’Acte dictat el dia 14 de 
maig de 1997 pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Manresa, que desestima el 
recurs de  reforma interposat per l’Ajuntament contra la resolució judicial de 
5/2/97, en procediment de sol.licitud d’autorització judicial d’entrada en domicili 
per a l’execució d’actes administratius (prèvies 963/96-LL), davant de 
l’Audiència Provincial de Barcelona. 
 
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels 
Tribunals, com a representat processal de l’Ajuntament de Manresa en les 
actuacions referides, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica 
en el procés judicial referenciat.” 
 
El sr. Canongia i Gerona diu que aquest dictamen és igual que els compresos 
en els punts 3.4 i 3.5 de l’ordre del dia i que ja ha explicat anteriorment, per 
això demana el vot favorable.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup, seguint el mateix criteri 
que en els punts 3.4 i 3.5 de l’ordre del dia, s’abstindrà en la votació d’aquest 
dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU ) i 2 abstencions ( GMPP ). 
 
9.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’ENTITAT 

MERCANTIL “POST EXPRES,SA”  PER IMPORT DE 1.003.794 PTA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 5-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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L’alcalde-president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.-Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, un crèdit a favor de l’entitat mercantil “POST EXPRES, SA” (A-
08731648 c. Martí i Julià núm. 1Manresa) pel següent deute acreditat i informat 
pel responsable del servei: 
 
CONCEPTE:                                                            IMPORT PESSETES 
 
Servei de Correspondència mes de desembre 
factura CR-3922/31.12.95                                             1.003.794 PTA 
 
2n.-Facultar al sr. alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que ha d’assumir aquest reconeixement de 
crèdit com a regidor delegat d’Administració. L’Ajuntament té signat un 
contracte amb una empresa de missatgeria que és la que habitualment s’ocupa 
del correu i missatgeria i per un error aplicable a aquesta empresa i no 
imputable a l’Ajuntament, la factura de l’últim mes de l’any 1996 la van 
presentar a principis de l’any 1997, amb la qual cosa s’ha de fer un 
reconeixement de crèdit a tal efecte. No és un reconeixement de crèdit normal 
dels que provoquen tant debat a l’Ajuntament sinó que és de tipus tècnic. Cal 
dir que encara hi ha dos casos més de decalatge de factures de finals d’any i 
principis del següent que espera poder portar en un proper Ple.  
 
El sr. Oms i Pons intervé dient que un milió de pessetes és un petit 
desfasament i percentualment en el pressupost suposa poca cosa però el que 
va dir que faria el senyor Teixeiro no s’està complint. Cal que el senyor Teixeiro 
sigui més dur perquè sinó no hi ha manera d’arreglar aquesta situació. 
 
El sr. Canongia i Gerona diu que un milió de pessetes és el preu que s’està 
pagant en aquest moment només pel correu i, si s’afegeix mig milió de 
pessetes més, és el que es paga per missatgeria cada mes, que encara s’ha de 
multiplicar per 12 mesos, i cal recordar que al Ple passat es va presentar un 
concurs que costava globalment 12 milions de pessetes anuals. 
 
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per 15 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 2 GMPP ) i 8 abstencions ( GMCIU ).     
 
9.4 DENEGAR LA CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA EN EL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT ADMINISTRATIU DE LA INSTAL.LACIÓ DEL 
SERVEI COMPLEMENTARI DE CAFETERIA DE L’ESTACIÓ 
D’AUTOBUSOS DE MANRESA, ADJUDICAT AL SENYOR 
FRANCISCO MÉNDEZ GUERRERO I ORDENAR-LI QUE DEIXI 
LLIURE I EXPEDITA L’ESMENTADA INSTAL.LACIÓ.  
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de la Via Pública de 
data 15-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que ha finalitzat el contracte d’arrendament administratiu de la cafeteria 
de l’Estació d’Autobusos de Manresa, que aquest Ajuntament va adjudicar a 
favor del senyor Francisco Méndez Guerrero. 
 
