
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 
de setembre del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 

 
Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Josep Empez i García 
Sra. Anna Torres i García  
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
Sr. Josep Maria Subirana i Casas 
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 

Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 

Sr. Josep Trullàs i Flotats 
 
ABSENTS 

Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
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El president obre la sessió a les 20 hores i 15 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
1.1 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. 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 I 35, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 I 31 
DE JULIOL, 7, 21 I 29 D'AGOST I 4 DE SETEMBRE DE 2000, 
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. 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 i 35, corresponents als dies 10, 17, 24 i 31 de juliol, 7, 21 i 29 d'agost i 

4 de setembre de 2000, 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. 

 
1.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm. 

senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de 

compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 

42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.  

 
1.3 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL DIRECTOR DE ZONA DE FECSA 

ENHER, EN RELACIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL PASSAT 19 DE JUNY, SOBRE ELS DANYS 
PRODUÏTS PER LES PLUGES DEL DIA 10 DE JUNY. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del director de la zona de Girona, senyor 
Antoni Jerez i Agudo, del dia 3 d'agost del 2000, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Dono resposta al seu escrit de data i núm. de sortida 4.07.00 i 16200, 
respectivament, que m'ha traslladat el nostre Director General, el qual acompanya 
certificat del Ple de la Corporació del 19 de juny passat, relatiu als acords 
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adoptats amb motiu dels danys produïts a nombrosos municipis del Bages per les 
pluges del proppassat 10 de juny. 
 
Pel que fa a la infraestructura elèctrica d'aquesta empresa, vull informar-li que 
veren resultar afectats per les fortes pluges un total de 3,5 km. de línies de 25 kv., 
3 centres de transformació i un total de 5,3 Km. de línies de Baixa Tensió, amb la 
destrucció total de dites instal.lacions. 
 
Per a procedir a la reposició del servei, malgrat de forma provisional, es van 
utilitzar fins un total de cinc grups electrògens, amb una potència total de 3.000 
kVA., i es varen aixecar línies de Baixa Tensió. El mateix dissabte 10 de juny es 
va poder recuperar el servei en un 95 % del mercat afectat per les incidències 
esmentades. La tarda del diumenge dia 11 va quedar restablert el servei en la 
seva totalitat. En els treballs de reposició del servei van intervenir fins a un total 
de cent persones, entre personal tècnic i operari. 
 
Actualment, s'està procedint als treballs de reconstrucció de les instal.lacions 
malmeses i la situació a hores d'ara representa un 70% del total. La previsió 
d'acabament de tots els treballs és dins del proper mes d'octubre. 
 
Menció apart hem de fer del tram de línia aèria de Mitja Tensió que subministra el 
Centre de Telecomunicacions de Sant Jeroni, a Montserrat. Aquest línia va 
quedar completament destruïda en un tram de 650 metres, degut a una 
esllavissada de roques i pedres que va arrasar tot allò que trobà al seu pas. 
Actualment el subministrament elèctric per a l'alimentació dels equips del Centre 
de Telecomunicacions es fa mitjançant grups electrògens, que són reposats de 
combustible per helicòpter. 
 
Per a poder iniciar els treballs de reconstrucció d'aquesta instal.lació, cal que es 
procedeixi al sanejament de la "Canal de Sant Jeroni que és el lloc per on ha de 
reconstruir-se la línia esmentada i que actualment presenta seriosos problemes 
per la manca d'estabilitat de les roques i pedres resultants de l'esllavissada. 
Sense fer-se prèviament aquest sanejament no es podran iniciar els treballs de 
reconstrucció de la línia malmesa, ja no tan sols per la seguretat de la pròpia 
instal.lació un cop construïda, sinó pel perill que representa la inestabilitat del 
terreny durant la realització dels treballs. 
 
En aquest sentit, s'estan mantenint reunions periòdiques amb la Direcció del Parc 
Natural de Montserrat i amb l'empresa que gestiona el Centre de 
Telecomunicacions adreçades a agilitar els treballs de sanejament de la canal. 
Per la nostra part s'han realitzat els estudis corresponents i l'aprovisionament dels 
materials necessaris per a la reconstrucció del tram de línia afectat. La nostra 
previsió de temps és de quatre setmanes de treball una vegada sanejada la 
canal. 
 
La valoració econòmica del conjunt de treballs fets i previstos amb motiu dels 
danys soferts per les intenses pluges del dia 10 de juny a les instal.lacions 
elèctriques de Fecsa-Enher I és de 101 milions de pessetes. 
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Tot esperant haver donat la resposta sol.licitada, aprofito l'ocasió per a saludar-
vos ben cordialment."  
 
1.4 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GABINET DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT, EN RELACIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 
LA CORPORACIÓ DEL PASSAT 17 DE JULIOL, SOBRE EL MANIFEST 
DE REBUIG AL DECRET DE LIBERALITZACIÓ DELS HORARIS 
COMERCIALS. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Mercè del Rio, del dia 14 
d'agost, en el que justifica recepció de l'acord del Ple. 
 
1.5 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GABINET DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT, EN RELACIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 
LA CORPORACIÓ DEL PASSAT 17 DE JULIOL, SOBRE LA 
COBERTURA ASSISTENCIAL DEL RÈGIM D'AUTÒNOMS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Mercè del Rio, del dia 18 
d'agost, en el que justifica recepció de l'acord del Ple.  
 
1.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 23 DE 
JUNY DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ, PER TAL D'ATENDRE 
ACUMULACIÓ DE TASQUES, DE LES SRES. ESPERANÇA CASTILLO 
PÉREZ I MARIA MASATS SURIÑACH COM A TREBALLADORES 
FAMILIARS DURANT EL PERÍODE VACACIONAL D'ESTIU 
D'ENGUANY. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’atorgament del període de vacances reglamentàries de les 
treballadores familiars d’aquest Ajuntament fa que durant aquest temps no es 
pugui garantir la continuïtat del servei i degut a que realitzen una tasca 
d’atenció domiciliària a persones grans i/o malaltes,  aquest no pot quedar 
desatès durant períodes llargs. 
 
Vist l’informe de la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana on proposa la 
contractació de dues persones per tal de cobrir les mancances abans 
esmentades durant el període vacacional d’estiu d’enguany. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball es laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractació de la senyora ESPERANÇA CASTILLO PEREZ 
(dni 39325945-Q) pel període del 1 de juliol al 23 de setembre d’enguany, amb 
una jornada de 23 hores setmanals i la senyora MARIA MASATS SURIÑACH 
(dni 39311587) per període que va del 13 de juliol al 19 de setembre d’enguany, 
amb una jornada de 35 hores setmanals. 
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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 dels llocs en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen els arts. 12 i  15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que 
preveu la possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació 
de tasques encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, a temps 
parcial,  així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei d’entitats locals. 
 
Vist el que disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la 
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques 
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
d’entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José-Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOL 
 
1.- Contractar, en règim laboral  de durada determinada, a temps parcial, per tal 
d’atendre acumulació de tasques, i pel procediment de màxima urgència per tal 
de realitzar tasques de treballadora familiar, amb una jornada de 23 hores 
setmanals, a la persona següent: 
 
ESPERANÇA CASTILLO PÉREZ 
dni 39325945-Q 
Període: de l’1 de juliol al 23 de setembre de 2000 
 
amb les retribucions següents: 
 
Sou mensual  .............................................................. 115.963.-PTA 
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 115.963.-PTA 
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 115.963.-PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació referida en aquest punt s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els arts 12 i  15.1b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
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el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la 
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques 
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals. 
 
3.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per tal d’atendre 
acumulació de tasques, i pel procediment de màxima urgència, per a realitzar 
tasques de treballadora familiar, amb una jornada de 35 hores setmanals, a la 
persona següent: 
 
MARIA MASATS SURIÑACH 
dni 39311587 
Període: del 16 de juliol al 19 de setembre de 2000 
 
Sou mensual  ................................................................ 173.944.-PTA 
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 173.944.-PTA 
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 173.944.-PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
4.- La contractació referida en aquest punt s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de 
concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que 
es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals." 
 
1.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 5 DE 
JULIOL DE 2000, SOBRE CESSAMENT COM A TÈCNIC AUXILIAR DE 
GESTIÓ ESPECIALITZADA DEL SR. JORDI RIU AMBLÀS, I 
NOMENAMENT INTERÍ DEL SR. JORDI RIU AMBLÀS COM A TÈCNIC 
DE GRAU MIG EN DESENVOLUPAMENT I PROGRAMES. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament, hi figura una plaça 
vacant de Tècnic/a de grau mig de gestió especialitzada adscrita al Servei de 
Sistemes d’Informació. 
 
Atesa la necessitat de cobrir urgentment l'esmentada plaça. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix 
un període de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència. 
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Vista la proposta de la cap del servei de Sistemes d’Informació de nomenar, 
amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, al senyor JORDI 
RIU I AMBLÀS, ja que gaudeix de la titulació necessària i atès que és la 
persona que ha vingut desenvolupant fins aquests moments les funcions de 
l'esmentada plaça. 
 
Atès que el Sr. Jordi Rius i Amblàs està ocupant actualment, amb caràcter 
interí, una plaça de tècnic auxiliar de gestió especialitzada, de la qual haurà de 
ser cessat prèviament al seu nomenament com a Tècnic de grau mig de gestió 
especialitzada. 
 
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOL: 
 
PRIMER.- Cessar amb efectes del dia 14 de juliol de 2000, al senyor JORDI RIU 
I AMBLÀS (DNI núm. 39364871), que ocupa una plaça de Tècnic Auxiliar de 
Gestió Especialitzada amb caràcter interí, per passar a ocupar una plaça de 
Tècnic de grau mig de gestió especialitzada. 
 
SEGON.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, 
a la persona que seguidament es relaciona, per a ocupar una plaça de l'Escala 
d'Administració Especial, vacant a la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament: 
 

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Sots-Escala de Serveis Especials 
Classe Comeses Especials Diplomats/ades 
Tècnic de grau mig de gestió especialitzada 
 
JORDI RIU I AMBLÀS 
DNI núm. 39364871 
Adscripció: Sistemes d’Informació 
Codi: FB19063 
Lloc de treball: Tècnic de grau mig en Desenvolupament i Programes 

 
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest 
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 
7 del Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la 
Corporació i publicar l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu 
l'article 94.3 del Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya." 
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1.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 10 DE 
JULIOL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ, PER TAL D'ATENDRE 
ACUMULACIÓ DE TASQUES, DE LA SRA. SUSANA ARNAL LATRE 
COM A TREBALLADORA FAMILIAR DURANT EL PERÍODE 
VACACIONAL D'ESTIU D'ENGUANY. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’atorgament del període de vacances reglamentàries de les 
treballadores familiars d’aquest Ajuntament fa que durant aquest temps no es 
pugui garantir la continuïtat del servei i degut a que realitzen una tasca 
d’atenció domiciliària a persones grans i/o malaltes,  aquest no pot quedar 
desatès durant períodes llargs. 
 
Vist l’informe de la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana on proposa la 
contractació d’una persona per tal de cobrir les mancances abans esmentades 
durant el període vacacional d’estiu d’enguany. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball es laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractació de la senyora SUSANA ARNAL LATRE (dni 
77739412-b) pel període del 12 de juliol a l’11 d’agost d’enguany, amb una 
jornada de 20 hores setmanals. 
 
Vist el que disposen els arts. 12 i  15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que 
preveu la possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació 
de tasques encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, a temps 
parcial,  així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei d’entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José-Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOL 
 
1.- Contractar, en règim laboral  de durada determinada, a temps parcial, per tal 
d’atendre acumulació de tasques, i pel procediment de màxima urgència per tal 
de realitzar tasques de treballadora familiar, amb una jornada de 20 hores 
setmanals, a la persona següent: 
 
SUSANA ARNAL LATRE 
dni 77739412-B 
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Període: del 12 de juliol a l’11 d’agost de 2000 
 
amb les retribucions següents: 
 
Sou mensual  ................................................................ 99.327.-PTA 
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 99.327.-PTA 
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 99.327.-PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
4.- La contractació referida en aquest punt s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els arts. 12 i  15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la 
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques 
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, a temps parcial,  així 
com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei d’entitats locals." 
 
1.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 13 DE 
JULIOL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EVENTUAL PER 
CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ, DE LA SRA. MONTSERRAT 
BRUGAROLAS CAMPS COM A INFORMADORA SOCIAL PER SUPLIR 
EL PERSONAL DE L'EQUIPAMENT EN SITUACIÓ DE LLICÈNCIA I/O 
VACANCES. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en motiu de la llicència de matrimoni i posterior descans per 
vacances del senyor Manel López Botias i el gaudiment a partir del proper 9 de 
setembre d’una excedència per tenir cura del seu fill de la senyora Olga Lladó 
Sanz, ambdós adscrits al Centre Cívic Selves i Carner, fan que  durant el 
període comprés entre el 17 de juliol i el 31 de desembre de 2000 no es puguin 
atendre els horaris d’obertura  al públic de l’esmentat equipament i que no és 
possible  atendre amb personal d’altres serveis de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’esmentada situació fa necessària la contractació d’un/a 
Informador/a, que supleixi, en part les funcions del personal de l’equipament en 
situació de llicència i/o vacances. 
 
Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que demana que es duguin a terme les gestions necessàries per tal de 
contractar a una persona per donar suport a l’ esmentat equipament. durant el 
període .  
 
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. 
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Atès que la senyora Montserrat Brugaroles Camps, ha vingut realitzant diverses 
substitucions amb plena satisfacció per aquest Ajuntament.  
 
Atès l’article 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la  inclusió del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen l’article 12 i 15.1.c) del RDL 1/ 1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i l’article 3 
del RD 2720/1998, 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. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José-Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada 
eventual per circumstàncies de la producció i pel procediment de màxima 
urgència a la senyora MONTSERRAT BRUGAROLAS CAMPS (DNI 39336780-
H) per a realitzar funcions d’Informadora Social, pel període comprès entre el 
dia 17 de juliol i el 31 de desembre de 2000, amb una jornada de 25 hores 
setmanals i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  ..................................................................... 118.088,- 
Paga extraordinària estiu  .................................................... 118.088,- 
Paga extraordinària de Nadal  ............................................... 118.088,- 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- L’esmentada contractació s’efectua de conformitat amb el que disposen l’art. 
12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors i l’art. 3 del RD 2720/1998, 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; així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
  
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
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1.10 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 24 DE JULIOL DE 2000, 
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 17/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 17/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de Personal, que no superen l'import 
màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- 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 2000, segons detall que figura en l'annex que es conté en 
l'expedient. 
 
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000." 
 
1.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 25 DE 
JULIOL DE 2000, SOBRE NOMENAMENT INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ, 
DE LA SRA. SAMANTA NAVARRO IBÁÑEZ COM A AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA.  

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la senyora Eva Segura Golbano, funcionària interina d’aquest 
Ajuntament  que ocupa el lloc de treball de tècnica auxiliar de biblioteca, 
gaudirà del període reglamentari de vacances anuals així com d’una llicència 
per matrimoni a partir del dia 22 d’agost i fins al 9 d’octubre de 2000.  
 
Atès l’informe proposta emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que 
manifesta la necessitat de substituir a la senyora Segura. 
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Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix 
un període de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de nomenar amb caràcter interí de substitució i pel 
procediment de màxima urgència, a la senyora SAMANTA NAVARRO IBAÑEZ.  
 
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text Únic dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, en virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, 
mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Nomenar, amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima 
urgència, a la persona que seguidament es relaciona, per ocupar el lloc de 
treball del que és titular la senyora Eva Segura Golbano, des del dia 22 d’agost 
i fins al 9 d’octubre de 2000, període durant el qual la titular del lloc de treball 
gaudirà de les vacances reglamentàries i d’una llicència per matrimoni:  
 
Escala d’Administració Especial 
Subescala de Serveis Especials 
Classe: Comeses Especials Tècnic/iques Especialitzats/ades 
TÈCNICA AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 
SAMANTA NAVARRO IBAÑEZ 
DNI núm. 39356683-A 
Adscripció: Acció Ciutadana – Unitat de Cultura 
 
2.- La senyora Samanta Navarro Ibañez s’incorporarà al lloc de treball prèvia 
presa de possessió el dia 22 d’agost de 2000 i aquest nomenament s’extingirà 
de forma automàtica el dia 10 d’octubre de 2000, data en què la titular del lloc 
de treball senyora Eva Segura Golbano s’incorporarà al servei, de conformitat 
amb el que preveu l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova la refosa en un Text  Únic  dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
 
3.- Donar compte al Ple d’aquest decret i publicar el present nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
1.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE ACCTAL, DE DATA 

26 DE JULIOL DE 2000, SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE 
DATA 7-7-2000 RELATIU A LA SUBSTITUCIÓ TRANSITÒRIA DE 
L'ALCALDE PER VACANCES, DURANT EL PERÍODE DEL 20 DE 
JULIOL AL 13 D’AGOST DE 2000. 
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El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decret de l’Alcaldia Presidència, de data 7 de juliol de 2000, amb 
motiu de l’absència temporal per vacances del titular de l’Alcaldia, es va 
resoldre substituir-lo pel tinent d’alcalde corresponent, assumint les funcions 
d’alcalde accidental el Primer i Segon Tinents d’Alcalde, respectivament, durant 
el període comprès entre el 20 de juliol i el 13 d’agost de 2000, ambdós 
inclosos, conforme s’especifica a continuació: 
 
“a) Durant el període comprès entre el 20 de juliol i el 4 d’agost de 2000, 

ambdós inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter 
d’Alcalde accidental, el Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i 
Comas. 

 
b) Durant el període comprès entre el 5 i el 13 d’agost de 2000, ambdós 

inclosos, assumirà les funcions de l’Alcaldia, amb caràcter d’Alcalde 
accidental, el Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, 
atesa l’absència temporal durant aquest període del Primer Tinent 
d’Alcalde.” 

 
Atesa la necessitat de modificar el període de substitució establert per part dels 
tinents d’alcalde afectats. 
 
Per tot això, Joaquim Garcia i Comas, Primer Tinent d'Alcalde, actuant amb 
caràcter d'Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Manresa, per delegació 
expressa conferida mitjançant Decret de l'Alcaldia, de data 7 de juliol de 2000. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Modificar el decret de l’Alcaldia Presidència, de data 7 de juliol de 
2000, relatiu a la substitució transitòria del seu titular per vacances, durant els 
dies compresos entre el 20 de juliol i el 13 d’agost de 2000, ambdós inclosos, 
conforme s’especifica a continuació 
 
a) Durant el període comprès entre el 20 de juliol i el 3 d’agost de 2000, 

ambdós inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter 
d’Alcalde accidental, el Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i 
Comas. 

 
b) Durant el període comprès entre el 4 i el 13 d’agost de 2000, ambdós 

inclosos, assumirà les funcions de l’Alcaldia, amb caràcter d’Alcalde 
accidental, el Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, 
atesa l’absència temporal durant aquest període del Primer Tinent 
d’Alcalde. 

 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer i Segon Tinents d'Alcalde, Srs. 
Joaquim Garcia i Comas i Ramon Fontdevila i Subirana. 
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TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l'ajuntament, als efectes corresponents." 
 
1.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 1 
D'AGOST DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER 
INTERÍ, DEL SR. GABRIEL COLL TRULLS COM A PROFESSOR DE 
VIOLÍ DEL CONSERVATORI DE MÚSICA.  

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per decret de data 20 de juliol d’enguany es va concedir una llicència 
per estudis de perfeccionament professional, a la treballadora amb relació 
juridicolaboral d’aquest Ajuntament, professora de violí del Conservatori 
Municipal de Música, senyora DOLORS CASAS I PUJOL, pel període comprès 
entre el dia 18 de setembre de 2000 i fins al 22 de juny de 2001. 
 
Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Casas durant el període 
abans esmentat. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima 
urgència del senyor Gabriel Coll Trulls, mentre la titular del lloc de treball estigui 
de llicència.  
 
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula 
la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del 
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, en virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, 
mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
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1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel 
procediment de màxima urgència, al senyor GABRIEL COLL TRULLS (DNI 
39353254-R) per tal de realitzar funcions de professor de violí del Conservatori 
Municipal de Música, amb una jornada de 18 hores setmanals, pel període 
comprès entre el dia  18 de setembre de 2000 i  fins al 22 de juny de 2001, 
període durant el qual la titular del lloc de treball senyora Dolors Casas Pujol 
gaudirà d’una llicència per estudis de perfeccionament professional, i per les 
retribucions següents: 
 
Sou mensual  ............................................................. 201.714,- PTA 
Paga extraordinària de Nadal  ....................................... 201.714,- PTA 
Paga extraordinària d’estiu  .......................................... 201.714,- PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Coll s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació 
d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, 
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
 
 
 
1.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 2 
D'AGOST DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER 
INTERÍ, DEL SR. RAFAEL ESTEVE COMINCHES COM A PROFESSOR 
DE CONTRABAIX DEL CONSERVATORI DE MÚSICA.  

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per decret de data 1 d’agost d’enguany s’ha atorgat una llicència per 
assumptes propis a la treballadora amb relació juridicolaboral d’aquest 
Ajuntament, professora de contrabaix del Conservatori Municipal de Música, 
senyora IMMACULADA GRIMALT I SANTACANA, pel període comprès entre 
el dia 25 de setembre i fins al 8 de novembre de 2000. 
 
Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Grimalt durant el període 
abans esmentat. 
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Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima 
urgència del senyor Rafael Esteve Cominches, mentre la titular del lloc de 
treball estigui de llicència.  
 
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que 
regula la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a 
reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, en virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, 
mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada 
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor RAFAEL ESTEVE 
COMINCHES (DNI 50417349-N) per tal de realitzar funcions de professor de 
contrabaix del Conservatori Municipal de Música, amb una jornada de 9 hores 
setmanals, pel període comprès entre el dia  25 de setembre i  fins al 8 de 
novembre de 2000, període durant el qual la titular del lloc de treball senyora 
Immaculada Grimalt Santacana gaudirà d’una llicència per assumptes propis, i 
per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  .............................................................. 106.439,- PTA 
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 106.439,- PTA 
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 106.439,- PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Esteve s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
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1.15 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 4 D'AGOST DE 2000, 
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 18/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 18/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de Personal, que no superen l'import 
màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- 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 2000, segons detall que figura en l'annex que es conté en 
l'expedient. 
 
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000." 
 
1.16 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 30 

D'AGOST DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ PER TAL D'ATENDRE 
ACUMULACIÓ DE TASQUES, DEL SR. JUAN COLLADO HINAREJOS 
COM A TÈCNIC DE GRAU MIG ENGINYER TÈCNIC. 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesos els informes emesos des del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública en els quals es posa de manifest que degut a l’increment notable de les 
activitats i responsabilitats de la unitat d’Obres i Manteniments es fa impossible 
executar de manera correcta la totalitat de les tasques previstes la qual cosa es 
manifesta en un incompliment de la planificació prevista.  
 
Atès que en els informes esmentats es proposa la contractació d’un tècnic de 
grau mig enginyer tècnic per tal de no interrompre les auditories energètiques 
d’instal.lacions municipals així com d’assegurar el correcte seguiment de les 
obres d’instal.lacions municipals actualment en marxa. 
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Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima 
urgència del senyor Joan Collado Hinarejos, pel període comprès entre el dia 1 
de setembre i fins al 31 de desembre de 2000,  donat que ja ha estat treballant 
(en pràctiques) en les auditories energètiques i té un coneixement bastant 
exhaustiu d’aquesta tasca. 
 