Vistes les instàncies de referència registre d’entrada números 
27703/28.11.1996 i 11781/23.04.1997, en les quals el senyor Méndez sol·licita 
de l’Ajuntament que li concedeixi una pròrroga del contracte d’arrendament 
abans esmentat, per un termini de 5 anys. 
 
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals en data 11 de març 
de 1997 i pel senyor tresorer, cap dels Serveis Financers, en data 21 de març 
de 1997. 
 
Vista la certificació expedida pel cap de l’Àrea de Recaptació de l’Administració 
de la Seguretat Social número 17, en data 17 d’abril de 1997, en relació amb 
les cotitzacions a la Seguretat Social efectuades pel senyor Francisco Méndez 
Guerrero. 
 
Atès que mitjançant decret dictat per l’alcalde-president en data 25 d’abril de 
1997 es va donar audiència al senyor Francisco Méndez Guerrero en 
l’expedient de possible pròrroga del contracte d’arrendament del servei 
complementari de cafeteria de l’Estació d’Autobusos de Manresa, per un 
termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la recepció de la notificació 
del decret. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 13.414/9.05.1997, 
presentada pel senyor Méndez Guerrero, en la qual tramet un document 
presentat a la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual sol.licita un 
ajornament extraordinari i el pagament fraccionat dels seus deutes amb 
l’esmentat organisme.  
 
Atès l’informe jurídic emès en data 12 de maig de 1997. 
 
De conformitat amb l’article 20 lletra f de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, en concordança amb l’article 8 del 
Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 
13/1995, de 18 de maig. 
 
Com a regidor-delegat de la Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Denegar la concessió d’una pròrroga en el contracte d’arrendament 
administratiu de la instal·lació del servei complementari de cafeteria de l’Estació 
d’Autobusos de Manresa, adjudicat al senyor Francisco Méndez Guerrero (DNI 
39312526 - Pau Casals, 2 de Manresa, atenent als informes tècnic, econòmic i 
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jurídic que figuren a l’expedient i a la informació facilitada per l’Administració 
número 17 de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la província de 
Barcelona i amb fonament, entre altres circumstàncies, a les prescripcions que 
estableix l’article 20 lletra f de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de 
les administracions públiques, en concordança amb l’article 8 del Reial Decret 
390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 
de maig. 
 
SEGON. Ordenar al senyor Méndez Guerrero que deixi lliure i expedita la 
instal·lació del servei complementari de cafeteria de l’Estació d’Autobusos de 
Manresa, com a molt tard el dia 31 de maig de 1997, amb l’advertiment que 
l’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’execució forçosa de la mateixa, 
d’acord amb els mitjans previstos a l’article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Aquesta ordre es podrà complementar amb totes aquelles que dicti el senyor 
alcalde-president per tal de fer-la efectiva. 
 
TERCER. Designar Interventor tècnic del contracte a l’encarregat de Gestió de 
Transports de l’Ajuntament, per tal que controli la reversió de la instal·lació a 
l’Ajuntament i informi sobre qualsevol circumstància que suposi un 
deteriorament en la mateixa. 
 
QUART. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que es tracta de la denegació de la pròrroga 
d’una concessió per diferents entrebancs legals de l’empresa concessionària. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 1 GMPP -sr. Javaloyes-) i 8 abstencions (GMCIU). 
 
9.5 MODIFICAR LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL AL SERVEI 

D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’ANY 1997. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració de data 14-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el passat 23 de desembre de 1996, el Ple de la Corporació Municipal, 
va aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 1997. 
 
Atès que en l'apartat A) de la Plantilla Orgànica corresponent a les places a 
desenvolupar per funcionaris de carrera hi figuren 17 places de Subaltern, amb 
dedicació de jornada sencera. 
 
Atesa la conveniència de que una de les places de Subaltern, i més 
concretament una de les que figura adscrita a Secretaria General, en l'apartat 
A) 2.2.5 de l'abans esmentada Plantilla de funcionaris, passi a tenir una 
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dedicació de 20 hores setmanals, sent procedent, per tant, la modificació de la 
plantilla reduint la jornada de l'esmentada plaça. 
 