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 dels llocs en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen l’art. 15.1.b)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la 
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques 
encara que es tracti de l'activitat normal de l’empresa, així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els art. 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i art. 10 del 
Reglament Orgànic Municipal, i atesa l’absència reglamentària  del president de 
l’Àrea de Servei Centrals i Promoció Econòmica, aboco competències, d’acord 
amb el que disposa el paràgraf primer de l’art. 116 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per 
circumstàncies de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel 
procediment de màxima urgència, al senyor JUAN COLLADO HINAREJOS 
(DNI 52407191-N),  per tal de realitzar funcions de tècnic de grau mig enginyer 
tècnic, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2000 i  per les retribucions 
següents: 
 
Sou mensual  .............................................................. 257.000,- PTA 
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 257.000,- PTA 
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 257.000,- PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Collado s'efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text 
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Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l'art. 3 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat 
de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara 
que es tracti de l'activitat normal de l’empresa, així com el Decret 214/90, de 30 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que en el punt 1.15, corresponent 

a l'expedient de modificació de crèdits 18/2000, hi ha un augment en la partida 

d'Administració General - Gratificacions, del voltant d'un 30 per 100.  

El GMCIU demana que es detallin una mica els col.lectius, els subgrups i els 

subepígrafs a qui pertany. 

 

El senyor Teixeiro i Macipe respon que en aquest moment no disposa del 

detall dels col.lectiu o de les àrees als quals pertany, però sí que pot dir que 

correspon a la quantitat que s'ha de consignar per a la gratificació que s'atorga 

a les prejubilacions. És a dir, es tracta del milió de pessetes que es paga als 

treballadors que s'acullen a una modificació aprovada recentment pel Ple, en 

concepte de jubilació anticipada. 

Els casos concrets són el del tresorer, senyor Riera; el del senyor Josep 

Tarrés, que treballa a la Sala Ciutat; i algun altre cas.   

 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
2.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
2.1.1 PRENDRE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 17-7-2000 

PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE 
BARCELONA, EN EL PROCÉS NÚM. 53/99, EN LA DEMANDA DE 
L'AJUNTAMENT CONTRA L'ICASS, A CAUSA DE NO 
COMPLIMENTACIÓ DEL REQUERIMENT DE PAGAMENT DE DEUTE 
TRIBUTARI, I REALITZAR TOTES LES ACTUACIONS PROCESSALS 
QUE CALGUIN. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 25 d'agost del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sentència dictada el dia 17 de juliol de dos mil pel Jutjat Contenciós-
Administratiu número 9 de Barcelona, dins del procés número 53/99 iniciat per 
demanda de l’Ajuntament de Manresa contra l’INSTITUT CATALÀ 
D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS a causa de no complimentació del 
requeriment de pagament de deute tributari per un import de 1.371.583,-ptes., 
que estima íntegrament la demanda d’aquest Ajuntament i condemna l’ICASS a 
complir amb la seva obligació de pagament i en cas de manca de previsió 
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pressupostària, efectuar la tramitació necessària per pressupostar la quantitat 
citada. 
  
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres 
resolucions fermes dels Jutges i Tribunals. 
 
Atès que la sentència citada és ferma, com en ella mateixa s’indica, perquè no 
és possible interposar cap recurs ordinari en contra d’ella. 
 
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en relació a 
l'execució de sentències. 
 
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, que disposa la competència plenària per a l'exercici de les accions 
judicials i administratives en les matèries de la seva competència, i vist que el 
ple de la Corporació va acordar, en sessió del dia 18 de gener de 1999, 
interposar el recurs contenciós-administratiu contra l’ICASS. 
  
Vist l’informe emès pel lletrat, cap de la unitat de Serveis Jurídics, en el qual es 
proposa que el ple prengui coneixement de la sentència esmentada en el punt 
anterior, i que s’acordi realitzar totes les mesures que calgui per a l’execució de 
la sentència, autoritzades pels articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, i concordants 
de la Llei d’Enjudiciament Civil.  
 
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència dictada el dia 17 de juliol de 
dos mil pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 9 de Barcelona, dins del 
procés número 53/99 iniciat per demanda de l’Ajuntament de Manresa contra 
l’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS a causa de no 
complimentació del requeriment de pagament de deute tributari per un import 
de 1.371.583,-ptes., que estima íntegrament la demanda d’aquest Ajuntament i 
condemna l’ICASS a complir amb la seva obligació de pagament i en cas de 
manca de previsió pressupostària, efectuar la tramitació necessària per 
pressupostar la quantitat citada. 
 
2n.- REALITZAR totes les actuacions processals que calgui per instar i assolir 
l’execució de la sentència citada en l’acord anterior, d’acord amb el que 
disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, i concordants de la Llei 
d’Enjudiciament Civil." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquest és un d'aquells dictàmens que 

produeix una certa satisfacció presentar al Ple, perquè d'un temps ençà, s'ha 
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anat produint el fet que certs Organismes perifèrics de l'Administració, tant 

autonòmica com estatal, i fonamentalment, sempre en relació amb 

l'Administració municipal, sota el seu punt de vista, han pecat de certa 

prepotència, malgrat que cada cop menys.  

En aquest sentit i com a conseqüència de determinades obres o de certa 

tinença de propietats, es generen uns determinats deutes tributaris que solen 

invocar a unes certes prerrogatives i que es deixen de pagar.  

Malgrat que no es pot aplicar el procediment executiu, respecte a la qual cosa 

ja hi ha alguna sentència del Tribunal Constitucional que indubtablement no va 

en aquesta direcció, ja que es basa en l'article 44.1 de la Llei General 

Tributària, se solen deixar de pagar aquests deutes tributaris.    

Però hi ha un altre camí que estan tenint en compte els Tribunals, consistent en 

interposar la demanda contenciosa administrativa. 

S'han interposat 11 demandes als diferents òrgans perifèrics davant dels 

Jutjats contenciosos administratius, que ja han dictat sentència favorable als 

interessos de l'Ajuntament en dos casos: un d'ells en relació amb l'INEM i la 

corresponent a aquest dictamen, que és contra l'Institut Català d'Assistència i 

Serveis Socials.  

Així doncs, aquest dictamen es refereix a la Sentència del 17 de juliol, per la 

qual el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona estima 

íntegrament la demanda i condemna l'ICASS, sens dubte, per Sentència ferma, 

a complir amb la seva obligació de pagament i, en cas de manca de previsió 

pressupostària, a efectuar la tramitació necessària i pressupostar la quantitat 

que ha d'abonar íntegrament a l'Ajuntament de Manresa d'1.371.583 pessetes. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU està satisfet que s'hagi 

dictat aquesta Sentència.  

Malgrat això, quan l'Ajuntament està satisfet perquè les Sentències li són 

favorables, també ha de tenir en compte que n'hi ha que no li ho són i que són 

d'obligat compliment igualment. Per tant, cal ser conscients que no sempre 

l'Administració de Justícia resol de la manera més favorable per a 

l'Administració. 

Per això, cal tenir una actitud ponderada davant d'aquestes situacions.     

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
2.1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 

L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME 
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, 
PER RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE 
DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 
28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I 
VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: PRENDRE CONEIXEMENT I 
EXECUTAR L'ACTE JUDICIAL DICTAT EL 21-7-2000 PER LA SECCIÓ 
CINQUENA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL 
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RECURS NÚM. 1602/97, INTERPOSAT PER LA CAMBRA OFICIAL DE 
CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA CONTRA EL PLEC DE 
CLÀUSULES GENERALS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ 
D'OBRES QUE REALITZI L'AJUNTAMENT, QUE ESTIMA EL RECURS 
DE SÚPLICA DE L'AJUNTAMENT I TÉ PER RECONEGUDES LES 
PRETENSIONS DE LA DEMANDANT. 

 
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte 
2.1.2 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 
24 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 6 de setembre del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’Acte judicial dictat el dia 21 de juliol de 2000 per la Secció Cinquena de la 
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya , dins del recurs contenciós-administratiu núm. 1.602/97 iniciat per 
demanda de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE 
CATALUNYA contra el plec de clàusules administratives generals aplicables a 
la contractació d’obres que realitzi l'Ajuntament de Manresa, que estima el 
recurs de súplica interposat per l’Ajuntament de Manresa i té per reconegudes 
en via administrativa les pretensions de la demandant, declarant el procediment 
acabat. 
 
Atès que per acord plenari del dia 20 de març de 2000 es va aprovar 
inicialment el text refós del plec de clàusules administratives generals 
aplicables a la contractació d'obres que realitzi l'Ajuntament de Manresa, i per 
no haver-se presentat al.legacions va esdevenir definitivament aprovat, incloent 
modificacions del plec que afecten els articles impugnats davant la jurisdicció 
contenciosa-administrativa i deixen sense objecte aquell procés, malgrat que 
l’actora pretén una declaració expressa de nul·litat que no ha estimat el 
Tribunal.  
 
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres 
resolucions dels Jutges i Tribunals. 
 
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en relació a 
l'execució de sentències, i especialment l’article 104.1 relatiu a l’òrgan 
competent per al compliment de les resolucions judicials, que en aquest cas és 
el Ple de la Corporació, per ser qui ha d’aprovar els plecs de clàusules 
generals. 
 
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, que disposa la competència plenària per a l'exercici de les accions 
judicials i administratives en les matèries de la seva competència. 
 
Vist l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics, en el qual 
es proposa que el ple prengui coneixement i executi l'Acte esmentat en el punt 
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anterior, d’acord amb l’article  103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, i concordants de la Llei 
d’Enjudiciament Civil.  
 
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
PRENDRE CONEIXEMENT i executar l’Acte judicial dictat el dia 21 de juliol de 
2000 per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del recurs contenciós-
administratiu núm. 1.602/97 iniciat per demanda de la CAMBRA OFICIAL DE 
CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA contra el plec de clàusules 
administratives generals aplicables a la contractació d’obres que realitzi 
l'Ajuntament de Manresa, que estima el recurs de súplica interposat per 
l’Ajuntament de Manresa i té per reconegudes en via administrativa les 
pretensions de la demandant, declarant el procediment acabat." 
 
El senyor Llobet i Mercadé pregunta quin és el motiu pel qual aquest expedient 

no s'ha sotmès a informe de la Comissió Informativa, tenint en compte que l'acte 

judicial es va dictar el 21 de juliol del 2000. 

 

L'alcalde respon que, malgrat que l'acte judicial sigui del mes de juliol, 

segurament es va comunicar dins del mes d'agost. 

 

El secretari confirma l'explicació de l'alcalde dient que des del moment en què es 

va dictar l'Acte judicial fins que es va notificar va passar un temps i després es va 

entrar ja en la dinàmica de les vacances d'estiu.  

 

El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que l'equip de govern no té 

cap voluntat d'amagar res, sinó tot el contrari, i més quan, com en aquest cas, és 

favorable als interessos de l'Ajuntament. 

Aquest és un tema antic. Quan es va aprovar la nova Llei de contractes de l'Estat, 

l'Ajuntament de Manresa va elaborar un plec de clàusules marc, que possibilitava, 

en aquell moment, la valoració de l'ampliació de més de dos mesos per demanar 

interessos de demora. La Cambra de Contractistes de Catalunya va interposar en 

aquell moment un recurs contra el plec de condicions i el Ple va aprovar la seva 

modificació deixant sense efecte aquella clàusula. 

l'Ajuntament de Manresa ho va comunicar als Tribunals, però la Cambra de 

Contractistes de Catalunya s'hi va oposar d'una manera molt contundent a 

l'acabament del procés. Suposa que devia tenir un cert interès en què es dictés 

una Sentència favorable als seus interessos, malgrat que l'Ajuntament ja li havia 

donat la raó abans que ho fes el Tribunal. 

En un principi el Tribunal va donar la raó a la Cambra, però posteriorment aquella 

part va interposar un recurs de súplica al Tribunal, que s'ha estimat. 
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En conseqüència, l'Ajuntament s'ha estalviat les costes processals, que era 

l'objectiu de tot aquest procés.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.   
 
2.1.3 MODIFICAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC 

URBÀ DE VIATGERS A MANRESA, EN EL SENTIT DE REFORÇAR 
LES LÍNIES DE TRANSPORT I PREVEURE LA GRATUÏTAT DURANT 
LA JORNADA DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 25 d'agost del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del 
servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat 
mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA. 
 
Vist l’informe emès pel cap de subservei d’Obres i Manteniments en data 22 de 
juny de 2000, en relació amb el reforçament del transport públic urbà durant la 
celebració de la diada per a la mobilitat sostenible “A ciutat, sense el meu 
cotxe!”, el proper dia 22 de setembre de 2000. 
 
Atès l’informe emès pel senyor cap dels Serveis Financers en data 25 de juliol 
de 2000. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu  
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic 
urbà de viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA 
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CASTELLÀ, SA (CIF A 08510059 - carrer Artés, 15 de Manresa), en el sentit de 
reforçar les línies de transport públic urbà i preveure la gratuïtat del servei 
durant la jornada que ha de tenir lloc el dia 22 de setembre de 2000 
anomenada diada per a la mobilitat sostenible “A ciutat, sense el meu cotxe!”. 
 
El reforç de línies s’efectuarà tal com s’indica a continuació: 
 
· S’incorporen els tres vehicles de reserva de la flota de transport públic urbà 

al servei, el dia 22 de setembre de 2000. Dos d’aquests vehicles reforçaran 
la línia 1 (La Balconada) i l’altre la línia 4 (Sagrada Família - Font). 

 
· Els dos vehicles assignats addicionalment a la línia 1 entraran en servei a 

les 7:06 i 7:18 hores i iniciaran el seu últim recorregut a les 19:51 i 20:06 
hores respectivament. Els temps de recorregut considerats són els 
mateixos establerts per aquesta línia, variables en funció de la franja 
horària. 

 
· El vehicle assignat al reforçament de la línia 4 entrarà en servei a les 7:30 i 

iniciarà el seu últim recorregut a les 20:30. El temps de recorregut 
considerat és de 30 minuts, l’establert per a aquesta línia. 

 
Quant a la gratuïtat del servei, el sistema de control d’accés a l’interior del bus 
no s’alterarà i per això caldrà que els viatgers rebin el corresponent títol de 
transport (bitllet) que incorporarà la gratuïtat del servei. 
 
SEGON. Fer constar que la previsió d’increment de la subvenció es 
comptabilitza per aquesta jornada en 400.315 PTA (2.405,94 Euros), d’acord 
amb l’informe emès en data 25 de juliol de 2000 pel cap dels Serveis 
Financers. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i explica que el proper dia 22 de 

setembre se celebrarà la diada del dia sense cotxe amb l'eslògan " A la ciutat 

sense el meu cotxe ". Per aquest motiu, s'ha previst el tancament al trànsit 

d'una illa compresa entre la Plana de l'Om i la plaça d'Espanya, on només 

podran circular vehicles d'emergències i de transport públic. 

Considera que, donat que es tracta d'una jornada que ha de servir per 

mentalitzar-nos respecte a la utilització que es fa del cotxe privat, es potenciarà 

la mobilitat dels vianants i la utilització del transport públic.  

Aquest dictamen fa referència a la modificació de les línies del transport públic, 

perquè els ciutadans puguin tenir més incidència en el transport, així com 

establir la gratuïtat del servei durant la jornada.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU manifesta el seu 

suport a la celebració d'aquesta jornada de sensibilització, però també li 

agradaria que servís per posar sobre la taula les actuacions que any rere any 
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emprèn l'Ajuntament de Manresa per millorar la utilització del transport públic i 

la circulació a la ciutat de manera permanent.  

En aquest sentit, voldria recordar que el RACC va elaborar un estudi 

encarregat per l'Ajuntament de Manresa sobre la circulació a la ciutat. 

Transcorregut un any i mig des d'aquell estudi, seria bo veure quin seguiment 

se n'ha fet, des del punt de vista de les accions que s'han tirat endavant. 

No pretén que aquesta qüestió sigui contestada en aquest moment, però sí 

seria interessant veure de quina manera es pot aprofitar la celebració del dia de 

sensibilització per transmetre als ciutadans les accions que s'adopten any rere 

any perquè quedin consolidades, en benefici de la circulació a la ciutat de 

Manresa. 

 

El senyor Caballo i Molina respon que, d'entrada cal tenir present que la 

diada sense cotxe que se celebra cada any pretén ser l'inici de tot un seguit de 

sensibilitzacions, més que no pas una única jornada de sensibilització dels 

ciutadans. 

El transport públic s'ha de potenciar i l'Ajuntament així ho intenta, com es 

demostra amb el fet que l'empresa concessionària comunica mensualment 

l'augment de l'ús del transport públic. 

També és evident, però, que l'ús que es fa del cotxe privat, no afavoreix la 

coherència de la circulació ni del transport públic; oimés tenint en compte que, 

des de l'any 1990 hi ha hagut un augment aproximat de 1.000 cotxes anuals, la 

qual cosa significa que a 31 de desembre del 1999 la xifra era de 39.000 i en 

aquest moment segurament que deu haver augmentat fins a 39.500 o 39.600, i 

al desembre serà de 40.000. 

Aquesta situació pertorba constantment la circulació a Manresa. 

Malgrat això, la diada sense cotxes, a la qual s'han afegit algunes entitats, 

perquè la sensibilització sigui més efectiva, és un principi d'actuacions i 

posteriorment se'n podrien programar d'altres per aconseguir la continuïtat i la 

contundència. 

En qualsevol cas, si el senyor Llobet ho desitja, se li poden facilitar dades més 

concretes.  

 
L'alcalde intervé per matisar que l'estudi encarregat per l'Ajuntament al RACC 
era sobre els aparcaments. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 2.1.4 i 2.1.5.  
 
2.1.4 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE 

D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2000 DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 
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El secretari dóna compte del dictamen, del dia 12 de setembre del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de 
crèdit i de  crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent  expedient de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
amb càrrec a majors ingressos, i 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 a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l'exercici del 2001.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 20/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen i que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a 
aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Aplicar  el finançament de la part reduïda de la partida 432.1.600, - 
Alienacions- a les partides 412.0.622, 422.5.622 i 432.3.622, el finançament de 
les quals serà el següent: 
 
 
 
 
Partida 432.1.600 Inversions en terrenys 
 
Finançament: Crèdit entitats financeres .......................... 21.990.950 
 Recursos ordinaris ................................... 50.000.000 
 Alienacions ............................................. 153.454.711 
 
 

Partida 412.0.622 Adquisició de locals INCASOL 
 
Finançament: Alienacions  
 
 
Partida 422.5.622 Adquisició de locals INCASOL  
 
Finançament: Alienacions  
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Partida 432.3.622 Adquisició de locals INCASOL  
 
Finançament: Alienacions  
 
Quart.- 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 20/2000 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." 
 
2.1.5 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE 

D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 21/2000 DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen, del dia 13 de setembre del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de 
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les 
despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a majors 
ingressos, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden demorar fins a l'exercici del 2001. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 21/2000 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 21/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat 
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica els dos expedients de modificació de 

crèdit dient que el número 20/2000 recull diverses modificacions, que afecten 

vàries àrees de l'Ajuntament, que s'han anat generant en aquest període 

d'estiu, i que es poden resumir de la manera següent:  

Augments de despeses per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, per 

77,7 milions de pessetes. Els recursos amb què es financen són els següents: 

generats per majors ingressos, 28,1 milions de pessetes, i baixes de crèdits per 

despeses, 49,6 milions de pessetes. 

El resum per conceptes és el següent: en concepte d'IVA repercutit, hi ha un 

ingrés i, per tant, la corresponent consignació de despesa per poder ingressar 

l'IVA soportat i repercutit per l'alienació de la finca del sector dels Trullols, per 

gairebé 9 milions de pessetes.  

També cal destacar, com a import més significatiu, el conveni signat amb 

ADIGSA i amb l'INCASOL, que ha de suposar posteriorment la 

instrumentalització d'una sèrie de posicions. En aquesta línia és necessari 

consignar 36,5 milions de pessetes per a l'adquisició dels locals situats a la 

Font dels Capellans. Alhora i també en aquest epígraf, cal incloure una 

ampliació de la concessió a ADIGSA, per valor de 5 milions de pessetes.    

Aquests 41 milions de pessetes és pràcticament més del 60 per 100 del total de 

l'expedient.  

En Seguretat Ciutadana, cal destacar l'adquisició d'un equip estabilitzador, però 

en aquest cas, es tracta d'una reclassificació de Seguretat Ciutadana, per valor 

d'1,7 milions de pessetes.  

Del Servei d'Acció Ciutadana, per a la contractació de monitors de les colònies 

d'estiu, s'ha fet una reclassificació, que, com és sabut, no suposa més 

increment de despesa, sinó un canvi de posició. L'import és de 3,2 milions de 

pessetes.  

De Secretaria, es necessita suplementar 1 milió de pessetes per a les 

despeses de comunitat dels pàrquings situats al carrer de Bernat de Sallent, 

que disposen de 14 places.  

D'Urbanisme, es produeix una reclassificació per valor d'1 milió de pessetes per 

a la instal.lació d'energia solar tèrmica per al Pavelló Esportiu del Pujolet, que 

es finança també amb majors ingressos i que procedeix de transferències de la 

Diputació de Barcelona, per valor de 10 milions de pessetes, que constitueixen 

el que s'anomena el conveni d'IVA, que es refereix tant a l'aspecte turístic de 

Manresa, com al Puigmercal, o també a la dinamització del centre comercial de 

la ciutat.  

De Planificació i Coordinació, per a l'adquisició d'un equipament informàtic 

destinat al Projecte de Xarxa Ciutadana, s'hi destinen 2,1 milions de pessetes. 

I, per últim, es produeix també una reclassificació de les partides de personal, 

per valor de 5 milions de pessetes, que també són posicions que es donen de 

baixa en una partida i d'alta en una altra.  

Aquest és el resum de l'expedient número 20/2000, per valor de 77,7 milions de 

pessetes.  
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L'expedient número 21/2000 és molt concret i afecta una única partida 

pressupostària. Es tracta de poder incloure dins de les previsions 

pressupostàries de la Setmana Solidària 2000, i també als efectes de poder 

concedir una subvenció a l'entitat Creu Roja, que és coorganitzadora juntament 

amb l'Ajuntament de Manresa, la subvenció d'1 milió de pessetes, destinada a 

aquesta entitat. Aquest import es finança amb una transferència pel mateix 

valor, provinent de la Fundació Caixa de Catalunya, respecte a la qual cal 

manifestar públicament l'agraïment. 

 

El senyor Sala i Rovira intervé dient que el GMCIU s'abstindrà en la votació 

d'aquests dictàmens i li crida d'atenció el fet que en el dictamen número 2.1.4 hi 

ha moltes partides a les que s'apliquen petits increments només de 1.000 

pessetes.  

No sap quins ajuts deuen ser que en partides de 9 milions de pessetes o d'1,5 

de pessetes hi faltin 1.000 pessetes. Potser es tracta d'una redistribució per 

quadrar.  

 

El senyor Teixeiro i Macipe respon al senyor Sala que es fa el mateix que el 

que es feia fa cinc o sis anys, és a dir, en un determinat moment es fa un 

recalcul de les partides de personal, que permet obtenir una posició 

pressupostària del que es gastarà a 31 de desembre. Si en aquest recalcul, per 

exemple, faltessin 827 pessetes, cal fer la consignació necessària per 

incorporar 1.000 pessetes. Aquesta és l'explicació anecdòtica d'aquest tema i 

insisteix en que això s'ha fet sempre. 

 

El senyor Sala i Rovira diu que, independentment del fet que el recalcul s'hagi 

fet sempre, li sembla curiós que faltin els imports tant en les partides d'1 milió 

de pessetes, com en les de 9 milions de pessetes, malgrat que el Pressupost 

estigués tècnicament acurat.  

 
A petició del GMPP, l'alcalde disposa la votació separada dels dos dictàmens. 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l'ordre del dia amb el número 2.1.4, 
s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 
abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP). 
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l'ordre del dia amb el número 2.1.5, 
s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 
abstencions (GMCIU). 
 
2.1.6 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN 

L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LES PISCINES 
MUNICIPALS, FASE 1, ETAPA 2, PER UN IMPORT TOTAL DE 
122.719.562 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 13 de setembre del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que el ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 4 de maig de 
2000, va autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l'execució del 
projecte "Arranjament de les piscines municipals, Fase I, etapa 2, per un import 
total de 113.752.136 PTA, amb la següent distribució: 
 

Any 2000 ........................... 71.137.000 
Any 2001 ........................... 42.615.136 

 
Atès que, segons informe de l'Arquitecte Cap de Secció d'Obra Pública de 17 
de juliol de 2000, procedeix realitzar una revisió de preus del pressupost 
general del contracte. 
 
Atès que l'esmentada revisió del pressupost fa necessari modificar l'anualitat de 
l'exercici 2001 inicialment aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en 
sessió del dia 4 de maig de 2000. 
 
Atès que en el Pressupost municipal vigent existeix la partida 452.2.622 per 
atendre aquesta despesa d’inversió, amb una consignació de 72.500.000’- 
PTA, i amb un finançament disponible per la mateixa quantitat i amb càrrec al 
Romanent Líquid de Tresoreria de la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 
1999. 
 
Atès que les obres previstes al projecte esmentat reuneixen les condicions per 
a poder acordar la modalitat de despesa plurianual prevista en l’article 155 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 
articles 79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l’execució del 
projecte “d’arranjament de les piscines municipals, Fase I, etapa 2” per un 
import total de 122.719.562’-PTA, modificant l'anualitat de l'exercici 2001 
inicialment aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 4 de 
maig de 2000 i fixant la despesa plurianual de la següent forma: 
 

ANY 2000 .......................... 71.137.000 
ANY 2001 .......................... 51.582.562 
 

TOTAL ............................... 
 

122.719.562 

 
Atès el programa de realització dels treballs, es fa ús de l'excepcionalitat 
prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 84.1 del 
Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. 
 
SEGON.- Consignar en el Pressupost Municipal de l’exercici del 2001, 
l’anualitat de 51.582.562’-PTA, per atendre les obligacions de pagament 
corresponents a l’esmentada anualitat." 
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El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que, donat que el projecte 

d'execució "d'arranjament de les piscines municipals, Fase I, etapa 2" es va 

redacta amb data de finals del 1998, i que la conjuntura econòmica existent 

dins de l'àmbit de la construcció ha originat un increment notable de diverses 

partides del Pressupost, és del tot necessari fer una modificació d'aquest 

pressupost a l'alça, significant una valoració o increment del 7,37 per 100. 

En conseqüència, cal també establir un nou import dels honoraris tècnics de 

direcció de les obres.  

L'esmentada revisió fa necessari modificar l'anualitat de l'exercici 2001 (la de 

l'exercici 2000 continua com estava), inicialment aprovada d'acord amb la 

proposta següent: per a l'exercici 2001, 51,5 milions de pessetes en lloc dels 

42,6 milions de pessetes, inicialment consignats. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
3. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
3.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

CONSTRUCCIONES JOSEP A. SÁNCHEZ SANTAMARIA, SL, EN 
CONCEPTE DE TREBALLS DE MILLORA DEL CARRER 
CONCÒRDIA, PER IMPORT DE 2.300.000 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
13 de juliol del 2000 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. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s'adjunten, el regidor delegat d'Urbanisme proposa al Ple l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986. de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 
CREDITOR 
 
CONSTRUCCIONES JOSEP A. SANCHEZ SANTAMARIA, SL. 
CIF B-59345744 
Domicili: C/ Joan XXIII, 26 08251 SANTPEDOR 
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CONCEPTE 
 
TREBALLS DE MILLORA DEL CARRER CONCÒRDIA 
 
IMPORT 
 
2.300.000 PTA (inclòs l'IVA)" 
 
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que aquest dictamen fa 

referència a una contractació que es va dur a terme amb la societat 

Construcciones Josep A. Sánchez Santamaria, S.L., en les obres que estava 

executant a principis d'aquest any a l'entorn del carrer Concòrdia. 

Aquella empresa estava resolent la construcció d'unes edificacions a l'entorn de 

Can Font i hi havia una part del carrer Concòrdia que estava urbanitzat en la 

seva meitat. Havia de fer les connexions i es va demanar als tècnics que es fes 

una valoració respecte al moment en què es podria fer la urbanització 

d'aquesta meitat del carrer. A mesura que aquesta empresa anava urbanitzant 

la part que li afectava dins de la seva unitat d'actuació, també va urbanitzar la 

part de fora, que es va valorar tècnicament per un import de 2.300.000 

pessetes amb l'IVA inclòs. 

Tenint en compte que no es podia fer un concurs, ja que, si hagués entrat un 

altre constructor, hauria estat complicat i segurament més car, donat que 

aquesta empresa ja disposava de tota la maquinària i estava duent a terme la 

urbanització d'aquest entorn, va semblar convenient i econòmic per a la ciutat 

que la mateixa promotora acabés la urbanització per l'import que es va acordar.  

El mètode perquè aquest constructor pugui cobrar és el reconeixement de 

crèdit i, per tant, es planteja aquesta solució al Ple de la Corporació.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
3.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC REFERENT AL 

DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE SÒL RESIDENCIAL 
DEL POLÍGON I DEL PLA PARCIAL LA PARADA, A SUBSCRIURE 
ENTRE L'AJUNTAMENT I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, 
AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A 
L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA EN EL PACTE 
SETÈ I CONSIGNAR EN EL PRESSUPOST DELS L'EXERCICIS 2000, 
2001 I 2002 UN TOTAL DE 85.832.390 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’interès de l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa en 
desenvolupar i executar una actuació de promoció residencial al terme 
municipal de Manresa, en el sector anomenat La Parada. 
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Atès que, per tal de possibilitar aquest desenvolupament va ser promoguda una 
Modificació puntual del Pla general de Manresa al sector de La Parada, així 
com el Pla Parcial d’ordenació corresponent, aprovats definitivament en dates 
22 de desembre de 1998 i 17 de febrer de 1999. 
 
Atès que el polígon I de l’esmentat Pla parcial queda delimitat al nord-oest, pel 
carrer H i pel carrer Lluís Millet, part del qual es troba fora de l’àmbit de 
l’esmentat polígon.  
 
Atès que, l’Ajuntament de Manresa ha manifestat la voluntat que, al mateix 
temps que s’urbanitza el polígon I, s’executin les obres d’urbanització de la 
prolongació del carrer H fins al carrer Enric Morera i la part del carrer Lluís 
Millet que es troben fora del seu àmbit, així com la prolongació de l’Avinguda 
d’Els Dolors cap al Sud fins a connectar amb el tram ja urbanitzat del sector 
industrial, inclòs l’obra de la fàbrica sota la línia del ferrocarril. 
 
Atès que l’Institut Català del Sòl ha redactat el Projecte d’urbanització de l’àmbit 
del polígon I del Pla parcial La Parada, així com el Projecte corresponent a les 
obres externes d’aquest polígon, de conformitat amb la voluntat manifestada 
per l’Ajuntament. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl han arribat a un 
acord en relació al finançament de les obres exteriors al polígon I, i, a aquest 
efecte, han redactat un conveni urbanístic, la minuta del qual ve adjunta al 
present dictamen per a la seva aprovació. 
 
Atès que en el pacte setè d’aquest conveni es preveu l’atorgament d’una 
subvenció per part de l’Ajuntament de Manresa, a favor de l’Institut Català del 
Sòl, amb caràcter plurianual durant els anys  2000, 2001  i 2002. 
 
Atès que, en la partida 511.0.753.01 de l’estat de despeses del pressupost 
municipal vigent existeix consignació i finançament per poder atendre la 
despesa a realitzar dins l’exercici de l’any 2000. 
 
Atès que la despesa a realitzar reuneix les condicions legalment exigides per 
acordar la modalitat de despesa plurianual prevista en l’article 155 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i articles 79 i 
80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni 
urbanístic objecte del present Dictamen. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic, adjunta al present dictamen,  
referent al desenvolupament de la promoció de sòl residencial del polígon I del 
Pla parcial La Parada, a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut 
Català del Sòl. 
 
2n. FACULTAR l’I·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu. 
 
3r. AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per a l’atorgament de la 
subvenció prevista en el pacte setè del conveni, per un import total de 
85.832.390 de pessetes. 
 
Es fixa la despesa plurianual de la forma següent: 
 

Any 2000 ............................. 30.000.000 PTA 
Any 2001 ............................. 30.000.000 PTA 
Any 2002 .............................. 25.832.390 PTA 
  

TOTAL .................................. 85.832.390 PTA 

 
Atès el programa de realització dels treballs, es fa ús de l’excepcionalitat 
prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 84.1 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
4t. CONSIGNAR en el pressupost municipal de l’exercici del 2001 l’anualitat de 
30.000.000 de pessetes, i en el pressupost municipal de l’exercici del 2002 
l’anualitat de 25.832.390 de pessetes, per atendre les obligacions de pagament 
contretes amb la signatura del conveni aprovat." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació de la minuta de 

conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Català del Sòl, 

per al desenvolupament de la Parada. 

La Parada és un polígon de la ciutat que uneix la part nord, és a dir la plaça de 

la Creu, el carrer de la Pau i la plaça dels Dolors. És una nova entrada a la 

ciutat i, per tant, és un polígon interessant per al creixement residencial i per als 

nous accessos a la ciutat.  

Es presenta aquest conveni perquè, en el fons és un pla que es desenvolupa 

de manera que les despeses vagin a càrrec de tots els propietaris beneficiaris. 

En aquest cas, però, hi ha una singularitat, consistent en el fet que un dels 

propietaris és l'Institut Català del Sòl, i que d'acord amb les dues 

Administracions, el destí principal dels solars que aniran revertits a l'Institut 

Català del Sòl s'edificaran amb habitatges de règim protegit. 

A més, amb aquest Pla Parcial es fan unes obres que s'urbanitzen a l'exterior 

de l'àmbit estricte del Polígon. Per tant, l'Ajuntament ha fet aquest conveni per 

establir els criteris i les aportacions econòmiques amb què es pagaven les 

obres d'urbanització, que afectaven tant a l'interior d'algunes del polígon que 

van distribuïdes pel mateix Pla, com també les que queden fora de l'àmbit del 

Polígon.  
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Les de fora del Polígon són les següents: un pont sota la via dels Ferrocarrils, 

que no va inclòs en el Pla Parcial; una part del carrer Lluís Millet i Enric Morera; 

una part important de l'avinguda dels Dolors, que suposa sostenir una torre 

d'alta tensió, ja que el terra es rebaixarà i, per tant, quedaria la torre penjada. 

Per això, es farà una repavimentació de la torre. 

La gestió del polígon, per una qüestió de conveni, correspon a l'INCASOL. El 

repartiment de costos és el següent: a l'INCASOL li correspon una aportació de 

91.214.161 pessetes; a l'Ajuntament de Manresa li correspon una aportació de 

91.132.390 pessetes; a la resta dels propietaris del polígon els correspon una 

aportació de 24.318.296 pessetes. Tot això suma un total de 206.600.000 

pessetes, aproximadament, que són el total d'obres externes del polígon.  

Les obres totals del polígon en l'interior de carrers superen els 800 milions de 

pessetes. 

Per pagar aquestes obres, hi ha un compromís de finançament dels 

pressupostos dels exercicis 2000, 2001 i 2002, que al conveni s'estableix el 

repartiment de 30 milions de pessetes per a l'any 2000, 30 milions de pessetes 

per a l'any 2001, i els 25 milions de pessetes restants per a l'any 2002.  

L'obligació de construir habitatges de protecció oficial és de 338 de règim 

general, 164 de règim taxat, i 40 que resten lliures. Per tant, són gairebé 500 

habitatges de protecció oficial, que aporta aquest polígon a la ciutat de 

Manresa, semblant a la que s'ha fet a la Balconada i a la Font dels Capellans.  

D'acord amb el conveni, el començament d'aquestes obres s'estableix en tres 

mesos a partir de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització. Per tant, amb 

aquest conveni es produeix un acord amb l'INCASOL per poder dur a terme la 

propera reparcel.lació, que s'ha d'aprovar definitivament així com aprovar el 

projecte d'urbanització, que ja està elaborat. 

Per tant, tenint en compte els acords arribats amb l'INCASOL, properament es 

podrà disposar de la urbanització d'aquest sector.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que creu que aquest és un molt bon 

conveni, el GMCIU se suma a la satisfacció del regidor d'Urbanisme davant del 

fet que Manresa disposarà de més de 500 habitatges de protecció oficial, i es 

felicita també pels fruits que donen els acords als que s'arriba entre les 

institucions. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.       
 
3.1.3 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA, FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE 
BALMES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de febrer del 2000, va 
ser adoptat l’acord següent: 
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1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES, redactat pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 125 
del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de 
trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de 
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el 
seu cas, altres alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així 
com en un dels diaris de major circulació de la província. 

 
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública del 
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 67, del dia 18 de març del 2000, així com en els diaris 
Regió 7, de 4 de març del 2000, i El Periódico, de 9 de març del 2000, i que 
una vegada transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient no ha 
estat presentat cap tipus de suggeriment ni alternativa de planejament. 
 
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de 
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents, 
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del 
planejament general correspon al Ple. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA  
GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES, 
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la 
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant 
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de 
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major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de 
planejament urbanístic. 
 
3r. NOTIFICAR aquest acord a les Corporacions locals limítrofes, en 
compliment d’allò establert a l’article 57.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació inicial d'una 

modificació de Pla General, en aquest cas, corresponent al carrer de la Font del 

Gat, cantonada amb el carrer Dante. 

En aquest sector es deixen les edificacions com estan construïdes en aquest 

moment, és a dir, refer l'alineació prevista en el Pla General vigent i deixar 

l'alineació on hi ha l'edificació construïda. 

Pel que fa al passatge Balmes, és el mateix cas, és a dir, deixar l'edificació on 

està situada en aquest moment, perquè el Pla General definia unes 

modificacions.  

Durant el període d'exposició pública dels criteris i objectius no s'ha presentat 

cap al.legació, i en conseqüència, ara s'aprova inicialment la modificació 

puntual del Pla General. 

 
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.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.k) 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3.1.4 DESESTIMAR ELS SUGGERIMENTS FORMULATS PEL SR. AGUSTÍ 

TRULLÀS CASÉ DINS EL PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS 
TREBALLS CONSTITUTIUS DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MANRESA, 
LA CATALANA, I APROVAR INICIALMENT AQUESTA MODIFICACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de maig del 2000, va 
ser adoptat l’acord següent: 
 

1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. LA CATALANA, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament 
Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, comptats a partir de 
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i 
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament. 
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2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així 
com en un dels diaris de major circulació de la província. 

 
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels 
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 133, del dia 3 de juny del 2000, així com en els diaris 
Regió 7, de 20 de maig del 2000, i El Periódico, de 23 de maig del 2000. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat presentat 
un escrit de suggeriments, que és el següent: 
 

NÚM R.E. DATA INTERESSAT 

1 15680 07.06.00 AGUSTÍ TRULLÀS CASÉ 

 
Atès que en el seu escrit l’interessat formula el suggeriment següent: 
 
1. Que sigui eixamplat el camí rural que condueix des del col·legi d’El Xup 

fins a la carretera d’Igualada i que en els seus darrers metres transcorre 
pel lateral de la finca La Catalana. 

 
Atès que aquest suggeriment planteja una qüestió que escapa dels objectius de 
la modificació del Pla general en tràmit, que no són altres que els de fixar les 
condicions que permetin la recuperació i la rehabilitació de l’edifici protegit de 
l’antiga central elèctrica La Catalana. 
 
Atès que, d’altra banda, el camí esmentat té la consideració de camí rural en 
sòl no urbanitzable, fet que impossibilita el seu eixamplament per al pas de 
vehicles, i que, a més, la seva ubicació queda fora de l’àmbit afectat per la 
Modificació del Pla general en tràmit. 
  
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de 
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents, 
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del 
planejament general correspon al Ple. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. DESESTIMAR els suggeriments formulats pel senyor Agustí Trullàs Casé 
dins del període d’exposició pública dels treballs constitutius de l’Avanç de 
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Planejament de la Modificació del Pla general d’ordenació de Manresa. La 
Catalana, en el sentit d’eixamplar el tram final del camí rural que condueix des 
del col·legi d’El Xup fins a la carretera d’Igualada, per tractar-se d’una petició 
que, tant per l’àmbit com per l’objecte, no correspon ser resolta per la present 
Modificació. 
 
2n. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA  
GENERAL DE MANRESA. LA CATALANA, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la 
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant 
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de 
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de 
planejament urbanístic. 
 
4t. NOTIFICAR aquest acord a les Corporacions locals limítrofes, en 
compliment d’allò establert a l’article 57.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol." 
 
El senyor García i Comas diu que, com en el dictamen anterior, en aquest cas 

també es tracta d'una modificació del Pla General, que afecta al sector de La 

Catalana. Per aprofitar la iniciativa de FECSA d'instal.lar les seves oficines i el 

manteniment en l'antic transformador anomenat La Catalana.  

Amb aquesta dictamen s'aprova inicialment la modificació.  

S'ha presentat una al.legació, que no entra en la qüestió concreta que es 

modifica, sinó que fa referència a la urbanització d'alguns camins. 

Demana el vot afirmatiu al dictamen, ja que es millorarà l'edifici, com ja es va 

veure en l'anterior tramitació i es donaria al sector un ús d'oficina i de 

magatzem de manteniment de FECSA. 

 
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.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.k) 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.  
 
3.1.5 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS 

DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL DE MANRESA, PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA 
COVA I CARRER MONTSERRAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA COVA I CARRER MONTSERRAT, 
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 46 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Atès que l’objectiu d’aquesta modificació és el de configurar una nova 
delimitació de l’àmbit del Pla especial Camí de la Cova i establir instruments de 
gestió adequats per a la regeneració del front edificat del carrer Montserrat. 
 
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que 
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a 
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació". 
 
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i 
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del 
planejament general correspon al Ple. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició 
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA COVA I CARRER MONTSERRAT, 
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa 
l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del 
termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de 
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu 
cas, altres alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com 
en un dels diaris de major circulació de la província." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de proposar al Ple l'aprovació 

d'uns treballs inicials en l'entorn del carrer de Montserrat, Camí de la Cova. 

És una Pla Especial i, per tant, de millora urbana de tot un sector, que també 

afecta l'entrada de Manresa, sobretot per la Via de Sant Ignasi, i que té un 
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àmbit de planejament que va des de la plaça de Sant Ignasi, el carrer 

Montserrat, el carrer de Sant Joan, la Via de Sant Ignasi, i una part del Camí de 

la Cova. 

Hi ha una edificació bastant deteriorada, tant físicament, com també 

socialment, i es determina un punt de millora, com ja ha dit abans, és l'entrada 

de la ciutat. Per això interessa que sigui un punt d'entrada atractiu, amb una 

visió i una ordenació molt més adient per a l'entrada de la ciutat.  

Amb aquest dictamen se sotmeten a exposició pública els treballs d'anàlisi i 

també unes alternatives i unes propostes de millora i de consolidació 

d'edificació d'aquest sector, perquè els veïns afectats puguin presentar 

suggeriments, alternatives o donin la seva opinió davant d'aquesta consolidació 

de l'edificació.  

Cal recordar que hi ha una suspensió de llicències aprovada i, en el seu 

moment, es va denegar una llicència d'edificació. 

S'han anat resolen totes aquestes qüestions, i a la llicència denegada se li ha 

ubicat un nou emplaçament, i el que es planteja en aquest punt és la 

consolidació de l'entorn de la fàbrica que s'anomena de l' "aranya", on hi hagi 

una certa visió cap a la balconada que aquest espai obre als carrers Escodines 

i Sant Bartomeu, i que aquesta sigui la plataforma d'arrencada d'un possible 

pont que pugui enllaçar aquest punt amb el carrer Codinella. 

Per tant, és un pla de millora d'aquest sector, per al qual demana el vot 

afirmatiu. 

 

El senyor Sala i Rovira intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 

aquest avanç de planejament, ja que el considera un projecte interessant per a 

la millora i la rehabilitació de la zona de les Escodines. Per això, el GMCIU, des 

de la seva posició de grup de l'oposició, vetllarà i col.laborarà en el que calgui 

perquè es pugui desenvolupar de la forma més correcta possible.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
3.1.6 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PLAÇA 

PORXADA, PROMOGUT PER JORVI, SCCL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per decret d'alcaldia de data 23 de maig del 2000 es va resoldre el 
següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL PLAÇA PORXADA, 
promogut per la societat JORVI SCCL, de conformitat amb allò que disposa 
l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya 
en matèria urbanística. 
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2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'Estudi de Detall inicialment 
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
perquè així ho disposa l'article 64.1, lletres a) i b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l'anunci d'aquest acord en un dels 
diaris de major circulació de la província, notificant-se a més, personalment, 
als propietaris i d'altres interessats directament afectats compresos dins 
l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall, d'acord amb l'article 140.3 del 
Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret 2159/1978, 
de 23 de juny. 

 
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 148, annex 1, del dia 21 de juny del 2000, així com en el 
diari La Vanguardia, de 30 de maig del 2000, i que durant el termini d’exposició 
pública de l’expedient no ha estat presentada cap mena d’al·legació, 
reclamació ni recurs.  
 
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els 
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PLAÇA PORXADA, 
promogut per la societat JORVI SCCL, de conformitat amb allò que disposa 
l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat, 
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del 
que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament 
urbanístic de Catalunya. " 
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El senyor García i Comas explica que es tracta d'un estudi de detall molt de 

detall, consistent en possibilitar que un comerç situat al carrer dels Esquilets 

pugui disposar de la seva planta baixa alineada amb la planta de la plaça 

Porxada, perquè es pugui accedir al seu interior. 

És un edifici que té una part en construcció i a la part que queda més a dins de 

la plaça Porxada, en el moment en què estigui aprovat, es podrà fer aquesta 

edificació. 