Atès que en l'apartat C) II de la Plantilla Orgànica corresponent a llocs de 
treball subjectes a la legislació laboral -dedicació parcial-, ha quedat vacant un 
lloc de treball d'Educador de Centres Socials. 
 
Atès que a l'esmentat lloc li estaven assignades funcions en els pre-tallers, els 
quals han estat suprimits ja que la franja d'edat dels infants que s'atenien està 
coberta actualment per l'ensenyament obligatori, es considera adient la seva 
amortització. 
 
Atès el que preveu l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa 
que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 
durant l'any de la seva vigència per respondre a l'establiment de nous serveis, 
per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per 
a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa 
interna, i l'art. 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós en matèria de Règim Local. 
 
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels acords següents: 
 
1.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei d'aquest Ajuntament 
per a l'any 1997, que va ser aprovada per acord plenari de data 23 de 
desembre de 1996, en el sentit següent: 
 
 a) Modificar la jornada d'una de les places de Subaltern adscrita a 

Secretaria General, que figura a l'apartat A) 2.2.5 de la plantilla de 
funcionaris, reduint la dedicació de l'esmentada plaça a 20 hores 
setmanals en comptes de les 37 hores setmanals establertes per a la 
resta de funcionaris. 

 
 b) Suprimir un lloc de treball d'Educador de Centres Socials, que figura a 

l'apartat C) II de la plantilla corresponent a llocs de treball subjectes a la 
legislació laboral -dedicació parcial-. 

 
2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que és conscient que per al grups municipals 
de l’oposició tots els esforços d’estalvis en temes de personal sempre són pocs 
però aquest és un exemple d’estalvi. Es tracta de la supressió d’una plaça 
vacant i la reducció a mitja jornada d’una altra. L’esforç potser és tímid però és 
el que es pot permetre l’Ajuntament en aquest moment.  
 
El sr. Javaloyes i Vilalta felicita al senyor Canongia. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 2 GMPP ) i 8 abstencions ( GMCIU ). 
 
9.6 MODIFICAR DETERMINATS APARTATS DEL CATÀLEG DE LLOCS 

DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT APROVAT PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EN DATA 16-12-96. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració, de data 15-05-97 que, transcrit, diu el següent: 
 
“L'article 17 de la Llei 12/1996 de 30 de desembre de Pressupostos Generals 
de l'Estat pel 1997, disposa que les retribucions íntegres del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar  variació respecte de les de 1996, 
sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter excepcional i 
singular, resultin imprescindibles pel contingut del lloc de treball, pel nombre 
d'efectius assignat a cada programa o pel grau d'assoliment dels objectius 
fixats en els mateixos. 
 
En conseqüència, les modificacions del catàleg de llocs de treball que es 
proposen, es redueixen a les adequacions imprescindibles per determinades 
variacions de serveis. 
 
Per tot això, la Comissió d'Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Modificar l'apartat de catàleg de llocs de treball, aprovat per acord 
del Ple de la Corporació de data 16 de desembre de 1996, que es detalla, i que 
quedarà redactat de la manera següent : 
     
  
 Denominació        Funcionari adscrit     Adscripció de la Plaça 
 
9.09.- Tèc.Aux.Gestió Espc.  Vacant            Urbanisme Medi.Amb Via.Púb. 
 
apart. 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
DI.TEC. 

ESPEC. DEDIC
DEDIC. DISP. 

INCOMP. RESPON- 
SABIL. 

PEN./ 
PERILL

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
COMPL. ESPE. 

9.09 C 14 0,50 1,30  0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2,55 245.000 624.750 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGON.- Incorporar el nou apartat de catàleg de llocs de treball, que es 
detalla, i que quedarà redactat de la següent manera:        
 
 Denominació        Funcionari adscrit     Adscripció de la Plaça 
 
11.11.- Subalterns         Vacant                 Secretaria General.    
                                         
apart. 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
DI.TEC. 

ESPEC. DEDIC
DEDIC. DISP. 

INCOMP. RESPON- 
SABIL. 

PEN./ 
PERILL

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL PTES. 
COMPL. ESPE. 

11.11 E 11 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,79 2,04 113.550 231.642 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

TERCER.-  Els acords precedents tindran efecte a partir del dia 1 de juny de 
1997.” 
 