Per tant, insisteix, és un punt molt de detall d'aquest interior d'illa, per unificar 

els terres del comerç. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I 

ACTIVITATS 
 
3.2.1 DICTAMEN CONJUNT DELS REGIDORS DELEGATS D'HABITATGE, 

REHABILITACIÓ I ACTIVITATS I D'URBANISME, QUE APROVA 
INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE INSTAL.LACIONS 
DE RADIOCOMUNICACIÓ, I CONCEDIR AUDIÈNCIA A LOCALRET, 
ALS OPERADORS DE TELEFONIA MÒBIL AUTORITZATS EN 
L'ÀMBIT DE MANRESA, A LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS, COL.LEGIS PROFESSIONALS D'ENGINYERS I 
APARELLADORS I AL COL.LECTIU ECOLOGISTA L'ALZINA ALS 
EFECTES DE PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS I RECLAMACIONS 
AL TEXT DE L'ORDENANÇA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen, del dia 5 de setembre del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d’ordenança municipal sobre instal.lacions de 
radiocomunicació, elaborat per la comissió d’estudi constituïda pels serveis 
tècnics i jurídics del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via pública, amb 
l’objecte d’establir la regulació normativa de les condicions que han de complir 
les instal.lacions de radiocomunicació en el terme municipal de Manresa. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
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al.legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a 
l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals. 
 
Ignasi Perramon i Carrió, Regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats i 
Joaquim Garcia i Comas, Regidor delegat d’Urbanisme, proposen al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre instal.lacions 
de radiocomunicació, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
l’Ordenança per un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i 
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a LOCALRET, als operadors de telefonia 
mòbil legalment autoritzats en l’àmbit de Manresa, a la FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS, als COL.LEGIS PROFESSIONALS d’enginyers 
superiors, enginyers tècnics, arquitectes i aparelladors i al COL.LECTIU 
ECOLOGISTA L’ALZINA, a l’efecte de presentació d’al.legacions i 
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una 
còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a 
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació. 
 
Quart.- DISPOSAR que , si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant 
el termini d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança 
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació." 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que l'ordenança serveix per regular la 

col.locació d'antenes de telefonia mòbil, i, per tant, per conciliar, per una banda 

la necessitat que la ciutat i aquest entorn tinguin suficient cobertura de telefonia 

mòbil; i, per una altra banda, per reduir el risc de l'impacte sobre la salut, el 

paisatge urbà i el conjunt de l'entorn de la ciutat.  

La proposta inicial recull, en bona part, el plantejament de l'Associació de 

Municipis LOCALRET, i incorpora concrecions i algunes variacions adaptades a 

la tipologia de Manresa, però, bàsicament intenta evitar el desgavell o la 

dispersió i el desordre que perillava de produir-se en aquest moment si no hi 

havia una regulació específica per al tema d'aquestes antenes.  

Aquesta ordenança es complementarà amb la normativa que properament 

editarà la Generalitat de Catalunya, i que en aquest moment està en fase 

d'exposició prèvia. Més tard, el decret de la Generalitat regularà bàsicament els 

temes vinculats a la salut a distàncies mínimes, i determinats paràmetres que 

no es preveuen en aquesta ordenança, sinó que la complementaran. 
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La regulació que planteja aquesta ordenança és bàsicament de caràcter 

urbanístic. Planteja la necessitat que les companyies abans d'instal.lar antenes 

elaborin un document base, que expliqui totes les que hi ha en aquest moment i 

també les previstes. Això permetrà agrupar les instal.lacions en uns llocs 

determinats, que és un dels criteris per evitar la dispersió. Per altra banda, 

també hi ha el criteri de demanar llicència per a cada antena; que hi hagi 

informació pública per als veïns possiblement afectats per aquestes 

instal.lacions; i que la llicència sigui revisable durant el període de dos anys si 

es demostra, mitjançant l'elaboració d'estudis, que l'impacte per a la salut pot 

ser més delicat del que hi havia amb les normatives anteriors, o bé que la 

tecnologia existent en aquest moment permet la substitució de les antenes 

anteriors per altres de menor impacte.  

També s'inclou en l'ordenança un conjunt de disposicions transitòries per a les 

actuals antenes. 

En definitiva, planteja tot aquest conjunt de regulació de condicions 

d'instal.lació i també de la seva tramitació.  

Amb aquest dictamen, s'aprova inicialment l'ordenança i l'Ajuntament té la 

intenció de no aprovar-la definitivament fins que no s'hagi dictat el decret de la 

Generalitat, la qual cosa el situa en un termini de tres mesos, període durant el 

qual l'Ajuntament pretén obrir un debat. En aquest sentit, es dóna audiència a 

tot un conjunt d'entitats interessades, com són ara les companyies i altres 

entitats de caràcter tècnic i cívic, que poden col.laborar amb l'aportació 

d'elements per a l'ordenança que avui s'aprova. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
4. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 DONAR SUPORT A LA INICIATIVA POPULAR DEL 

CORRELLENGUA-2000, DONAR SUPORT A LES ENTITATS I GRUPS 
QUE PARTICIPEN EN L'ORGANITZACIÓ D'AQUESTA EDICIÓ I 
COMUNICAR-HO A LA COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA-CAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 5 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la necessitat d’estendre a tots els nivells de la societat catalana la 
reivindicació de la plena normalització de l’ús social de la llengua catalana, així 
com el respecte a la seva unitat,  i que el conjunt del nostre poble participi 
activament en l’assoliment d’aquests drets. 
 
Atès que avui el nostre país, davant els reptes de la construcció europea, 
necessita més que mai l’enfortiment de la seva personalitat com a poble i la 
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seva cohesió, i donat que la llengua és un element bàsic de la nostra identitat 
col.lectiva. 
 
Atès que aquest Ajuntament té constància del creixent sentiment popular a 
l’entorn d’una reivindicació fonamental, que acabi definitivament amb greuges 
del passat i amb la manca de normalització en determinats àmbits de la nostra 
quotidianitat. 
 
Atesa la necessitat de dur a terme iniciatives populars de sensibilització, com el 
Correllengua, que des de fa 5 anys recorre els pobles i les comarques dels 
Països Catalans, fent arribar arreu els objectius abans ressenyats. 
 
Atès, finalment, el compromís amb la llengua catalana que sempre ha 
caracteritzat aquesta ciutat. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- DONAR suport a la iniciativa popular que amb el nom de 
Correllengua-2000 organitzen la CAL-Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua, ACPV-Acció Cultural del País Valencià, la Federació de la Catalunya 
Nord, el CCC- el Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra i els 
Joves de Mallorca per la Llengua, organismes que treballen per la plena 
normalització de la llengua catalana. 
 
SEGON.- DONAR suport a les entitats i grups de la localitat que participen en 
l’organització d’aquesta edició del Correllengua i contribuir com a Corporació a 
la difusió d’aquesta iniciativa. 
 
TERCER.- FER arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua-CAL.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que aquest és un 

dictamen que pot sorprendre els regidors, especialment si el dissabte van 

passar per la plaça de Crist Rei, on es va fer per cinquena vegada a la nostra 

ciutat el Correllengua. 

És bo que se sotmeti al Ple aquest dictamen, ja que aquest any es volia fer un 

recull de tots els municipis que s'hi adhereixen.  

A l'Ajuntament no li va semblar pertinent sotmetre-ho al Ple abans de l'estiu, 

donat que tradicionalment s'hi ha donat suport tècnic i econòmic, però, tenint en 

compte que se li va demanar explícitament que es donés suport a les entitats i 

grups de la localitat i també notificar-ho a la Coordinadora d'Associacions per la 

llengua, es va considerar que, malgrat que la sessió del Ple s'escaigui el dilluns 

següent al de la realització del Correllengua a Manresa, tenint en compte que 

això encara durarà fins a primers dels mes d'octubre, és un bon moment per 

adherir-se a aquesta iniciativa, formalment, més enllà del suport que ja hagi 

donat l'Ajuntament.   
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Tal com va manifestar en Josep Camprubí, el dissabte al vespre a la plaça de 

Crist Rei, aquesta és una bona manera de mantenir, assegurar i difondre el 

coneixement i el reconeixement de la unitat de la llengua.  

Tots els qui en formen part, són del principat i també del País Valencià i de la 

Catalunya Nord, del Principat d'Andorra i de les Illes.  

Per tant, aquesta pot ser una bona manera de manifestar el suport que hi dóna 

l'Ajuntament de Manresa.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.   
 
4.1.2 ANUL.LAR EL TEXT DEL CONVENI APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ 

DEL 15-5-2000 I APROVAR EL NOU TEXT DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ AMB EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CULTURA, 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT, DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I BISBAT DE VIC, PER TAL D'ESTABLIR ELS 
TERMES DE COL.LABORACIÓ EN LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE L'ALBA, CONEGUDA COM 
LA SEU.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 5 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'església col.legiata basílica de Santa Maria, coneguda també per 
Santa Maria de l'Alba i, popularment, per la Seu, és el monument més 
representatiu de la ciutat de Manresa, i un dels edificis cabals del gòtic català. 
 
Atesa la voluntat del Ministeri d'Educació i Cultura, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Manresa i el Bisbat de Vic, de formalitzar un conveni de col.laboració per tal 
d'establir els termes per finançar les obres de restauració de l'esmentada 
Església de Santa Maria de l'Alba. 
 
Atès que, a tal efecte, el ple d'aquest Ajuntament aprovà, en data de 15 de 
maig de 2000, el text inicial del Conveni de col.laboració entre les esmentades 
corporacions i institucions. 
 
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, als articles 
129.c i 135 de la Llei 8787, de 15 d'abril i articles 303 a 311 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, pels quals es regulen les relacions interadministratives i, en virtut 
d'aquestes, la potestat de formular convenis entre elles per tal d'assolir 
l'acompliment de l'interès públic. 
 
Atès que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 57 de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
la cooperació administrativa es desenvoluparà, amb caràcter voluntari, 
mitjançant consorcis o convenis administratius que subscriguin. 
 
Atès que aquesta voluntarietat i, per tant, potestat en la seva negociació, 
aprovació, modificació i extinció, es deriva també de l'article 304.1 del 
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Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, quan estableix que 
<<els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial>>. 
 
Atès que, a través d'aquesta base negocial, els convenis, mitjançant la comuna 
voluntat de les parts intervinents, poden cessar en la seva vigència o modificar-
se en el seu contingut substancial o formal. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent: 
 
ACORD 

 
Anul·lar el text del conveni aprovat per l'esmentat acord de Ple de data 15 de 
maig de 2000 i procedir a l'aprovació del nou text del Conveni de col·laboració 
a signar entre l'Ajuntament de Manresa, el Ministeri d'Educació i Cultura, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i el Bisbat de Vic, per tal d'establir els termes de col.laboració en les 
obres de restauració de l'Església de Santa Maria de l'Alba, coneguda 
popularment com la Seu, de conformitat amb el text que s'adjunta a 
l'expedient." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que ja sap que constitucionalment els 

nostres ajuntaments són laics, però sí que és bo, si es recorden les Escriptures, 

veure que bona part del poder que té El Senyor resideix en el fet que en sis 

dies va crear el món i el setè dia va reposar. 

L'Ajuntament ha necessitat tot un any per arribar a aquest conveni, però també 

és bo que al final s'aconsegueixi. 

S'arriba a aquest conveni en segona instància, perquè el precedent del mes de 

maig va tenir un mal entès jurídic, segons el quals ara la Generalitat de 

Catalunya necessitava un petit canvi, del qual no en "farà estelles". Així, durant 

el mes d'agost s'han posat d'acord el Bisbat de Vic, la Generalitat de Catalunya 

i l'Ajuntament de Manresa, i han redactat novament aquest acord, que ja ha 

signat el Bisbat de Vic, que a partir d'avui podrà signar l'Ajuntament de 

Manresa, que posteriorment possiblement signarà la Diputació de Barcelona, 

que posteriorment es retornarà a la Generalitat de Catalunya, i finalment al 

Ministeri, que també ho signarà per cinquanta milions de pessetes, i així es 

tancarà el conveni. 

Demana que, més enllà de les petites maniobres jurídiques, que no canvien en 

res les aportacions, el significat ni el volum de l'obra, els regidors donin el seu 

vot afirmatiu, amb el benentès que l'Ajuntament té l'objectiu que el proper 8 

d'octubre, que és el dia de la Seu, hi hagin símptomes evidents en forma de 

bastida del fet que les obres, no tant pel conveni, sinó per la primera aportació 

de la Caixa de Manresa, estaran en condicions d'iniciar-se al cap d'un any.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
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4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR COM A INGRÉS LA SUBVENCIÓ DE 

600.542 PTA CONCEDIDES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
PER AL SOSTENIMENT DE LA LLAR D'INFANTS EL SOLET, 
DURANT L'ANY 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ensenyament, del 
dia 4 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat, 
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal 
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys. 
 
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 
i signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre 
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal. 
 
Atesa la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de data 12-7-00 i, publicada al DOGC de 26-07-00 per la qual 
s’atorga una subvenció de 600.542,- PTA per al sosteniment del Centre 
d’Educació Infantil de 1r. cicle “El Solet” de titularitat municipal, per a l'any 
2000. 
 
Atès que el punt tercer de l’esmentada resolució estableix que per poder 
efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de 
l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.  
 
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 600.542,- PTA (sis-centes mil cinc-centes quaranta-dues 
pessetes), concedides pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al sosteniment de la llar d'infants "El Solet", durant l'any 2000, 
establerta en la resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 12-7-00 i 
publicada al DOGC de 26-7-00. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
El senyor Mora i Villamate pren la paraula explica que es tracta d'acceptar la 

subvenció que anyalment concedeix el Departament d'Ensenyament de la 
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Generalitat de Catalunya, per al sosteniment de la llar d'infants municipal 

situada al barri del Xup. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
4.3.1 DESESTIMAR EL RECURS INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA 

ANGELES MUNCUNILL ESTERRI CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 
17 DE JULIOL DE 2000, SOBRE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE 
DRET FUNERARI SOBRE EL NÍNXOL NÚM. 170. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 12 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data de vint-i-dos de novembre de mil nou-cents noranta-nou es 
va iniciar per aquesta Corporació expedient de caducitat relatiu a la sepultura 
núm. 170 de la Secció Sant Maurici. 
 
Atès que, amb posterioritat, Na Maria Angeles Muncunill Esterri formula 
al·legacions respecte a aquesta decisió, sol·licitant la inscripció del nínxol al 
seu nom.  
 
Atès que, havent-se desestimat aquesta pretensió, el Ple, en data de disset de 
juliol de dos mil, declara la caducitat del dret funerari sobre l'esmentat nínxol i, 
conseqüentment, la seva reversió a favor de l'Ajuntament. 
 
Atès que, en temps i forma, es formula per la interessada recurs potestatiu de 
reposició front a l'esmentat acord. 
 
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener; 
articles 348 i 1949 a 1953 del Codi Civil i articles 20, 25, 68 i 69 del Reglament 
del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per Na Maria Angeles 
Muncunill Esterri davant de l'acord de Ple, adoptat en data de disset de juliol 
del present, mitjançant el qual es declarava la caducitat del dret funerari sobre 
el nínxol núm. 170 de la Secció Sant Maurici de Cementiri Municipal." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que es tracta de desestimar 

el recurs interposat per la senyora Muncunill, respecte a la declaració de 

caducitat sobre el nínxol número 170. 
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Aquest expedient ha seguit el procediment correcte així com la normativa 

aplicable a la recuperació d'aquest tipus de nínxols i, en qualsevol cas, ha de 

dir que no tan sols es desestima el recurs, sinó que l'Ajuntament procurarà 

informar a la interessada dels problemes que ha de resoldre respecte a 

aquesta sepultura, perquè tingui coneixement del procediment que ha de seguir 

per regularitzar la seva situació.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.   
 
4.4 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SOLIDARITAT 
 
4.4.1 CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE 

L'ORGANITZACIÓ DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA I JOVENTUT "CAMPI 
QUI JUGUI 2000". 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, del 
dia 5 de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que, com cada any, s’ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els 
actes preparatoris per a la celebració del saló d’infància i joventut “Campi qui 
jugui 2000”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa vol celebrar el “Campi qui jugui 2000” 
buscant el més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col.laboració i la 
participació ciutadana. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada de Joventut i Solidaritat proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. CREAR la Comissió Ciutadana encarregada de l’Organització del 
saló d’infància i joventut “Campi qui Jugui 2000”, i que quedarà integrada per 
les següents persones: 
 
PRESIDENT: Mireia Estefanell Medina (DNI 39.348.010) 
   
VOCALS: Ma. José Antequera Cerdán (DNI 39.343.747) 
 Fco. Javier Antequera Cerdán (DNI 39.350.131) 
 Ramon Antequera Cerdán (DNI 39.359.298) 
 Esther Bacardit Hernando (DNI 39.362.198) 
 Queralt Fernández Hernández (DNI 39.371.807) 
 Isabel Justícia Rivases (DNI 39.373.797) 
 Manel Justícia Rivases (DNI 39.357.155) 
 Abraham López Flores (DNI 39.355.360) 
 Conxita Montoya Rojas (DNI 39.327.100) 
 Jordi Santamaria Gámez (DNI 39.355.270) 
 Lluís Thomen Corbalán (DNI 39.350.816) 
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 - En representació de l’Ajuntament: 
 Aida Guillaumet Cornet, 

regidora de Joventut 
 
(DNI 39.355.284) 

 Sílvia Flotats Giner, 
tècnica de Joventut 

 
(DNI 39.341.120) 

   
TRESORERIA: Laia Estefanell Medina (DNI 39.369.106) 
   
SECRETARI: Un membre de la mateixa comissió, que en aquest 

cas serà la tècnica municipal de Joventut Sra. Sílvia 
Flotats Giner.”  

 
La senyora Guillaumet i Cornet pren la paraula i demana el vot afirmatiu dels 

regidors per crear aquesta comissió encarregada de l'organització del saló de la 

infància i la joventut de Manresa "Campi qui Jugui 2000". 

Aquest any hi ha nova presidenta, malgrat que la senyora Mireia Estefanell ja 

havia format part de la comissió altres anys i havia estat també tresorera.  

També s'han incorporat dos nous membres, i cal tenir present que perquè sigui 

possible la celebració d'aquest saló de la infància i la joventut, és necessari el 

treball d'un seguit de persones durant tot l'any.  

 
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, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en concordança 
amb l'article 46.2.b) de la mateixa Llei i l'article 45 del ROM.  
 
5. ÀREA D'HISENDA  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA 
 
5.1.1 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'IMPORT 256.739.380 

PTA AMB BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTÀRIA, SA, AMB 
DESTINACIÓ A DIVERSES FINALITATS, I APROVAR EL PROJECTE 
DE CONTRACTE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 12 
de setembre del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2000, hi figura consignat 
com a dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació 
d’operacions de préstec. 
 
Als efectes de finançar part de les inversions es precisa concertar una operació 
de préstec de 256.739.380 ptes. 
 
Vistes les ofertes presentades, i l'informe del Sr. tresorer general sobre les 
mateixes.  
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Per tot això, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels acords següents: 
   
Primer.- Concertar una operació de préstec d’import 256.739.380 pessetes, 
amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb destinació a les finalitats que 
es detallen a continuació i amb les característiques que igualment  s’esmenten: 
 
 
PARTIDA 
PRESSU-
POSTÀRIA 

 
 

PROJECTE 

 
IMPORT DEL 
PROJECTE 

PART QUE ES 
FINANCIA 
AMB EL 

PRÉSTEC 
QUE ES 

SOL·LICITA 

511.0.601.03 Urbanització c/ Font del Gat 55.000.000 5.500.000 

511.0.601.04 Urbanització Plaça Clavé 34.200.000 17.100.000 

511.0.601.05 Urbanització c/ Flèming, Pstge. Cots i Camí 
vell Santpedor 

 
53.500.000 

 
5.350.000 

511.0.601.08 Urbanització c/ Carrasco Formiguera  
120.000.000 

 
6.000.000 

511.0.601.10 Urbanització Plaça Puigmercadal 50.000.000 20.000.000 

622.3.623 Fires i Exposicions - Maquinària, 
instal.lacions i utillatge 

 
5.000.000 

 
3.750.000 

222.0.625 Seguretat - Mobiliari i estris 2.000.000 1.500.000 

451.2.625 Joventut/Tallers Ocup./Centres Oberts - 
Mobiliari i estris 

 
5.400.000 

 
3.400.000 

452.3.625 C.Cívics/Sala Ciutat/ Aul. St. Francesc - 
Mobiliari i estris 

 
1.600.000 

 
1.000.000 

452.7.632 Rehabilitació teatre Kursaal 190.826.087 57.826.087 

431.0.740 Aportació empresa rehabilitació urbana - 
Fòrum 

 
215.292.296 

 
44.668.218 

442.0.765 Conveni Deixalleria 17.500.000 17.500.000 

511.0.780 Conveni Via Verda (Junta de la Sèquia)  
8.794.191 

 
8.794.191 

453.1.781 Protecció patrimoni - La Seu 12.500.000 5.000.000 

541.1.789 Conveni FUB (Campus) 93.750.000 59.350.884 

 T  O  T  A  L  ............ 865.362.574 256.739.380 

 

CARACTERÍSTIQUES 
 
Import del préstec ............. 256.739.380 pessetes. 
Període de disposició ......... 1 anys. 
Període de carència ................ 2 anys. 
Termini d’amortització ............ 10 anys. 
Periodicitat d'amortització ....... Trimestral 
Número de terminis ................ 40. 
Interès nominal ...................... Mibor 90 dies + 0'08 
Comissió d'obertura ............... 20.000 ptes. única 
Amortització anticipada .......... No es cobrarà cap penalització per 

amortització total o parcial del préstec. 
 
SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou 
com a annex únic a aquest Decret per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
TERCER.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent 
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al de la formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, 
CL2, CL3 i CL4.1; tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de 
l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 
de febrer, en matèria de tutela financera d’ens locals, i de l’informe 
d’Intervenció de data 8 de setembre de 2000. 
 
QUART.- Facultar l'alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització del contracte de préstec citat als acords 
anteriors." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva explicació recordant que el pla 

d'inversions 2000 preveia una part del seu finançament mitjançant préstecs amb 

entitats financeres. 

L'import finançat per préstecs era de 770 milions de pessetes, que estaven 

programats en el temps mitjançant tres préstecs de 257 milions de pessetes 

cada un. 

El primer d'ells, es va formalitzar amb l'antiga Banca Catalana el dia 30 de març; 

el segon, amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. el dia 3 de juliol; i el tercer, 

que completa els 770 milions de pessetes, i que és l'objecte d'aquest dictamen, 

també s'ha formalitzat amb l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per 

ser la qui disposa de les millors condicions. 

Les característiques del préstec són les següents: l'import és de 257 milions de 

pessetes; el període de carència és de 2 anys; l'amortització és trimestral durant 

40 terminis; i l'interès nominal és el MIBOR a 90 dies més 0,08. En aquest cas hi 

ha una comissió simbòlica. Habitualment, s'aconsegueix comissions d'obertures 

iguals a 0, però en aquest cas hi ha una comissió de 20.000 pessetes en el total 

de l'operació. 

Pel que fa als requisits legals, cal comentar com fa sempre, que no és 

necessària l'autorització de la Direcció General de Política Financera de la 

Generalitat de Catalunya, ja que no se sobrepassa el 110,10 per 100 del deute 

viu, en relació als drets reconeguts nets, i també quant a l'autorització que és 

preceptiva del Ple, ja que sobrepassa, en aquest cas el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP està totalment d'acord 

amb el préstec pels projectes d'inversió que planteja, i, per tant, l'equip de 

govern disposa de tot el seu suport. També considera que el  préstec disposa 

d'unes característiques molt bones. 

Malgrat això, creu que es tracta d'una qüestió de gestió del govern municipal i, 

per això, el GMPP s'abstindrà en la votació del dictamen.     

 

El senyor Sala i Rovira intervé dient que, en coherència amb el sentit del vot 

del GMCIU, en l'aprovació del Pressupost municipal, en aquest cas s'abstindrà 

en la votació d'aquest dictamen, malgrat que reconeix la bondat de les 

inversions i de les condicions econòmiques del préstec.  

 

El senyor Teixeiro i Macipe agraeix sincerament els comentaris fets. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP). 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 5.1.2 i 5.1.3 de l'ordre del dia. 
 
 
 
 
5.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50% EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 7 de setembre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :      
 

Sol·licitant: MAURICI SANTAMARIA COTS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSEN SERAPI 
FARRÉ NUM. 22  
Expedient: COM/022200 – ICB/000074 
Descripció obres: Arranjament de façana principal al C/. Mn. Serapi 
Farré, 22.  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONIO PARDILLO BAREA, en representació del Sr. 
ABRAHAM MARTIN RECIO  
Expedient: COM/024000 – ICB/000072 
Descripció obres: Estucar la façana  al carrer Pirineu, 100 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARME RIBOT LOPEZ, en representació del Sr. JOSEP M. 
COMA GAMISANS  
Expedient: COM/021300 – ICB/000064 
Descripció obres: Reformar façana al C/. Betlem, 4  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. ALBA LOPEZ TORRENS  
Expedient: COM/020100 – ICB/000059 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana i reparació de la teulada a la 
Barriada Tres Creus, núm. 26.  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: MONTSERRAT BOSCH TOMÀS  
Expedient: COM/020300 – ICB/000060 
Descripció obres: Instal·lar bastida i pintar façana habitatge al C/. 
Saclosa, 30  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JESUS QUEROL COMBELLE  
Expedient: COM/020600 – ICB/000062 
Descripció obres: Pintar la façana al Camí Trullols, s/n  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: XAVIER PARRAMON CHOCARRO  
Expedient: COM/020700 – ICB/000063 
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Barcelona, 26  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació 
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes 
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de 
l’apartat 1. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 

 
Sol·licitant: MAURICI SANTAMARIA COTS, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSEN SERAPI 
FARRÉ NUM. 22  
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Expedient: COM/022200 – ICB/000074 
Descripció obres: Arranjament de façana principal al C/. Mn. Serapi 
Farré, 22.  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONIO PARDILLO BAREA, en representació del Sr. 
ABRAHAM MARTIN RECIO  
Expedient: COM/024000 – ICB/000072 
Descripció obres: Estucar la façana  al carrer Pirineu, 100 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARME RIBOT LOPEZ, en representació del Sr. JOSEP M. 
COMA GAMISANS  
Expedient: COM/021300 – ICB/000064 
Descripció obres: Reformar façana al C/. Betlem, 4  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. ALBA LOPEZ TORRENS  
Expedient: COM/020100 – ICB/000059 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana i reparació de la teulada a la 
Barriada Tres Creus, núm. 26.  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MONTSERRAT BOSCH TOMÀS  
Expedient: COM/020300 – ICB/000060 
Descripció obres: Instal·lar bastida i pintar façana habitatge al C/. 
Saclosa, 30  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JESUS QUEROL COMBELLE  
Expedient: COM/020600 – ICB/000062 
Descripció obres: Pintar la façana al Camí Trullols, s/n  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: XAVIER PARRAMON CHOCARRO  
Expedient: COM/020700 – ICB/000063 
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Barcelona, 26  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
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5.1.3 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 7 de setembre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
    

Sol·licitant: JOAN AMELLA VIVES, en representació del Sr. 
FRANCISCO COMALLONGA SERRA 

 Expedient: OBM/009600  - ICB/000057 
Descripció obres: Reposició de teulada en mal estat de conservació al 
C/. Sant Tomàs, núm. 1  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONIO GALLARDO GALLARDO, en representació de 
GARRIGA XXI & ASSOCIATS, S.L. 

 Expedient: COM/019300  - ICB/000075 
Descripció obres: Condicionament interior al C/. Nou, 47.1er.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARME CORRONS VILA 

 Expedient: COM/009000  - ICB/000067 
Descripció obres: Renovació parcial de sostre de planta baixa en edifici 
entre mitgeres al C/. Nou de Santa Clara, núm. 14  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FRANCESC RUBI SEGARRA 

 Expedient: OBM/009500 - ICB/000071 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou, 16.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MONTSERRAT LLOBET GASSÓ 

 Expedient: OBM/009400 - ICB/000070 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou, 21-23  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: POL MUNTADA MIRÓ, en representació de MANRESA 
2000, S.L. 

 Expedient: OBM/012000 - ICB/000068 
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Descripció obres: Rehabilitació interior 7 habitatges al C/. Remei de Dalt, 
núm. 28 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TERESA FORN PRUNES 

 Expedient: OBM/08900 - ICB/000066 
Descripció obres: Renovació parcial de dos sostres de soterrani d’edifici 
entre mitgeres al C/. Sant Andreu, 10 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CONSUELO VILA JIMENEZ 

 Expedient: COM/019800 - ICB/000061 
Descripció obres: Reforma de cuina i bany al C/. Urgell, 35-2on.-2na. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 

Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al 
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 

 
Sol·licitant: JOAN AMELLA VIVES, en representació del Sr. 
FRANCISCO COMALLONGA SERRA 

 Expedient: OBM/009600  - ICB/000057 
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Descripció obres: Reposició de teulada en mal estat de conservació al 
C/. Sant Tomàs, núm. 1  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONIO GALLARDO GALLARDO, en representació de 
GARRIGA XXI & ASSOCIATS, S.L. 

 Expedient: COM/019300  - ICB/000075 
Descripció obres: Condicionament interior al C/. Nou, 47.1er.  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARME CORRONS VILA 

 Expedient: COM/009000  - ICB/000067 
Descripció obres: Renovació parcial de sostre de planta baixa en edifici 
entre mitgeres al C/. Nou de Santa Clara, núm. 14  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FRANCESC RUBI SEGARRA 

 Expedient: OBM/009500 - ICB/000071 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou, 16.  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MONTSERRAT LLOBET GASSÓ 

 Expedient: OBM/009400 - ICB/000070 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou, 21-23  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: POL MUNTADA MIRÓ, en representació de MANRESA 
2000, S.L. 

 Expedient: OBM/012000 - ICB/000068 
Descripció obres: Rehabilitació interior 7 habitatges al C/. Remei de Dalt, 
núm. 28 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TERESA FORN PRUNES 

 Expedient: OBM/08900 - ICB/000066 
Descripció obres: Renovació parcial de dos sostres de soterrani d’edifici 
entre mitgeres al C/. Sant Andreu, 10 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CONSUELO VILA JIMENEZ 

 Expedient: COM/019800 - ICB/000061 
Descripció obres: Reforma de cuina i bany al C/. Urgell, 35-2on.-2na. 
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que el dictamen número 5.1.2 fa 

referència a l'aplicació de l'apartat 2 de l'article 4-bis de l'Ordenança reguladora 

de l'ICIO, que bonifica el 50 per 100 de la quota. 

S'han presentat set sol.licituds, que s'han estimat. 

El dictamen número 5.1.3 correspon a l'aplicació de l'apartat 1 del mateix article 

de l'ordenança, que bonifica el 95 per 100 de la quota en el cas del barri antic. 

S'han presentat vuit sol.licituds, que també s'han estimat. 

 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.2 i 5.1.3 

de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 

 
5.1.4 PROPOSAR A LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA EL RÈGIM 

TARIFARI DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
A MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 12 de setembre del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Societat Privada Municipal "Aigües de Manresa, SA", presenta 
l'estudi econòmic precís per a trametre l'expedient de revisió de les tarifes de 
subministrament d'aigua potable a Manresa. 
 
Atès que pel Decret 149/1988 de 28 d'abril del Departament de Comerç, 
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, que estableix el procediment 
d'aprovació de preus i tarifes per part de la Comissió de Preus de Catalunya, es 
disposa que per a l'aprovació o modificació de les tarifes de serveis de 
competència local que no realitzin les Corporacions Locals per sí mateixes, el 
Ple de la Corporació emetrà un informe tècnic motivat sobre la sol·licitud de 
l'entitat gestora del servei, expressant la tarifa resultant fruit de les 
consideracions tècniques esmentades. 
 
Atès que la resolució de l'expedient correspon, en virtut del traspàs de 
competències, efectuat per l'Administració de l'Estat, a favor de la Generalitat 
de Catalunya, a la Comissió de Preus dependent del Departament de Comerç, 
Consum i Turisme i tot això segons el que preceptua el RD 386/1978 de 23 de 
juny i Decret 149/1988 de 28 d'abril. 
 
Atès que les tarifes actualment vigents van ser aprovades per la Comissió de 
Preus de Catalunya en sessió del dia 19 de febrer de 1999. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer: Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya, per a la seva 
aprovació, si escau, el règim tarifari del servei de subministrament d'aigua 
potable a la ciutat de Manresa que s'especifica a continuació : 
 
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
1) Usos domèstics. Subministrament per aforament. 
 

Quota de servei .......................... 2.783 PTA/semestre/aforament 
Tarifa ................................................................. 50,41 PTA/m3 
Cànon conservació ................................. 192 PTA/mes/aforament 

 
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador. 
 
 Quota de servei 
 

Subministrament tipus A .............................. 803 PTA/trimestre 
Subministrament tipus B i C ......................... 1.067 PTA/trimestre 
Subministrament tipus D i E ......................... 1.602 PTA/trimestre 

  
 Tarifes 
 

1r bloc (fins a 18 m3./trimestre) .................... 34,62 PTA/m3 
2n bloc (a partir de 18 m3./trimestre) ............. 64,68 PTA/m3 

 
 Cànon conservació 
 

Comptadors fins a 13 mm. .................... 96 PTA/mes/comptador 
Comptadors de 15 mm. ........................ 120 PTA/mes/comptador 
Comptadors de 20 mm. ........................ 139 PTA/mes/comptador 

 
3) Usos industrials i comptadors generals 
 
 Calibre comptador. Quota servei (PTA/trim.) Límit bloc. 
 

7-10 mm. 1.994 150 

13 mm. 2.653 200 

15 mm. 3.988 300 

20 mm. 6.643 500 

25 mm. 9.966 750 

30 mm. 13.289 1.000 

40 mm. 26.594 2.000 

50 mm. 39.899 3.000 

65 mm. 53.185 4.000 

80 mm. 66.493 5.000 

100 mm. 93.084 7.000 

125 mm. 146.289 11.000 

 
 Tarifes 
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1r bloc (fins al límit indicat) ................................. 34,62 PTA./m3 
2n bloc (a partir del límit indicat) .......................... 64,68 PTA./m3 

 
4) Usos Municipals 
 
 10 % de la quota de servei 
 

Preu únic: .......................................................... 34,62 PTA/m3 
 
5) En alta 
 

Preu únic: .......................................................... 34,62 PTA/m3 
 
 Cànon de conservació 
 

Comptadors fins a 13 mm.  ............... 96 PTA/mes/comptador 
Comptadors fins a 15 mm.  ............... 120 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 20 mm.  ............... 139 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 25 mm.  ............... 178 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 30 mm.  ............... 225 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 40 mm.  ............... 321 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 50 mm.  ............... 633 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 65 mm.  ............... 816 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 80 mm.  ............... 1.003 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 100 mm.  ............. 1.247 PTA/mes/comptador. 
Comptadors fins a 125 mm.  ............. 1.463 PTA/mes/comptador. 

  
6) Abonament propietaris plomistes: 16,59 PTA/m3 
 
Segon: Facultar el Sr. Alcalde, per la signatura de la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el Consell 

d'Administració de la societat Aigües de Manresa, S.A., per unanimitat, sol.licita 

de l'Administració la revisió de les tarifes d'aigua. 

En la seva memòria, Aigües de Manresa, S.A. justifica la necessitat d'aquest 

augment d'acord amb l'actual situació econòmica, i justifica àmpliament 

l'adopció dels nous preus que proposa.  

L'estructura tarifària comprèn una quota de servei i dos blocs de consum. La 

tarifa que es proposa comprèn un augment lineal del 2,5 per 100. 

L'aplicació d'aquest percentatge dóna lloc a diferents tarifes, que queden  

perfectament reflectides en el mateix dictamen, que fan referència als usos 

domèstics, tant quan el subministrament és per aforament, com quan és per 

comptador; a les tarifes corresponents als usos industrials; als usos municipals; 

a la tarifa d'alta; i a l'abonament dels propietaris plomistes.  

La memòria-estudi que justifica les línies i les normes donades estan d'acord 

amb les establertes per la Generalitat de Catalunya.  
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Demana el vot afirmatiu al dictamen, tenint en compte que es tracta d'un 

augment lineal del 2,5 per 100 que la societat Aigües de Manresa, S.A. ha de 

sol.licitar, a través de l'Ajuntament, a la Comissió de Preus de la Generalitat de 

Catalunya, que és qui ha d'aprovar les tarifes. 

 

El senyor Sala i Rovira intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament el 

dictamen, perquè, malgrat que estigui per sobre del 2 per 100, que és en teoria 

l'IPC previst per a aquest any, com que la realitat està molt per sobre d'aquest 

percentatge, ja que sobrepassa el 3 per 100, considera que és correcte i 

coherent com a increment de tarifes que realment serà aplicable pràcticament a 

partir del mes de gener de l'any 2001.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.     
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'IC-V I ERC SOBRE 

GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de setembre del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atesa l'existència a l'Estat espanyol de l'ensenyament obligatori, que garanteix 
a tots els nois i noies l'accés gratuït a l'ensenyament en les seves etapes 
primària i secundària, la qual cosa ha significat un progrés extraordinari en el 
camí cap a la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès, però, que si bé l'accés a l'escola és gratuït, no ho són els llibres de text i 
d'altre material didàctic o pedagògic i que això crea diferències en les 
possibilitats reals de ple accés a la cultura, generant greus dificultats per a les 
famílies amb menys possibilitats econòmiques. 
 
Atès que aquest Ajuntament és partidari de generar la màxima igualtat 
d'oportunitats en l'accés a l'ensenyament, la cultura, les ciències i la tecnologia 
per evitar la consolidació de sectors socials amb més possibilitats que altres. 
 
Atès que les competències en l'ensenyament ho són de la Generalitat. 
 
Atesa la campanya impulsada l'any 1999 per la Federació d'Associacions de 
Pares d'alumnes de Catalunya (FAPAC) a favor d'una legislació que faci 
possible la gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament obligatori. 
 
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament 
 
ACORDI 
 
1. Sol.licitar, tal com ho han demanat diferents sectors, molt especialment la 
Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) que el 



 66 

material didàctic i els llibres de text d'ús corrent siguin gratuïts per a l'alumnat i 
siguin propietat del centre educatiu, a disposició del conjunt de l'alumnat i, per 
tant, que s'estableixi com a dotació bàsica necessària per al funcionament dels 
centres educatius de l'ensenyament obligatori de manera progressiva al llarg 
del període 2000-2003. 
 
2. Manifestar que fins que això no s'aconsegueixi, l'Ajuntament seguirà ajudant 
les famílies que els seus recursos econòmics no els permeti fer front a la 
despesa d'adquisició particular dels llibres, a tramitar i accedir als programes de 
beques i ajuts puntuals que actualment existeixen o línies d'ajut futures que es 
puguin establir. 
 
3. Traslladar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMCIU a 
la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"En l'acord 1. es proposa la supressió del paràgraf següent: "... i siguin 
propietat del centre educatiu, a disposició del conjunt de l'alumnat i, per tant, 
que s'estableixi com a dotació bàsica necessària per al funcionament dels 
centres educatius". Per tant, el redactat proposat per a l'acord és: 
 
"1. Sol.licitar, tal com ho han demanat diferents sectors, molt especialment la 

Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), 
que el material didàctic i els llibres de text d'ús corrent siguin gratuïts per a 
l'alumnat de l'ensenyament obligatori, de manera progressiva al llarg del 
període 2000-2003." 

 
Es proposa afegir un acord, que seria el 3., amb el redactat següent: 
 
"3. Reclamar al Govern de l'Estat la corresponent transferència a la 

Generalitat dels recursos econòmics necessaris, primer per gestionar les 
beques i, posteriorment, per poder garantir la gratuïtat dels llibres de text." 

 
En l'acord 3., que passaria a ser el 4., es proposa que s'afegeixi "el Govern de 
l'Estat" entre els destinataris de la moció." 
 
El senyor Mora i Villamate inicia la seva exposició dient que la reivindicació 

de la gratuïta dels llibres de text és una qüestió que ja té un llarg recorregut en 

el debat ciutadà. Aquest és un tema que ha provocat nombroses iniciatives 

ciutadanes i mocions parlamentàries. Per esmentar-ne només algunes, l'any 

1996 el Defensor del Poble, en el seu informe anual, va recomanar la 

necessitat que els llibres de text es proporcionessin gratuïtament als alumnes 

que cursen estudis definits com a obligatoris. Posteriorment, i durant la 

legislatura anterior, corresponent al període 1996 - 2000, es van presentar 

nombroses iniciatives al Parlament espanyol amb la mateixa intenció, així com 

dues iniciatives legislatives populars, que tenien aquest objectiu, la primera de 
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les quals va ser presentada pel sindicat Comissions Obreres, que feia 

referència, genèricament, a una llei de finançament de l'ensenyament. La 

segona iniciativa va ser presentada per la Confederació Espanyola de Pares i 

Mares d'Alumnes, que tenia l'objectiu específic d'aconseguir la gratuïtat. 

A finals de l'any 1999 la Comissió d'Educació i Cultura del Parlament espanyol 

va aprovar un informe de la subcomissió creada per analitzar el cost dels llibres 

de text i la seva repercussió en les economies familiars. Aquest acord incloïa 

entre les seves consideracions i conclusions l'afirmació que la gratuïtat dels 

llibres de text a l'ensenyament obligatori és un objectiu al que s'ha de tendir de 

manera gradual. 

D'altra banda, la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea tenen 

fórmules diverses de finançament públic dels llibres de text i del material 

escolar, i, així mateix, també és habitual aquesta pràctica i aquest tipus de 

fórmules en molts països de l'OCDE i iberoamericans. 

Cal dir també que en la major part de les fórmules de finançament existents en 

aquests països, la responsabilitat de la compra dels llibres de text i del material 

escolar, acostuma a recaure en els mateixos centres. Aquest és el sistema més 

emprat en la majoria dels Länders alemanys, a Bèlgica, a Finlàndia, a França, i 

a Itàlia. 

Finalment, cal dir que financerament entén que és perfectament assumible i 

factible garantir la plena gratuïtat en l'ensenyament obligatori a Catalunya. 

El cost total estimat estaria al voltant dels 12.000 milions de pessetes, sobre un 

pressupost d'ensenyament que supera els 300.000 milions de pessetes. I, per 

fer-ho encara més factible, la proposta dels grups que han presentat la 

proposició és que la mesura s'apliqui de manera gradual, a partir del curs 2001, 

sumant cada any 3.000 milions de pessetes al pressupost d'ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per anar avançant cap a aquesta mesura.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU està d'acord amb el 

fons de la qüestió, és a dir, sobre la gratuïtat dels llibres de text. Segurament és 

un camí que cal recórrer, i està d'acord amb el fet que la proposició defensi que 

cal arribar-hi progressivament durant els propers tres exercicis.  

Malgrat això, el GMCIU ha presentat una esmena per tenir en compte dos 

punts importants: en la proposició es parla, per una banda, del fet que la 

propietat dels llibres de text sigui del centre educatiu, en cada cas. És una 

qüestió que no és fàcil de resoldre, però el GMCIU considera que caldria 

estudiar la manera que no tot el material bibliogràfic sigui propietat del centre 

educatiu, sobretot perquè les famílies més beneficiades d'una mesura com 

aquesta són aquelles que tenen més dificultats per a l'adquisició de material, i 

sovint es donarà el cas que són famílies que tenen pocs ingressos de llibres en 

les seves llars. Per tant, segurament seria bo establir algun mecanisme que 

garantís que una part d'aquest fons bibliogràfic acabi essent propietat de 

l'alumne, pel fet, insisteix, que pot donar-se el cas que els llibres escolars dels 

alumnes de l'ensenyament obligatori siguin els únics que entrin en algunes 

llars. 
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És una solució difícil d'establir, però, el GMCIU creu que seria convenient, si 

més no, no tancar aquesta possibilitat.  

El segon punt important per al GMCIU és la reclamació al govern de l'Estat de 

la transferència a la Generalitat de Catalunya dels recursos econòmics de les 

beques, que és el recurs inicial per poder fer el pas necessari per començar 

aquest procés de gratuïtat dels llibres de text. Aquest recurs, en aquest 

moment encara es gestiona des del govern de l'Estat.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que la 

proposició presentada pel GMIC-V i pel GMERC és encertada des del punt de 

vista de la gratuïtat dels llibres de text en les etapes primària i secundària. Per 

això, donarà suport a la proposició. 

Pel que fa a l'esmena presentada pel GMCIU, creu que seria contradictori 

acceptar que els llibres anessin a parar a casa de l'alumne, amb el fet de poder 

disposar d'un fons públic a la mateixa escola. Seria més pràctic i més 

realitzable que els llibres fossin gratuïts i propietat del centre, que els prestaria 

any rere any. Això permetria, alhora, que l'alumne aprengués a respectar el 

material.  

En relació als recursos que es demanen al govern central, és evident que de la 

manera en què gestiona els seus recursos en aquest moment la Generalitat de 

Catalunya, difícilment pot dur a terme aquesta realitat. Però també és evident 

que hi ha un acord de finançament subscrit en el seu dia i que, si no ho recorda 

malament, s'esgota a l'any 2001. Per això, creu que és una greu 

irresponsabilitat reclamar una cosa que sabem que no podrà fer-se efectiva en 

aquest moment, ja que els sistemes de finançament s'han establert per això.  

Es podria substituir aquest text dient que quan la Generalitat de Catalunya hagi 

de negociar el nou model de finançament amb el govern central, tingui en 

compte el text de la proposició per poder-ho dur a la pràctica. Això seria més 

realista que reclamar una cosa que és segur que no es podrà fer durant el 

període 2000 - 2003, tenint en compte que fins el 2001 hi ha un sistema de 

finançament establert. 

Cal recordar que, precisament, gràcies a les mesures d'alliberament que tanta 

polseguera han aixecat, s'han aplicat descomptes d'entre un 15 i un 25 per 100 

als llibres de text per a aquest curs, respecte el preu aplicat els cursos 

anteriors. Amb això no se soluciona el problema, però és un pas endavant en 

l'objectiu d'intentar disminuir els costos. 

Per tot això, el GMPP votarà afirmativament la proposició i, si es considera que 

s'ha d'incloure una esmena dient que cal reclamar, també votarà 

afirmativament, però cal ser responsables a l'hora de reclamar aquestes coses 

en una proposició i saber si es podrà obtenir o no el que es demana. 

Deixa en mans dels proponents la decisió de modificar el segon paràgraf de la 

proposició, i, en qualsevol cas, tindran el vot afirmatiu del GMPP.  

 

El senyor Mora i Villamate intervé dient que l'esmena que proposa el GMCIU 

preveu bàsicament dues qüestions: pel que fa a la primera, relativa a la 

reclamació dels recursos, des de la posició en que s'ha fet aquesta proposició, 
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entén que està justificada la incorporació d'aquest acord, donat que, més enllà 

de la discussió sobre el model de finançament autonòmic, de fet, quan es van 

transferir aquestes competències es van calcular en funció d'uns determinats 

costos en els que no s'incloïen aquests. Sembla, doncs, lògic i racional que es 

plantegi aquesta qüestió. Per tant, està d'acord amb la incorporació del 

paràgraf de l'esmena del GMCIU referent a la reclamació de recursos al govern 

de l'Estat, al text de la proposició del GMIC-V i del GMERC, després del segon 

punt. I, en conseqüència, també està d'acord en afegir "el Govern de l'Estat" 

entre els destinataris de l'acord en el punt 3 de la proposició, que passaria a ser 

el punt 4. 

La segona qüestió que planteja el GMCIU és que potser veu com a massa 

tancat el model que es proposa, segons el qual han de ser els centres escolars 

els únics propietaris dels llibres de text i, per tant, els encarregats de la seva 

gestió.  

El fet que s'hagi plantejat aquesta proposta no és arbitrari, sinó que s'ha fet 

perquè és la pràctica habitual i perquè els proponents tenen la sensació que 

qualsevol altre sistema seria tendencialment més car que aquest. Per tant, des 

d'aquest punt de vista tendeixen a pensar que probablement aquest seria el 

millor sistema. Malgrat això, com que no pretenen ser dogmàtics en aquest 

tema, ja que el fonamental és avançar cap a la gratuïtat, els proponents 

estarien disposats a flexibilitzar el redactat d'aquest punt concret de la 

proposició, de manera que en lloc de dir taxativament "... i siguin propietat del 

centre educatiu,...", digui "... i considerar la possibilitat que siguin preferentment 

propietat del centre educatiu...". D'aquesta manera, es deixa oberta la 

possibilitat que, en ús de les seves competències, el Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat arbitri altres sistemes, malgrat que els 

proponents tendeixen a pensar que qualsevol altre sistema seria més car, ja 

que si es paga directament a les famílies, cada any s'haurà de pagar a una de 

diferent, en canvi, si els llibres són propietat del centre educatiu, podran ser 

reciclats i utilitzats per vàries famílies.  

Per tant, tal com ha dit abans, accepta el punt 3 de l'esmena del GMCIU i 

també la conseqüència que té en el punt final, i s'introduiria l'esmena 

transaccional in voce de modificar el redactat de la proposició, dient: "... i 

considerar la possibilitat que siguin preferentment propietat del centre 

educatiu...".  

Si el GMCIU està d'acord amb aquests canvis, li demana que retiri la seva 

esmena, per poder votar l'esmena transaccional. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU tampoc pretén mostrar 

una posició dogmàtica, perquè tampoc disposa dels càlculs exactes del cost 

d'aquesta mesura. 

Per tant, si s'afegeix a la proposició el punt 3 de l'esmena del GMCIU i es 

modifica el punt 1 en el sentit que ha explicat el senyor Mora, el GMCIU votarà 

afirmativament l'esmena transaccional. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta novament que el GMPP votarà 

afirmativament la proposició, ja que el més important és el fons de la qüestió, 

però vol insistir respecte a la idea que és caure en un parany reclamar diners 

quan s'és conscient que no serà possible dur-ho a la pràctica, donat l'actual 

sistema de finançament. 

Per tant, dóna suport a la idea de demanar-ho, però cal que siguem conscients 

que en el període 2000 - 2003 serà impossible d'aconseguir.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que sembla que faci por reclamar, i 

ell considera que serà impossible d'aconseguir si el govern de l'Estat es tanca 

en banda a transferir-ho. És simplement així, ja que si el govern de l'Estat està 

disposat a traspassar els recursos, ho farà demà mateix. 

 
Sotmesa a votació l'esmena transaccional, s'aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i, per tant, es declara acordat el següent:  
 
1. Sol.licitar, tal com ho han demanat diferents sectors, molt especialment la 

Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) que 
el material didàctic i els llibres de text d'ús corrent siguin gratuïts per a 
l'alumnat i considerar la possibilitat que siguin preferentment propietat del 
centre educatiu, a disposició del conjunt de l'alumnat i, per tant, que 
s'estableixi com a dotació bàsica necessària per al funcionament dels 
centres educatius de l'ensenyament obligatori de manera progressiva al 
llarg del període 2000-2003. 

 
2. Manifestar que fins que això no s'aconsegueixi, l'Ajuntament seguirà 

ajudant les famílies que els seus recursos econòmics no els permeti fer 
front a la despesa d'adquisició particular dels llibres, a tramitar i accedir als 
programes de beques i ajuts puntuals que actualment existeixen o línies 
d'ajut futures que es puguin establir. 

 
3. Reclamar al Govern de l'Estat la corresponent transferència a la Generalitat 

dels recursos econòmics necessaris, primer per gestionar les beques i, 
posteriorment, per poder garantir la gratuïtat dels llibres de text. 

 
4. Traslladar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya, a la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, i al Govern de l'Estat." 

 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada 
conjuntament pel GMIC-V i pel GMERC, i també l'esmena presentada a 
aquesta proposició pel GMCIU, decauen. 
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6.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LES OBRES 
DE REPAVIMENTACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de setembre del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que la necessària tasca de repavimentació de vials de la ciutat implica 
forçosament una alteració de la circulació de vehicles mentre duren els treballs 
corresponents. 
 
Atès que l'època de l'any en què hi ha menys volum de trànsit és la que 
comprèn els mesos de juliol i, especialment, agost. 
 
Atès que durant força dies d'aquest mes de setembre s'ha prohibit la circulació, 
a causa d'obres de repavimentació per la Via de Sant Ignasi, que és un vial 
d'entrada a la ciutat. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1. Que a partir de l'any 2000, l'equip de govern garanteixi que les obres de 
repavimentació de la via pública es realitzaran durant els mesos de juliol i 
agost, preferentment durant aquest darrer quan afecti vials principals de la 
ciutat."   
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPP a la 
proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
"En l'acord es proposa la substitució del text pel següent redactat:  
 
"Que a partir de la data, l'equip de govern es comprometi a intentar per tots els 
seus mitjans, que les obres de repavimentació de la via pública es facin en el 
mes d'agost." 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i explica que el GMCIU demana 

que el Ple de l'Ajuntament es comprometi, i, per tant, també l'equip de govern, 

a realitzar la repavimentació de la via pública durant els mesos d'estiu. No es 

refereix a l'estiu climatològic, sinó al període de temps en què la gent fa 

vacances majoritàriament, i, per tant, hi ha menys trànsit de vehicles a la ciutat.  

Com es diu en la part expositiva de la proposició, el motiu de la seva 

presentació és el fet que durant el mes de setembre s'han fet obres en un vial 

importantíssim de la ciutat, com ho és la Via de Sant Ignasi. No valdria la 

justificació que en principi es preveia que no caldria tallar la circulació, sinó 

només un carril, i al final van haver de ser dos. Tampoc valdria l'excusa que 

havien de ser pocs dies, però que al final, per un problema tècnic, van ser més. 

No es tracta que el GMCIU no entengui que hi poden haver dificultats que 

provoquin que es talli la circulació en més carrils que els previstos, ni que 
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s'acabi en una data diferent de la prevista, sinó que els problemes tècnics 

poden sorgir i tindrien una incidència molt menor si estiguessin previstos amb 

prou antelació com per poder fer les obres durant els mesos d'estiu. 

Per això demana el compromís de l'equip de govern al qual demana el vot 

afirmatiu a la proposició, perquè a partir d'ara les repavimentacions es duguin a 

terme durant els mesos d'estiu. Això no vol dir que el GMCIU proposi que no 

continuïn les obres ja iniciades en alguns carrers.  

Pel que fa a l'esmena del GMPP, no hi veu massa novetats respecte a la 

proposició, ja que la diferència és que tampoc es facin aquests treballs durant 

el mes de juliol. El GMCIU estaria satisfet si s'adoptés el compromís de no fer 

repavimentacions durant el mes de setembre, aquest ja seria un pas important, 

i, a més, la proposició ja diu clarament que ha de ser preferentment al mes 

d'agost, sobretot, per als vials de més importància. Per tant, considera que el 

sentit de la proposició del GMCIU ja és prou clar.  

 

El senyor Caballo i Molina intervé dient que el senyor Llobet ha dit que el 

GMCIU no pretén que no es continuïn les obres començades, però en la seva 

proposició es demana que l'equip de govern garanteixi que es compleixen les 

previsions i, alhora, no permet a l'equip de govern que passin les coses que 

han passat aquest any. 

L'equip de govern i, en concret, la regidoria de Via Pública, intenta fer les 

previsions amb la màxima cura possible, de manera que els dies de menys 

incidència de circulació de vehicles es puguin dur a terme aquestes actuacions. 

En la proposició del GMCIU es fa referència als mesos de juliol i agost. El mes 

de juliol, gairebé és com un altre mes qualsevol. A l'hora de fer obres, la 

incidència dels ciutadans, gairebé no existeix, i, fins i tot, diria que la primera 

setmana i algun dia més del mes d'agost es produeix la mateixa situació. Pel 

que fa a tercera setmana d'agost, hi ha la Festa Major, i alguna incidència té en 

la circulació. Per tant, per complir aquestes previsions i parlar únicament del 

mes d'agost, cal referir-se, com a molt, a una setmana i mitja o dues.  

També es dóna el cas que les empreses que es presenten al concurs per a 

l'adjudicació de les obres tenen unes previsions a fer i compta que les fan, però 

durant el mes d'agost molta gent fa vacances, i segurament aquestes empreses 

deuen tenir dificultats com a conseqüència de les vacances del seu personal.  

A la Via de Sant Ignasi, en el primer moment es va preveure que la circulació 

es tallaria només en mitja calçada i, posteriorment, es va optar per una 

maquinària diferent, que ocupa tota la calçada. També cal afegir que hi va 

haver una distorsió en una línia semafòrica, que va endarrerir-ho. 

La intenció i la previsió de l'equip de govern i de la regidoria de Via Pública és 

preveure les actuacions amb el màxim de cura possible, però no poden garantir 

que durant els mesos d'agost es faran totes les obres programades.  

Aquest és el cas d'aquest any, en què malauradament hi ha hagut unes obres 

que s'han dilatat fins a uns dies del mes de setembre.  

L'equip de govern es pot comprometre a intentar per tots els mitjans que, 

durant els dies d'agost de menys incidència es puguin tirar endavant les obres. 
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Per això, l'equip de govern no pot acceptar l'acord de la proposició del GMCIU, 

ja que en ella es demana que garanteixi aquest fet. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP està d'acord amb la 

proposició del GMCIU, però no ho està amb el text de l'acord que proposa 

aquell grup, per dues raons: en primer lloc, perquè, quan algú té voluntat de 

governar, cal que tingui en compte el que realment pot fer, i no es pot reclamar 

el que mai es podrà aconseguir i, encara menys, exigir que es garanteixi. Per 

tant, per responsabilitat política només es pot demanar que aquests treballs es 

duguin a terme durant el mes en què menys es molesta la gent, que són els 

mesos de vacances, en aquest cas, el mes d'agost.  

En segon lloc, el GMPP no entén que només es pugui fer això quan afecti els 

vials principals de la ciutat. Per al GMPP, tots els vials de la ciutat són 

importants, quan es repavimenten, tant si es tracta de l'entrada, la sortida, el 

mig, l'esquerra o a la dreta de qualsevol carrer o barri de la nostra ciutat. Per 

això, ha presentat aquesta esmena a la proposició del GMCIU, respecte a la 

qual espera tenir el suport dels membres presents, perquè és necessari que hi 

hagi aquest intent de molestar el mínim possible els ciutadans, tant si és abans, 

com després de les vacances.  

 

El senyor Llobet i Mercadé diu que el regidor de Via Pública ha explicat que hi 

ha dificultats per poder complir el que demana el GMCIU en la seva proposició. 

Efectivament, n'hi ha, i d'això n'és conscient, però, malgrat això, és evident que 

l'Ajuntament de Manresa ha d'intentar adoptar els acords que beneficiïn el 

màxim possible els ciutadans i ciutadanes de Manresa.  

El regidor ha acabat dient que l'equip de govern no pot votar afirmativament 

aquesta proposició perquè en ella es demana que es garanteixi; efectivament 

és així, i, si és impossible votar-la afirmativament, no podrà prosperar, però el 

GMCIU vol que es garanteixi, ja que no fer-ho significa estar sempre com 

aquest any, és a dir, intentant fer les coses d'una manera però en el fons, si no 

és fan, com que no s'incompleix cap acord, sembla que no és tan greu.  

El GMCIU manté la petició que es garanteixi i li ha semblat que no hi ha prou 

voluntat política clara per tirar endavant aquest acord, ja que tenint en compte 

que podrien intentar estar d'acord amb el fet que durant unes setmanes d'agost 

caldria concentrar les obres, sobretot aquelles que afectin més el trànsit en 

vials importants, l'equip de govern podria haver intentat presentar alguna 

esmena. Per això al GMCIU li sembla que no hi ha hagut d'entrada massa 

voluntat d'adoptar un compromís explícit en el Ple.  

S'ha escoltat i, per tant, constarà en acta, el compromís verbal d'intentar 

caminar cap a aquest objectiu, però insisteix en la gravetat del problema de la 

Via de Sant Ignasi i cal reconèixer que ha estat un error per part de l'equip de 

govern tenir la ciutat en obres en la seva entrada durant alguns dies del mes de 

setembre. Per això, el GMCIU volia un compromís molt més explícit de l'equip 

de govern en el sentit d'evitar que es repetissin aquests errors. 

Pel que fa al posicionament del GMPP, no sap si aquell grup és oposició de 

Convergència i Unió a Manresa o bé oposició de l'equip de govern. Creu que 
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no és gaire complicat d'entendre que un vial com el de la Via de Sant Ignasi, 

que serveix d'entrada a la ciutat, afecta el trànsit de manera diferent que un vial 

que afecta uns veïns concrets, ja que en aquest últim cas, la situació no afecta 

als milers de ciutadans que l'han de fer servir, no perquè hi visquin, sinó perquè 

hi han de passar forçosament. 

Considera que el GMCIU, com a grup municipal de l'oposició, ha de presentar 

proposicions per intentar que l'equip de govern adopti compromisos en benefici 

dels ciutadans de Manresa. 

 

El senyor Caballo i Molina diu que sense la intenció de ser reiteratiu, ha de dir 

que evidentment l'equip de govern té voluntat política de tirar endavant els seus 

projectes i garanteix el compromís d'intentar que aquestes coses no passin, 

però no deixarà de repavimentar un carrer per esperar-se fins el mes d'agost 

següent pel fet que, provocat per una distorsió, s'allarguin unes obres fins el 

mes de setembre, ja que la previsió és fer-ho en aquest moment, i amb això no 

s'incompleix res, ans al contrari. 

Hi ha voluntat política de tirar endavant aquestes qüestions i, en qualsevol cas, 

l'equip de govern garanteix l'intent que es dugui a terme.  

L'equip de govern no accepta la proposició presentada pel GMCIU, però sí 

l'esmena presentada pel GMPP, ja que recull l'esperit de l'equip de govern.  

 

L'alcalde intervé agraint el debat i diu que voldria que no s'oblidés que s'ha fet 

una obra de millora per als ciutadans de Manresa. No es poden discutir les 

formes deixant de banda els continguts. En aquest cas, el contingut, és la 

millora de la ciutat amb 50 milions de pessetes.  

 
Sotmesa a votació l'esmena, s'aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-
V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 vots negatius (GMCIU). 
 
Sotmesa a votació la proposició, amb l'esmena incorporada, s'aprova per 17 
vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 7 abstencions 
(GMCIU), i, per tant, es declara acordat el següent: 
 
1. Que a partir de la data, l'equip de govern es comprometi a intentar per tots 
els seus mitjans, que les obres de repavimentació de la via pública es facin en 
el mes d'agost. 
 
6.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA POSADA 

EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'INCINERACIÓ DE CADÀVERS A 
MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de setembre del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que en el Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 19 de gener de 2000 es va 
rebutjar una proposició del Grup Municipal de Convergència i Unió, en què es 
demanava que es procedís a la instal.lació d'un servei funerari de forn crematori, 
amb l'argument que l'equip de govern ja estava treballant el tema. 
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Atès que 33 mesos després, no tan sols la ciutat de Manresa no disposa d'aquest 
servei, sinó que l'equip de govern fa públic que l'Ajuntament no pot assumir la 
seva posada en funcionament. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que l'equip de govern presenti, abans del 31 de desembre de 2000, un pla 
d'actuació calendaritzat per a la posada en funcionament del servei funerari de 
forn crematori a la ciutat de Manresa." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, 
GMERC i GMIC-V a la proposició, que transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que la incineració de cadàvers està adquirint cada cop més acceptació 
social com a alternativa al mètode clàssic d'enterrament. 
 
Atès que des de diferents grups i entitats socials i polítiques s'ha manifestat la 
demanda de posar en funcionament un servei d'incineració de cadàvers a 
Manresa. 
 
Atès que l'equip de govern ha completat els estudis tècnics, jurídics i econòmics 
necessaris per crear l'esmentat servei d'interès públic. 
 
Els grups municipals del PSC, d'ERC i d'IC-V proposen al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que l'equip de govern, abans del 31 de desembre de 2000, presenti a l'aprovació 
del Ple de la Corporació el plec de clàusules i el concurs públic d'adjudicació de la 
concessió administrativa per a la construcció al recinte del cementiri municipal, 
del crematori i la gestió dels serveis públics municipals d'incineració de cadàvers." 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que en el redactat de la 

proposició hi ha un error: on diu "... 19 de gener de 2000..." ha de dir "...19 de 

gener de 1998 ...".  

I, entrant ja en el seu contingut, explica que la proposició és prou clara i en ella es 

demana que es tiri endavant el procés necessari perquè la ciutat de Manresa 

disposi del servei d'incineració de cadàvers. 

El GMCIU demana que hi hagi un compromís de l'equip de govern, consistent en 

que abans d'acabar l'any 2000 hi hagi un pla d'actuació amb calendari, perquè se 

sàpiga quin serà el final del procés d'instal.lació del forn crematori. 

En el ple del 19 de gener de 1998 hi va haver una resposta verbal dient que no 

s'aprovava la proposició del GMCIU, però que hi havia el compromís de treballar-

hi. Des d'aleshores han passat 33 mesos i considera que la situació no ha 
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avançat prou i, per això, abans ha demanat els compromisos que realment adopti 

el Ple de l'Ajuntament de Manresa, ja que és bastant diferent que un govern hagi 

de complir uns compromisos adoptats pel Ple. 

El forn crematori estarà instal.lat algun dia i també es podrà dir que l'important és 

que hi hagi el forn instal.lat a la ciutat, però evidentment és diferent disposar 

d'aquest servei en un termini de temps breu, que cinc o deu anys després.  

 

El senyor Irujo i Fatuarte intervé dient, en primer lloc, que l'equip de govern 

entén i comparteix la preocupació del GMCIU respecte a la disposició a la ciutat 

d'un servei d'incineració de cadàvers.  

És evident que el mètode d'incineració, com a alternativa al clàssic d'enterrament, 

va guanyant adeptes, tant per motius d'opcions personals, consistents en una 

major acceptació psicològica, com per motius d'economia d'espai, en el sentit que 

s'estalvia espai en els recintes funeraris.  

Durant la passada legislatura, l'equip de govern va iniciar l'elaboració dels estudis 

tècnics, jurídics i econòmics, necessaris per a la comprensió global d'aquest 

assumpte, en alguns aspectes que no són gens fàcils, sinó que més aviat són 

complexes, donada la inconcreció d'alguns factors i paràmetres que influeixen 

poderosament en la resolució d'aquest tema. No es pot oblidar que la ciutat de 

Manresa es troba en la mateixa situació que altres ciutats de Catalunya que 

també estan elaborant aquest tipus d'estudis, en base a la instal.lació d'aquest 

servei. 

Per a l'equip de govern és molt important facilitar la instal.lació d'aquest servei de 

crematori i, per tant, de facilitar l'accés a la incineració d'aquells usuaris que ho 

desitgin, però també és important cercar la possibilitat que el servei d'incineració 

sigui municipal i de titularitat pública, si al final del procés, tot això és possible. En 

aquest sentit, en l'actual legislatura, s'han completat els estudis que permeten 

redactar, amb un alt grau de fiabilitat, el plec de clàusules i especialment aquelles 

clàusules que fan referència al règim econòmic i financer de l'explotació del servei 

i altres característiques que a l'equip de govern li sembla que han d'estar molt ben 

definides des del principi. 

Dit això, i en relació a la proposició presentada pel GMCIU, cal dir que l'equip de 

govern no està en disposició d'assumir el tipus d'acord descrit, malgrat que està 

bàsicament d'acord amb l'esperit amb el qual el GMCIU impulsa el tema, ja que, 

d'alguna manera, és impossible concretar un calendari de posada en 

funcionament del crematori, tal com el reclama el GMCIU, perquè no depèn 

exclusivament de la voluntat de l'equip de govern.  

Per això, en substitució de l'acord que proposa el GMCIU, l'equip de govern 

proposa l'aprovació d'una esmena, que potser expressa un acord que és més  

concret, quant a una obligació que el mateix equip de govern es vol autoimposar, 

consistent en el fet que, abans del 31 de desembre del 2000, l'equip de govern 

presentarà a l'aprovació del Ple el plec de clàusules administratives i el concurs 

públic d'adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, al recinte 

del cementiri municipal, del crematori i la gestió dels serveis públics municipals 

d'incineració de cadàvers, al qual podran optar els operadors o empreses 

funeràries que ho desitgin. 
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Aquesta és la proposta de l'equip de govern i, per tant, la seva posició és la de no 

acceptar la proposició presentada pel GMCIU i demanar el vot afirmatiu a la seva 

esmena.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, tenint en compte el temps 

transcorregut des de la petició al Ple l'any 1998, de la posada en funcionament 

del crematori i dels estudis que es va dir que es durien a terme, i malgrat haver-se 

fet públic que, en principi, aquesta Administració no tenia la intenció de posar-lo 

en marxa o que no disposava de prou recursos, i s'està referint en tot moment al 

que apareix a la premsa, un cop estudiat el tema dins de la Comissió Informativa, 

el GMPP creia que el treball ja estava desenvolupat en una àrea correcta, que 

s'havia estat treballant i que arribaria a ser efectiu algun dia.  

Per això, el GMPP celebra que l'equip de govern hagi presentat l'esmena a la 

proposició del GMCIU, ja que es compromet a tirar endavant el que es demana 

en la proposició, és a dir, la presentació del plec de clàusules i del concurs públic 

al Ple de la Corporació abans del 31 de desembre del 2000. 

Així doncs, el GMPP votarà afirmativament l'esmena de l'equip de govern, no 

perquè, com s'ha dit, el GMPP sigui l'oposició dels grups de l'oposició, sinó 

perquè creu que és més positiu prioritzar el tema, ser pràctics i aconseguir, en 

definitiva, que els problemes de la ciutat de Manresa es vagin solucionant. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU està d'acord amb 

l'esmena presentada per l'equip de govern i, per tant, retira la seva proposició per 

votar afirmativament l'esmena, que proposa un compromís molt clar, amb 

calendari, ja que, en ella, hi ha el compromís de presentar aquest tema abans del 

31 de desembre del 2000. 

 
Un cop retirada la proposició pel mateix grup proponent, se sotmet a votació 
l'esmena, que s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.  
 
6.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L'OBERTURA 

DE L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ EN CAPS DE SETMANA I 
FESTIUS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de setembre del 2000 que, 
transcrita, diu el següent:  
 
"Atès que, per acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa es va procedir a 
l'obertura de l'Oficina Municipal d'Informació durant els dissabtes i festius. 
 
Atès que, passat un període de temps, s'ha procedit novament a tenir tancat 
aquest servei els dissabtes i festius. 
 
Atès que s'ha pres aquesta decisió sense donar-ne comptes al Ple de 
l'Ajuntament, que és l'òrgan que va aprovar-ne l'obertura, no sense que formi 
part d'un Pla d'actuació en matèria de política turística. 
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El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Que es procedeixi novament a l'obertura de l'Oficina Municipal d'Informació 
els dissabtes i festius de manera immediata. 
 
2. Que l'equip de govern presenti, abans del 31 de desembre de 2000, un Pla 
d'actuació en matèria de política turística que inclogui el rol que pertoca jugar a 
l'Oficina Municipal d'Informació." 
 
El senyor Llobet i Mercadé diu que amb aquesta proposició, el GMCIU torna 

a demanar un compromís explícit al Ple, i, per tant, a l'equip de govern, en 

aquest cas, sobre qüestions relacionades amb la política turística. 

Durant la passada legislatura, i si no ho recorda malament, a proposta del 

GMPP, el Ple va acordar demanar a l'equip de govern que estudiés la 

possibilitat d'obrir l'Oficina d'Informació durant els dissabtes i festius, per 

atendre les persones que puguin venir de fora de la ciutat a visitar Manresa.  

L'equip de govern, posteriorment, va obrir l'Oficina durant els dissabtes i festius.  

Malgrat això, un cop iniciat el mandat corporatiu actual, l'Oficina d'Informació i 

Turisme ha tornat a aparèixer tancada durant els caps de setmana i, com es diu 

en la part expositiva de la proposició del GMCIU, s'ha adoptat aquesta decisió 

sense donar cap explicació al Ple de la Corporació, que és l'òrgan que va 

aprovar demanar l'obertura del servei durant els dissabtes i festius. Per tant, 

creu que per una qüestió de procediment correcte, s'hauria d'haver plantejat el 

tema al Ple de la Corporació.  

També ha presentat aquesta proposició perquè, malgrat haver sentit 

declaracions públiques del regidor responsable de Promoció Econòmica, no ha 

sabut veure cap element diferent de quan es va començar a obrir l'Oficina 

d'Informació i Turisme els dissabtes i festius, que justifiqui que ara romangui 

tancada. Les explicacions segons les quals és un element aïllat o que no forma 

part d'un planejament general de política turística, no és un punt de partida 

diferent al que hi havia en el moment en què el Ple va adoptar aquell acord. Per 

això, el GMCIU encara entén menys que es tanqui el servei, tenint en compte 

que no ha canviat la situació. 

En el punt segon de la part resolutòria de la proposició es demana que, abans 

d'acabar l'any 2000, es presenti un pla d'actuació en matèria de política 

turística, perquè considera que és un tema respecte el qual la ciutat està massa 

verge i seria bo començar a "posar fil a l'agulla". 

El Pla d'Actuació Municipal preveu l'elaboració d'algun tipus d'actuació en 

aquest sentit i el GMCIU demana, amb aquesta proposició, que es prioritzi 

l'elaboració d'aquest Pla, que el PAM ja preveu desenvolupar en algun moment 

d'aquesta legislatura. Aquest Pla d'actuació turística permetria encabir el rol de 

l'Oficina d'Informació i Turisme en algun tipus de política més àmplia, que li 

donés encara més sentit i consistència.  
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Per tant, per una banda, es tracta d'elaborar aquest Pla, per intentar fer alguna 

cosa en política turística a la ciutat de Manresa; i, per una altra banda, d'obrir 

immediatament l'Oficina, perquè no veu motius per tancar-la i perquè la imatge 

que s'ha de donar als qui vénen de fora de Manresa ha de ser d'acollida i, per 

tant, d'orientació i d'informació, si així ho requereixen.  

 

El senyor Camprubí i Duocastella intervé dient que, malgrat que es va tancar 

en el seu moment, de fet, l'Oficina ha restat oberta durant determinades festes i 

fires, com són ara la Fira de l'aixada i la Fira d'espectacles d'arrel tradicional. 

Però, el que es planteja en aquest Ple és l'obertura de l'Oficina, que ha de 

respondre a un Pla d'actuació en matèria de política turística, que prevegi 

també la manera en què s'ha de donar i gestionar la informació turística. Això 

significa que cal treballar la manera, el moment, el lloc i el cost del servei.  

Com ja saben els regidors, perquè ell així ho va explicar en algunes sessions 

de debat del PAM, s'està redactant un pla estratègic de turisme per a la ciutat 

de Manresa i, per tant, s'està posant "fil a l'agulla". Amb aquest Pla s'haurà de 

planificar la política de turisme de la ciutat i haurà de ser un instrument amb 

pautes d'actuació concretes aplicables a curt, a mig i a llarg termini. També 

haurà de relligar, de manera coherent, els diferents recursos de què disposa la 

ciutat, pensats des de l'actual realitat i desenvolupats amb coherència.  

El Pla té una perspectiva global i estratègica, pensant que el turisme d'interior 

es troba en expansió, i incideix en els sectors estratègics de la ciutat, des del 

punt de vista urbanístic i social, com són ara, el barri antic i les Escodines, és a 

dir el centre històric. La Manresa medieval, amb la Seu; la Manresa del Barroc, 

amb la Cova i el Museu; el modernisme, amb el Casino i el Passeig; les festes i 

tradicions i la gastronomia; envers a la seva singularitat, qualitat i coherència. 

Això ha de portar a obtenir un producte global, sobre el qual es pugui construir 

un discurs interpretatiu i coherent, en definitiva, disposar d'un producte que posi 

en valor el patrimoni arquitectònic de què disposa la ciutat, per rellançar o 

emfatitzar la façana monumental, el barri antic i el nucli comercial. 

Un cop descrit aquest Pla estratègic, s'entrarà en la concreció del Pla 

d'actuació, que ha de concretar l'adequació dels recursos, en el sentit de què 

cal fer amb els que hi ha en aquest moment, què cal fer amb la Seu, amb el 

barri antic, amb el Museu, amb les Fires, quins entorns cal adequar perquè això 

tingui el seu valor, què cal fer respecte a les infraestructures, de senyalització, 

d'aparcament. El Pla preveu també la creació d'una oficina d'informació i gestió 

del turisme, planejada inicialment a l'antic Col.legi de Sant Ignasi i que també 

planifiqui les actuacions en fases. Aquest Pla d'actuació també ha de dir quins 

objectius o resultats volem a curt, mitjà o llarg termini i pot avançar ja, que, 

entre ells, hi ha a curt termini l'obertura de l'Oficina de Turisme al Col.legi de 

Sant Ignasi. 

Un altre element d'aquest Pla és la dinamització i la participació dels agents, és 

a dir, totes aquelles persones que tinguin relació amb el món del turisme, 

procés que ja es va iniciar abans de l'estiu, quan es va presentar als tècnics de 

l'àmbit turístic el primer esborrany, perquè poguessin fer-hi aportacions. 

Després de l'estiu està previst continuar amb la resta d'agents implicats i també 
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es preveu que els regidors puguin aportar alguna cosa i reflexionar sobre el Pla 

que s'està elaborant.  

Per tant, si ja s'hi està treballant, no té sentit que ara es demani a l'equip de 

govern que aprovi una cosa que ja està fent, i, per una altra banda, trenqui un 

procés de dinamització i de participació que ja està duent a terme. I, 

coherentment també, amb els plantejaments que s'estan fent, juntament amb el 

que ha anat explicant fins ara, malgrat que es dugui a terme l'obertura de 

l'Oficina d'Informació, al marge del que ha explicat. 

Conseqüentment, l'equip de govern, entén que cal deixar que el Pla estratègic 

continuï el procés que ha de seguir, i es presentarà al Ple, quan els agents hi 

hagin pogut treballar i el Pla estigui a punt. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que de la intervenció del senyor 

Camprubí el GMPP dedueix que l'equip de govern està treballant en aquest 

tema. I deu fer, com a mínim, cinc anys que hi treballa, ja que es parla de 

l'elaboració d'un Pla estratègic, d'un Pla d'actuació i de definir el tipus de 

turisme que desitja la ciutat, des del 1996; des que és regidor, sempre n'ha 

sentit a parlar. 

Mentre l'equip de govern hi continua treballant a fons, acabant de desenvolupar 

el Pla estratègic, que deu ser molt bo, i el Pla d'actuació, que deu ser 

immillorable, cal que permeti que el poc turisme que ve a la ciutat, malgrat que 

Manresa no disposi d'aquests Plans, tingui un lloc on poder dirigir-se per 

informar-se.  

Al mes de març de l'any 1998 el GMPP va formular una proposta en el mateix 

sentit que es planteja ara, és a dir, sobre la necessitat d'obrir l'Oficina 

d'Informació i Turisme, i el Ple va considerar que era necessari, donat que 

s'havia obert la ciutat a través de la xarxa viària, amb importants comunicacions 

que revitalitzarien l'àrea de Manresa. En aquest moment, els vials continuen 

existint i amb més proliferació i més utilització que en el primer moment. Això 

permet que hi hagi molts ciutadans de fora de la ciutat que vinguin a Manresa, 

els quals desitgen i necessiten el servei d'informació que avui es demana.  

És preocupant el fet que aquesta Administració municipal no tingui els més 

mínims recursos per poder-los oferir a aquestes persones, i promoure així la 

nostra ciutat. 

No vol entrar en la discussió que l'equip de govern ha tancat l'Oficina 

d'Informació sense dir res al Ple; es tractava d'una prova pilot, que segons les 

dades de què disposa l'equip de govern va demostrar que el servei va ser força 

utilitzat, la qual cosa donava peu a considerar la necessitat de continuar 

mantenint-lo obert durant els dissabtes i festius, en lloc de fer-ho només de 

dilluns a divendres, que són uns dies durant els quals ve poc turisme a la ciutat.  

No diu que l'Oficina no hagi d'estar oberta durant la setmana, ja que sap que li 

diran que, en definitiva, és una oficina d'informació al ciutadà, però tenint en 

compte els estudis i plans estratègics que ha elaborat l'equip de govern, hauria 

pogut elaborar també un pla de personal per poder atendre de dilluns a dilluns 

les necessitats dels ciutadans, oferint el servei per als ciutadans de Manresa 
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durant la setmana, i per als de fora de la ciutat durant els caps de setmana i 

dies festius.  

L'equip de govern continua insistint en la idea que no és necessària l'adopció 

d'aquesta mesura tenint en compte que s'està elaborant un Pla estratègic i 

d'actuació, i manifesta que ja sap on instal.larà l'oficina en el seu dia, però 

mentrestant, està perdent oportunitats de donar a conèixer la ciutat als qui 

vénen de fora. També s'estan perdent oportunitats de fer negocis, i el senyor 

Camprubí, com a regidor de Promoció Econòmica, hauria de saber que 

l'important de la seva àrea són les oportunitats de negocis, que no es poden 

deixar escapar. Una d'aquestes oportunitats és mantenir oberta l'Oficina 

d'Informació. Aquest és un més dels elements de l'engranatge del Pla de 

turisme que s'ha de desenvolupar a la nostra ciutat. Però mentre l'equip de 

govern treballa tant en aquest Pla, des de fa cinc anys, i el regidor treballa en el 

Pla estratègic des de fa un any, cal que es permeti que hi hagi un punt 

d'afluència per a les persones que vénen de fora, perquè disposin de la 

informació que necessiten. Cal que no es continuïn malmetent les possibilitats 

de creixement turístiques de la nostra ciutat.  

Per això, el GMPP demana que es voti afirmativament aquesta proposició, de 

la mateixa manera que es va fer al març de 1998, ja que els condicionants són 

els mateixos. Li sembla bé que l'equip de govern digui que ja està acabant el 

Pla estratègic, però la inversió que s'ha de fer és igual a 0. Només cal 

desenvolupar el necessari respecte el personal per poder atendre les 

necessitats de les persones que vénen de fora de la ciutat. 

Demana que l'equip de govern reconsideri la seva negativa a aquesta 

proposició i, mentre acaba de desenvolupar les seves tasques administratives, 

de paraula i de discursos, passi als fets.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que lamenta que el regidor de 

Promoció Econòmica no assumeixi aquesta proposició, en nom de l'equip de 

govern i, per tant, tampoc assumeixi la voluntat d'adoptar un compromís explícit 

per part del Ple de la Corporació sobre política turística. Aquest compromís no 

hauria de ser tan difícil de prendre si el regidor creu realment que s'està 

treballant en la línia adequada i, per tant, no hi ha absolutament res a témer 

sobre el fet de poder presentar resultats satisfactoris.  

També ha quedat una mica sorprès per la intervenció del senyor Camprubí, ja 

que ha estat una de les intervencions crítiques més implacables en contra de la 

política que ha dut a terme l'equip de govern, format pels seus grups polítics, 

des de l'any 1995. El discurs del senyor Camprubí ha traspuat la clara idea que 

en política turística s'està començant des de zero, tenint en compte que 

l'Ajuntament està presidit pel mateix alcalde des de l'any 1995 i format pels 

mateixos grups polítics al govern.  

Ha quedat realment una mica astorat, suposa que l'equip de govern comparteix 

aquesta crítica implacable en el sentit que en els darrers 5 anys o almenys en 

els 4 anteriors a l'arribada del senyor Camprubí a la seva regidoria, no es va fer 

res en aquest sentit, i per això s'ha hagut de començar de zero i no es pot anar 
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tan ràpid, pretenent que el 31 de desembre del 2000 es presenti cap Pla 

d'actuació en matèria de política turística.  

Per tant, suposa que es pot entendre que el GMCIU estigui delerós de conèixer 

algun Pla de política turística, tenint en compte que ho espera des de l'any 

1995. 

El senyor Camprubí ha dit que s'està posant "fil a l'agulla" i a ell li sembla que 

ha costa massa trobar el "forat de l'agulla" i, com a mínim, l'esperona a fer que, 

a partir d'ara, la feina de "cosit" vagi molt més ràpida. 

L'equip de govern diu que ja hi està treballant i que no cal adoptar cap acord, 

però mentrestant l'Ajuntament continuarà sense oferir un servei d'informació, de 

respecte i d'acollida a les persones que vénen a visitar la ciutat els dissabtes i 

els caps de setmana, i en desconeix la causa, tenint en compte que la decisió 

va ser del Ple de la Corporació, amb el vot afirmatiu dels grups que estan 

governant la ciutat i sense explicar quina circumstància ha canviat des 

d'aquella situació. 

 

El senyor Camprubí i Duocastella intervé dient que es parla molt dels turistes 

i de la gent que ve a demanar informació, però un dels elements que va fer 

decidir tancar l'Oficina en el seu moment o deixar de prestar aquest servei, 

almenys durant els caps de setmana, va ser l'índex de demanda turística que hi 

havia durant els dies festius, que era d'una mitjana de 10 persones durant el 

cap setmana, tenint en compte que probablement vénen 200 o 300 persones 

durant el cap de setmana a Manresa.  

En aquell moment, pensant més en la idea que l'oficina no havia de ser, com 

ha dit en algun altre moment, un "bolet" al mig de la ciutat, sinó que havia de 

respondre a un Pla d'actuació de política turística de la ciutat, va aconsellar, 

des del punt de vista tècnic, econòmic i estratègic, obrir-la només durant els 

dies assenyalats.  

Vol recordar també que l'acord de Ple de l'any 1998 preveia l'obertura de 

l'Oficina durant aquell any, la qual cosa es va complir, ja que va romandre 

oberta durant tots els caps de setmana.  

D'entre les paraules manifestades pel senyor Javaloyes, destaca la referent a 

que tot és millorable. Evidentment, és així, i per això el convida a col.laborar en 

les properes reunions per millorar allò que ja està fet, i escrit. 

De fet, tenia ganes de portar l'estudi elaborat perquè els regidors el veiessin, 

però, en qualsevol cas, després del Ple els hi  pot fer arribar, perquè puguin fer 

aportacions, tant respecte a les qüestions millorables, com a les que puguin fer 

créixer el producte turístic.  

Pel que fa al compromís, una cosa és el compromís que es pugui portar al Ple 

i, una altra, el treball fet. I no es pot negar el treball que s'ha fet fins ara.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient al senyor Camprubí que, potser 

caldria veure en quina època hi ha hagut una mitjana de 10 visitant; 

segurament ha estat en els darrers temps, ja que, quan es va obrir el servei, 

durant els primers caps de setmana hi va haver una gran afluència de 

persones. 
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L'Oficina de turisme ha d'estar relacionada amb les polítiques turístiques de la 

ciutat.  

El GMPP creu que l'Oficina ha d'estar oberta, perquè les 10 persones que 

puguin venir poden aportar 30 més, els quals, a la seva vegada, poden aportar 

36. Aquesta és la bona manera de funcionar pel que fa a la qüestió turística, i 

més en el cas del turisme interior, com és el cas de Manresa.  

El GMPP no discuteix que l'equip de govern tingui un bon Pla estratègic o 

d'actuació desenvolupat, però no es pot negar que han passat cinc anys "sense 

fer els deures" i "amb el més calent a l'aigüera". Aquesta dinàmica perjudica 

tothom i també les oportunitats de negocis que s'han perdut durant aquests 

anys, que es continuaran veient afectades en el futur fins que l'equip de govern 

no hagi "fet els deures". 

 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 vots afirmatius (7 GMCIU i 2 GMPP).  
 
6.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE LA "E" A LES 

MATRÍCULES DELS VEHICLES. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 13 de setembre del 2000, que 
transcrita, diu el següent:  
 
"Amb la decisió d'imposar per decret la "E" d'Espanya a les matrícules dels 
vehicles, prescindint d'altres distintius que no siguin els provincials, el govern 
de l'Estat ha fet un pas més en la seva voluntat harmonitzadora que pretén 
negar la condició plurinacional d'Espanya. 
 
La mesura no sembla aïllada si tenim en compte els episodis dels darrers 
mesos, tal i com han coincidit a manifestar conjuntament aquest 11 de 
setembre els diaris Regió 7, el 9 Nou i Segre: "S'ha atacat l'autonomia 
universitària, perquè les universitats creen identitat cultural. S'ha escampat la 
calúmnia que el castellà és discriminat a Catalunya, per perjudicar la 
convivència i justificar la repressió lingüística. L'informe de la Academia de la 
Historia ha afegit combustible falsament científic a l'operació. S'està intentant 
implicar el Parlament europeu en l'estratègia de difamació. Simultàniament, 
nuclis destacats de la dreta espanyola llancen crides per preservar la llengua 
castellana i la seva identitat històrica d'amenaces inconcretes. Com a part 
d'aquesta mateixa estratègia, els catalans continuen tenint un finançament 
insuficient i una inversió pública molt baixa, que es fa evident des dels peatges 
de les autopistes fins els dèficits en les infraestructures i en els serveis. Àdhuc 
a les matrícules dels cotxes se'ns vol negar la identitat". 
 
Al capdavall, doncs, tot i no ser un fet transcendental, aquesta mesura té al 
darrera un caràcter uniformitzador. I és per això que, amb la voluntat que quedi 
reflectida la nostra identitat, proposem al Ple l'adopció dels següents acords:  
 
1. Demanar al govern de l'Estat que les matrícules dels vehicles reflecteixin la 

pertinença a cada nacionalitat o comunitat autònoma d'Espanya. 
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2. Comunicar aquest acord al President del Parlament de Catalunya i als seus 
diferents grups parlamentaris, així com a les associacions municipalistes de 
Catalunya. 

 
3. Acordar que tot el parc de vehicles municipal incorpori de manera 

immediata el distintiu CAT." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva exposició dient que el GMPP ha 

presentat aquesta proposició al Ple de la Corporació, perquè, vinculat amb l'11 

de setembre, el Partit Popular va decidir fer-ne notícia, i per tant, també és bo 

que se'n pugui parlar en els municipis. 

En definitiva, quan comprem un vehicle, tenim la necessitat de matricular-lo, 

aquesta és una dada objectiva, i el Partit Popular ha intentat aprofitar-ho per 

"donar una nova capa d'aquell vernís", que anomenaria "vernís 

d'uniformització". Tant és així, que el Partit Popular, que en el seu dia, i en això 

coincideix amb Esquerra Republicana de Catalunya, no va votar la Constitució 

Espanyola, a última hora, malgrat que l'esmenti molt, no s'ha cregut allò de les 

nacions i regions espanyoles i ha prescindit de tota mena de símbols, els quals, 

malgrat les directives que recomana la Unió Europea, són presents a Alemanya 

i a Itàlia. A Catalunya això no passarà, com tampoc a cap altra nació de l'Estat 

i, és més, a darrera hora, quan el GMERC ja havia presentat al Ple la 

proposició, no creu que n'estiguessin assabentats a Madrid, però, fins i tot, han 

decidit eliminar el distintiu de les infaustes províncies. 

Probablement es tracti de la torna del gir catalanista que ha emprès el Partit 

Popular, però desconeix a qui volia acontentar, en general, respecte a una cosa 

que ja es diu en la proposició que no és transcendental, però que té la voluntat 

de "tocar el voraviu" perquè es vegi que és exclusivament Madrid qui fa les 

matrícules. I li sap greu pels amics de Convergència i Unió, que cada cop 

veuen més qüestionada aquella influència que potser creien que tenien a 

Madrid.  

En qualsevol cas, el GMERC ha treballat aquesta proposició amb elegància, i 

no diu que sempre sigui així, però aquesta vegada, mal li està dir-ho, la 

proposició intenta poder arribar a tothom i, en definitiva, no hi ha males 

maneres, sinó la voluntat de reclamar al govern de l'Estat que reflexioni i que 

les noves matrícules reflecteixin la pertinença a cada nacionalitat o comunitat 

autònoma de l'Espanya. També es proposa comunicar aquest acord al 

president del Parlament de Catalunya, als seus diferents grups parlamentaris i 

a les associacions municipalistes de Catalunya. I per últim, amb la intenció que 

aquest tema no quedi només en el pensament, sinó que es posi una "goteta" 

d'acció, el GMERC va considerar que podia fer una proposta estrictament 

municipal que, a més, pogués ser recollida per tots els grups municipals, 

especialment pel GMCIU i, fins i tot, que tingui relació amb el projecte 

federalista del Partit Socialista. Es tracta de disposar d'aquest reconeixement 

també en els vehicles municipals, ja que la matrícula no permet, i veure la nació 

o comunitat autònoma d'origen. 
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Per això, el tercer punt de la part resolutòria de la proposició proposa que als 

cotxes de l'Ajuntament, sense manipular les matrícules, ja que tots ells tenen 

encara el model antic, es pogués posar al costat els populars ovals en els que 

diu "CAT". 

Quan el GMERC va elaborar la proposició, no va pensar en el GMPP, perquè 

encara no havia llegit el resultat del Congrés i no sap si amb el gir catalanista, a 

última hora, el GMPP s'afegirà a la proposició, però la proposició s'ha redactat 

amb la voluntat de consens que, per un costat manifesti el rebuig a aquesta 

Llei, que es publica demà, i també demostrar una certa fermesa i un 

posicionament de l'Ajuntament a l'hora de fer circular el seu parc mòbil.  

Per tot això, demana el vot afirmatiu.  

 

El senyor Canongia i Gerona intervé dient que és evident que la decisió 

governamental de les matrícules ha demostrat una falta de tacte envers les 

diferents nacionalitats que integren l'Estat espanyol. 

El GMS veuria de bon grat una rectificació en aquesta línia. Malauradament, 

sembla que la rectificació només és a mitges, és a dir, es treu el codi provincial 

i una solució podria ser la d'introduir un anagrama de Comunitat Autònoma, 

amb la qual cosa, s'estaria fent una matrícula com l'existent a  Alemanya, en la 

que hi ha una combinació de lletres i números i la identificació del Länder. 

Amb aquesta solució tothom es podria sentit còmode al país i no creu que es 

fessin escarafalls. 

Dit això, el GMS demana la votació separada de la proposició, perquè, en 

relació al que preveu el tercer punt de l'acord, considera que no es pot entrar 

en la discussió que el parc mòbil d'una institució pública porti un adhesiu o un 

altre. Les institucions públiques han de quedar al marge de les polèmiques i, 

per tant, el GMS creu que no seria bo que els vehicles municipals fossin 

objecte d'aquest debat.  

Espera que el senyor Fontdevila no consideri ser més o menys federalista pel 

fet de portar un o altre adhesiu. El federalisme no es basa en portar adhesius, 

la Corporació Local és una institució i, com a tal, ha de prou rigorosa com per 

tenir el parc mòbil al marge de qualsevol polèmica d'aquestes característiques. 

 

El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-V votarà afirmativament 

la integritat de la proposició presentada pel GMERC i, en tot cas, voldria afegir 

un parell de comentaris o idees.  

Considera que un fet de sensibilitat tan elemental i, per altra banda, tan senzill 

de fer, com és el d'incorporar el distintiu de les diferents nacionalitats i 

Comunitats Autònomes a les matrícules dels vehicles no hauria de merèixer, en 

un país normalitzat, un tipus de proposicions com aquesta, sinó que s'hauria de 

resoldre naturalment, però el que més preocupa al GMIC-V no és el fet que 

això no es tingui en compte quan es pren la decisió, sinó que, a més, un cop es 

reacciona d'alguna manera, s'adopti la via de "sostenella i no enmendalla", tan 

estimada per alguns sectors del fonamentalisme espanyol, amb arguments tan 

espuris com una pretesa harmonització amb les normatives europees, que no 

tenen cap fonament. 
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Per tant, el GMIC-V està totalment d'acord amb aquesta proposició i espera 

que el govern de Madrid hi reflexioni i tingui en compte aquestes qüestions. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà negativament 

la proposició, malgrat reconèixer que, com ha dit el senyor Fontdevila, s'ha 

intentat mantenir el màxim possible les formes.  

Les formes s'han de mantenir sempre, però el que importa és el fons. No hi ha 

motius i evidentment, cadascú pot tenir la seva opinió personal, però el GMPP, 

tenint en compte que l'Associació de fabricants de matrícules (AFAPIVE), que 

personalment no coneix, el Reial Automòbil Club de Catalunya, l'Associació de 

Compravenda de vehicles, la Confederació Europea de l'Automòbil, i tots els 

sectors vinculats amb el món de l'automòbil, van recomanar, per simplificar, el 

model europeu, entre altres coses, perquè a l'Associació de fabricants de 

matrícules li interessa que el model sigui simplificat per a la seva maquinària, 

per poder exportar a l'exterior.  

També cal dir que l'Associació de compravenda de vehicles, tant de l'àmbit 

estatal com de Catalunya, es va mostrar satisfeta de la decisió, ja que, 

d'aquesta manera, no es revaloritzarien els vehicles i el mercat de segona mà, 

entre altres qüestions, per les dates de matriculació i també, ens agradi o no, 

perquè un cotxe matriculat a Barcelona es devalua molt si es vol vendre a 

Madrid i viceversa. Aquesta associació també ha manifestat que una matrícula 

del País Basc es devalua molt al mercat. 

Així doncs, per unificar aquest criteri, tot el sector econòmic relacionat amb 

l'automòbil li anava perfecte. 

No es tracta de tenir poca o molta sensibilitat per ser, en el seu cas personal, 

més o menys català; o en el cas dels gallecs, més o menys gallecs. Cadascú 

és de la seva terra i del seu país, i en la mesura en què més s'hi identifiqui, més 

treballarà per al seu país.  

Per tant, pretendre fer un escarafall, com s'ha fet, és una qüestió que cada un 

ha de valorar, però el GMPP creu que als ciutadans, en general, els preocupa 

més saber si el sector de l'automòbil pot tenir més bona sortida, i si en el 

moment de comprar un vehicle nou, quan es vengui el de segona mà, estigui 

més ben valorat.  

El terreny de les sensibilitats és molt tenebrós, i en ell només s'hi pot entrar des 

d'una manipulació i una demagògia que no aporta res al sentit i al sentiment 

propi de cada persona. 

El GMPP votarà negativament, perquè considera que no n'hi ha per tant, és 

més, no n'hi ha per res. És una qüestió de les més normals i simples, s'ha 

pretès simplificar el sistema i, a partir d'aquí, de cadascú digui el que consideri 

més convenient. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que "no n'hi ha per tant" i "no n'hi ha 

per res" són els arguments que utilitza sempre Espanya per contestar quan 

Catalunya reclama alguna cosa o es considera que hi ha algun greuge, afegint 

que els catalans són obsessius, etc. 
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Ignora si el senyor Javaloyes va llegir algunes portades de diaris espanyols 

quan es parlava de la possibilitat de no posar la "E" a les matrícules de l'Estat 

espanyol, però ell sí que ho va fer, en un acte de "masoquisme". En algunes 

portades de diaris aquesta era l'única notícia, i en un diari espanyol es titulava 

un article sobre aquest tema dient "Indignación en toda España por la omisión 

de la "E" en las matrículas". No sap si és que els temes són majors o menors 

depenent dels dies o del sol que faci. No ho acaba d'entendre, però és evident 

que el tema no deu ser tan menor si hi havia aquesta indignació en tota 

Espanya pel fet que hi havia el perill que, a causa de la pressió dels 

nacionalistes, la "E" no aparegués a les matrícules.  

No cal dir que això no importa i que ja comencem amb els bons i mals catalans, 

sinó que es tracta de veure si el govern de l'Estat espanyol es creu o no allò 

que diu constantment sobre defensar la Constitució Espanyola. Si ell no ho 

entén malament, la Constitució no diu que l'Estat s'estructura en Estat de les 

Autonomies, sinó que a l'Estat hi ha regions, per una banda, i nacionalitats, per 

una altra. Això s'estableix en la Constitució Espanyola, que defensen els 

representants d'un partit polític, que és hereu un altre partit polític que no la va 

votar, i potser aquesta és la causa per la qual és una mica complicat que 

l'actual partit se la cregui. 

Per tant, insisteix, que no es digui que es tracta de temes menors o sense 

importància, quan es tracta de qüestions que no interessa.  

Aquest tema indica la sensibilitat del govern espanyol, de la qual parla el 

regidor del nou PPC. 

El GMCIU votarà afirmativament la proposició, perquè se la creu, i li sap greu, 

com al senyor Fontdevila, que la seva influència de vegades no sigui tanta com 

voldria, però de fet, veu que el GMERC tampoc influencia prou el GMS dins de 

l'equip de govern, del qual en forma part, la qual cosa també li sap greu, ja que 

ara es perd l'oportunitat que hi hagi una marca de la proposició que es votarà 

en contra per part dels socis de govern del GMERC.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que no sap si els membres 

presents han notat el to sensat que ha utilitzat el senyor Javaloyes, sense 

posar el Partit Popular entremig, sinó l'associació de fabricants i venedors de 

segona mà, pronunciant un discurs sobre la revalorització dels vehicles, 

respecte a la qual cosa tampoc dirà que no sigui certa, però, tal com avançava 

el representant del GMCIU, el senyor Javaloyes ja veurà com molt aviat es 

trobarà que els holandesos no voldran els cotxes de segona mà de Bèlgica; els 

alemanys no els voldran de França; i els francesos no els voldran d'Alemanya i, 

per tant, en pocs anys l'associació de fabricants de segona mà dirà que això 

s'ha acabat i que cal crear la matrícula europea amb el número més llarg. 

El senyor Javaloyes és molt coherent, però no sap si en general, el Partit 

Popular serà tan sensat com ho és avui el senyor Javaloyes quan es retiri la "E" 

de les matrícules, com es va retirar la lletra "ñ" del teclat dels ordinadors. 

Suposa que el Partit Popular "treurà el Sant Crist gros" i els ajuntaments de 

l'espanya eterna posaran una "E" ben grossa al darrere del cotxe sense cap 

mania i no ho faran per federalistes, sinó per pura militància.  
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Per això, els símbols que, de vegades, els catalans per una mena de mala 

educació que hem tingut, que ha estat restrictiva i mal viscuda, voldríem fer 

creure que som ciutadans del món, internacionals i que no hi ha símbols, però 

els símbols són importants a Catalunya, a Lima (lloc que sempre recorda el 

senyor Canongia) i a Nova Papua. 

Per tant, de la mateixa manera que algun dia hi ha haurà molts ajuntaments 

d'Espanya que posaran a les matrícules dels vehicles una gran "E" perquè 

Europa no la reconeix, els catalans hauríem de poder fer el mateix, amb tota 

tranquil.litat.  

La sensibilitat és important i, sense trencar cap mena de motlle, és "antinatural" 

que només portin el distintiu "CAT" en els cotxes a Catalunya els nacionalistes 

conspicus. Tothom hauria de poder portar el distintiu amb tota naturalitat. És un 

símbol, el "CAT" no serveix de gran cosa, però la "E" tampoc, perquè la majoria 

d'europeus posen per a Espanya una "S" al començament. Per tant, també 

arribarà el dia en què es proposarà posar una "S" en lloc d'una "E". 

Tot això per dir que els símbols són importants i li agradaria que hi hagués una 

mica més de fermesa a l'hora de manifestar la pròpia identitat. 

Ha de dir al senyor Llobet que, en aquests temes, cadascú té la seva pròpia 

creu, però, en qualsevol cas, creu que aquests temes són una qüestió científica 

i cal ser valents i assumir-ho, i, si no, la ciència ens pot ajudar. En definitiva, és 

com l'embaràs: no es pot estar una mica embarassada, (aquesta és una frase 

del senyor Teixeiro), no hi ha mitjos embarassos, per tant, la qüestió és saber-

ho, analitzar els símptomes i decidir si n'estem o no. 

En definitiva, quan diem que som catalans i espanyols, cal que el senyor 

Javaloyes vigili que no li facin aquella prova, perquè al final resultarà que és 

una cosa o una altra. Cal, simplement, assumir-ho amb naturalitat, i saber què 

som ens ajudaria no només en les matrícules, sinó també en moltes altres 

coses.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que vol aclarir al senyor Fontdevila 

que l'Associació de compravenda de vehicles no fabrica, només comercialitza. 

La qui fabrica és l'associació AFAPIVE. 

Un cop puntualitzat aquest aspecte, vol manifestar amb tota la naturalitat que 

personalment se sent tant català com espanyol. Te un cotxe amb el que se sent 

identificat i que li ve de gust portar.  

Li fa molta gràcia que s'acusi contínuament el Partit Popular de supèrbia, i que 

es digui que aquesta qüestió és un greu error i que es fa cas omís als 

sentiments. Això és una absoluta fal.làcia i entén que hi hagi polítics que 

intentin treure a la palestra aquest fals debat de la matrícula, hi ho diu amb tot 

el "carinyo" i no vol que se'l malinterpreti. Els qui fan aquestes acusacions i 

manifestacions són els primers que no saben solucionar els problemes dels 

barracons a les escoles del país, com tampoc possibilitar que els mestres 

sàpiguen ensenyar informàtica, un cop instal.lats els ordinadors a les escoles; 

no saben resoldre els problemes de la sanitat al nostre país; ni solucionar el 

Servei Català de l'Ocupació envers a l'INEM, que és inoperatiu; i, per acabar, 

amb la intenció que no es vegin els seus problemes "que si duren, que si mas, 
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que si mas menos duran mas" fan referència a les matrícules i als sentiments, 

perquè tenen la necessitat d'amagar-se de la realitat dels problemes reals del 

nostre país; això és lamentable.  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que en un altre moment del Ple ja ho 

ha insinuat, però li quedava algun dubte, ara ja no li en queda cap: és evident 

que la consigna d'aquest cap de setmana a Barcelona està clara: tant és qui 

governi els ajuntaments, el PPC s'ha de "menjar" Convergència i Unió. Aquesta 

és una manera com qualsevol altra d'entendre la política municipal, i és una 

llàstima, perquè la política municipal té prou coses importants com per no 

supeditar-la a aquest interessos de política general.  

Ho lamenta, perquè hi ha dos regidors en aquesta Sala respecte els quals li 

agradaria que centressin més els temes que s'exposen al Ple. 

Per altra banda, ignora qui ha dit que el govern espanyol no ha tingut en 

compte els sentiments, ja que, els ha tingut molt en compte, malgrat que s'hagi 

tractat d'uns sentiments molt determinats, allunyats del gir catalanista del PPC. 

 
El secretari pren la paraula i diu que apel.lant a la comprensió del president, 

tenint en compte l'allau d'esmenes que s'ha produït, caldria centrar el tema i 

pregunta si es pot interpretar que el que ha fet el portaveu del GMS és una 

esmena verbal, consistent en el seu acord amb els punt 1 i 2 de la proposició, i, 

en el seu desacord amb el punt 3. 

 

El senyor Canongia i Gerona respon al secretari que simplement ha demanat 

la votació separada del punt 3 respecte dels punts 1 i 2. 

 

El secretari diu que considera que la interpretació correcta és la que ell acaba 

de dir, és a dir, indirectament, el que s'està fent és una esmena in voce a la 

proposició presentada, segons la qual s'està d'acord amb els punts 1 i 2 i no 

amb el punt 3. 

Per tant, això seria una esmena que caldria votar en primer lloc. 

 

L'alcalde diu al secretari que amb l'intent de buscar una conformitat des del 

principi de legalitat a l'acord polític, com a mínim en les formes, ja que en els 

continguts és francament bastant difícil, creu que caldria fer una votació 

separada, que quedi explícit el posicionament de cada grup respecte a cada un 

dels punts de la proposició i finalment votar la proposició sense el punt tercer, 

ja que és més democràtic. 

 

El secretari diu que, en qualsevol cas, qui dirigeix el debat i té la última paraula 

és el president, per tant, no hi té cap problema. 

 

L'alcalde diu al secretari que li ho agraeix, però que li pot assegurar que, 

malgrat que no ho faci només per això, demanarà una certa disciplina als 

presidents de tots els grups municipals, perquè considera que no és correcte (si 

se li permet l'expressió), més enllà del fet que es pugui manifestar 
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democràticament el que es cregui oportú, que per tractar cinc punts el Ple trigui 

una hora i mitja. 

Cal avançar i demana als regidors que col.laborin amb ell en limitar les 

intervencions durant el debat de les proposicions.  

En qualsevol cas, aquest és un debat que es farà en un altre moment amb els 

grups municipals i caldrà entrar en un procés de disciplina i de limitació 

respecte el temps emprat en les proposicions, i no es refereix al debat dels 

dictàmens. 

 

A petició del GMS, l'alcalde disposa la votació separada dels punts 1 i 2 de la 

part resolutòria de la proposició, respecte del punt 3 de la mateixa part, el 

resultat de la qual és el següent:  

 
Sotmesos a votació conjunta els punts 1 i 2, s'aproven per 22 vots afirmatius 
(11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP). 
 
Sotmès a votació el punt 3, es rebutja per 13 vots negatius (11 GMS i 2 GMPP) 
i 11 vots afirmatius (1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCIU) 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, es declara acordat el següent:  
 
1. Demanar al govern de l'Estat que les matrícules dels vehicles reflecteixin la 

pertinença a cada nacionalitat o comunitat autònoma d'Espanya. 
 
2. Comunicar aquest acord al President del Parlament de Catalunya i als seus 

diferents grups parlamentaris, així com a les associacions municipalistes de 
Catalunya. 

 
6.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE LA 

REHABILITACIÓ HISTÒRICA DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 13 de setembre del 2000, que 
transcrita, diu el següent: 
 
"El seixantè aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat Lluís 
Companys i Jover és una efemèride que convida a la reflexió al conjunt de la 
societat catalana. Relacionat des de ben jove, en la seva condició d’advocat, 
amb el sindicalisme obrer, els rabassaires i a d’altres moviments populars, va 
estar sempre vinculat al republicanisme catalanista i, més en general, a les 
esquerres i a la defensa de la justícia social. Elegit president el 1934, es va 
mantenir ferm en la defensa del país en episodis tan crucials com els Fets 
d’octubre de 1934 i, sobretot, durant els difícils anys de la Guerra Civil. El seu 
afusellament, després de ser detingut a França per la Gestapo i lliurat a les 
autoritats espanyoles, provoca, encara avui, un sentiment generalitzat de 
rebuig entre tots els partidaris de la democràcia i la llibertat dels pobles. Amb 
ell, el naixent règim franquista va pretendre assassinar el dret a l’existència de 
Catalunya com una realitat política, social i econòmica diferenciada. 
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Els actes que s’han celebrat les darreres setmanes en memòria de Companys, 
cas del celebrat recentment a la localitat basca d’Irun, són una prova que la 
seva és una figura que continua essent emblemàtica per tots aquells ciutadans 
i ciutadanes que confien en els valors de la justícia, el diàleg i la convivència 
entre els pobles. 
 
La seva catalanitat cosmopolita i insubornable ha fet que destacades 
personalitats com el President de l’Índia, Nerhu (el 1961), el President de la 
República Francesa (el 1990) i el President de la República Federal Alemanya 
(el 1992) ja hagin rehabilitat públicament la seva figura fent-la, a més, un 
referent prou útil per a les noves generacions que s’incorporen, com a joves 
ciutadans, a l’exercit quotidià de la democràcia. 
 
És per tot això, a instàncies de la Comissió d’Actes Lluís Companys, amb seu a 
La Vajol (Alt Empordà), sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament adopti l’acord 
següent: 
 
1. Refermar l’arbitrarietat de les acusacions, la injustícia del procediment i la 

manca de legitimitat del Consell de Guerra que va condemnar Lluís 
Companys, rera el qual només hi havia el designi polític de proporcionar 
un càstig exemplar a Catalunya. 

 
2. Instar el Parlament de Catalunya a demanar al govern de l’Estat Espanyol 

la rehabilitació jurídica i històrica de la figura del president Lluís 
Companys i, amb ell, de tots els afusellats i represaliats per la dictadura 
franquista. 

 
3. Instar al Parlament de Catalunya a declarar el dia 15 d’octubre de cada 

any “Dia del President Companys”. 
 
4. Trametre còpia d’aquest acord al President del Parlament de Catalunya, 

als diferents grups parlamentaris, a les associacions municipalistes de 
Catalunya i a la Comissió d’Actes Lluís Companys de la Vajol. 

 
5. Conmemorar a Manresa de manera escaient el seixantè aniversari de 

l’afusellament del president Lluís Companys per tal de difondre la 
rehabilitació històrica que aquest acord persegueix." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMCIU a la 
proposició, que transcrita, diu el següent:  
 
"Per tal de difondre els fets històrics que portaren a l'afusellament del President 
de la Generalitat Lluís Companys i Jover, el Grup Municipal de Convergència i 
Unió proposa afegir en la proposició presentada pel Grup Municipal d'ERC un 
sisè acord. 
 
ACORDS 
 
6. L'equip de govern encarregarà la realització d'una placa explicativa de les 

circumstàncies que van des de la detenció fins a l'afusellament del 
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President Companys per tal que sigui instal.lada a la plaça de la ciutat que 
duu el seu nom." 

 
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva exposició dient que amb aquesta 

proposició es pretén que es pari un moment d'atenció en la commemoració del 

seixantè aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys i Jover, 

advocat, sindicalista i vinculat a republicanisme catalanista i a la defensa de la 

justícia social, que des de l'any 1934 va ser president de la Generalitat de 

Catalunya.  

El fet que, d'una manera extraordinàriament rara, ja que és l'únic cas produït al 

món democràtic, fos detingut a França per la Gestapo i lliurat a les autoritats 

feixistes de l'any 1940, fa que es refereixi a un president que va ser afusellat 

també amb la voluntat d'assassinar el dret a l'existència de Catalunya, com a 

realitat política.  

El cert que Lluís Companys, al cap de 25 anys de democràcia, encara arrossega 

al darrere tot un procediment legal, del tot injust i manipulat i, incomprensiblement 

això encara pesa com un procediment legal.  

Per això, es podria aprofitar aquesta efemèride, aquests seixanta anys, i voldria 

que Manresa s'hi afegís, per impulsar, per una banda, l'acció de rebatre les 

acusacions injustes que pesen sobre l'expresident de Catalunya; i instar, per una 

altra banda, al Parlament de Catalunya perquè demani al govern de l'Estat 

espanyol la rehabilitació de la figura de Lluís Companys, així com la de tots els 

afusellats i represaliats per la dictadura franquista.  

Aquesta és la voluntat del GMERC i creu que aquest seixantè aniversari, podria 

ser un acte de ciutat en el que hi pogués participar tothom, al marge de la 

commemoració que vulgui fer cada partit polític de la plaça de Lluís Companys de 

la nostra ciutat.  

Respecte a la proposta del GMCIU d'afegir un punt sisè a la proposició del 

GMERC que digui "L'equip de govern encarregarà la realització d'una placa 

explicativa de les circumstàncies que van des de la detenció fins a l'afusellament 

del President Companys per tal que sigui instal.lada a la plaça de la ciutat que 

duu el seu nom.", creu que potser s'entraria en un punt de concreció molt 

específic i, per tant, sense defugir de la idea que seria lògic que a la plaça de 

Lluís Companys s'instal.lés una placa o recordatori, més enllà de la data 15 

d'octubre, potser seria millor que s'adoptés el compromís contingut en el punt 5 

de la proposició, com a comissió política ciutadana, en lloc de fer-ho com a equip 

de govern, consistent en commemorar a Manresa de manera escaient el seixantè 

aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, amb l'organització 

d'aquells actes que es poguessin celebrar a la ciutat durant el cap de setmana 

corresponent als dies 14 i 15 d'octubre.  

La voluntat de l'equip de govern és la d'anar més enllà del punt 6, proposat pel 

GMCIU, i incorporar-se en una comissió política ciutadana, per poder avançar en 

la celebració del seixantè aniversari. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU està d'acord amb la 

proposició presentada pel GMERC, i la voluntat de la seva esmena, que era bona 
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voluntat, consistia en afegir un punt en el que quedés clar que a Manresa, més 

enllà dels actes concrets que es puguin celebrar en un dia determinat, hi haurà 

alguna cosa que quedarà definitiva per al record i perquè hi hagi una constatació 

explícita dels motius que van portar a l'afusellament del president Lluís 

Companys, que no van altres que el de ser el president de Catalunya.  

Però, recollint l'esperit del que ha dit el senyor Fontdevila en la seva intervenció, 

el GMCIU no té cap inconvenient en retirar la seva esmena.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que la figura de