El sr. Canongia i Gerona explica que aquest dictamen és conseqüència de 
l’anterior perquè es redueix la jornada d’una plaça i, per tant, també s’ha de 
reduir el valor punt i l’altra plaça fa referència a un oblit referent a la modificació 
que es va fer el mes passat del tècnic auxiliar de gestió especialitzada el qual, 
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un cop passades les oposicions, en el moment de tramitar la seva incorporació 
al nou lloc el dia 1 de juny, han observat que s’havien oblidat de dotar-la a 
l’hora de fer el catàleg. Aquest és el motiu de la seva presentació com a 
sobrevingut.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ) i 10 abstencions ( 8 GMCIU i 2 GMPP ).  
 
9.7 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

3/1997, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde, de data 15-05-97 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, 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 crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, 
l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es sotmet a 
l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i  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 1998. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/1997 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 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si 
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.” 
 
El sr. Teixeiro i Macipe explica que aquest dictamen és comprensiu del 
següent: augment de despeses per crèdits extraordinaris i suplements: 9,3 
milions, baixes de crèdit de despeses no compromeses i reduibles sense 
pertorbació del servei: 9,3 milions de pessetes. Resumint, es pot assenyalar 
com a baixes l’estalvi del contracte del control de baixes mèdiques efectuat a 
través de la Mútua: 2.000.000 de pessetes, diverses posicions d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública: 4,2 milions, personal laboral del mercat del 
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Puigmercadal: 1,7 milions i la resta de petites partides fins als 9,3 milions. Com 
a augments de crèdits, en material de transport per a la via pública consistent 
en un dumper i una furgoneta: 4,2 milions, personal eventual del mercat del 
Puigmercadal: 1,7 milions, adequació de les dependències municipals: 1,5 
milions i la resta de petites partides fins als 9,3 milions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV ) i 10 abstencions ( 8 GMCIU i 2 GMPP ). 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’AUTORITZACIÓ PER A LA 

INSTAL.LACIÓ D’UNA GRUA AL CARRER DE SACLOSA. 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta del GMCIU de data 9-05-97 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
“Degut a la ubicació d’una grua al carrer Saclosa, la qual ocupa gran part del 
carrer, creant dificultats en la circulació. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
PREGUNTA 
 
Quin criteri s’ha seguit per autoritzar la ubicació de l’esmentada grua? 
 
Per quant temps està previst que hi sigui? 
 
El sr. Garcia i Comas explica que és impossible col.locar la grua a l’interior del 
solar perquè hi conflueixen dos “braços” de dues construccions veïnes, una del 
carrer del Bruc i l’altra del carrer de Saclosa. En la iniciació de l’última 
construcció no es va poder instal.lar la grua al seu interior i, per tant, va haver 
de col.locar-se a la via pública. És impossible realitzar qualsevol construcció de 
les que es porten a terme en aquest moment, sense instal.lar una grua. Per 
això es va estudiar quina era la manera menys molesta de col.locar-la. Des del 
punt de vista municipal es va protegir principalment al vianant i es va atorgar 
una llicència per sis mesos amb unes condicions particulars com ara la no 
construcció d’una tanca d’obres per al solar perquè seria incompatible amb el 
pas de vianants. El constructor havia de deixar a la vorera un pas lliure d’un 
mínim de 1,40 metres sense cap tipus d’obstacle. D’altra banda el lloc 
d’ubicació de la grua s’havia de protegir amb elements reflectors, tres llums de 
color groc i senyals d’estretament de carrer. També havia d’establir una reserva 
d’estacionament de 15 metres lineals i protegir el pas de vianants eficientment 
amb una plataforma horitzontal a fi i efecte de millorar la protecció dels 
vianants. Aquestes són les condicions amb les quals es va atorgar la llicència 
per a aquesta grua.    
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan 
són les 23 h i 25 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i s’estén aquesta 



 90

acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.  ................ i 
correlativament fins el  ............... 
 
EL SECRETARI                                                               Vist i plau, 
                                                                                   L’ALCALDE 
 
 


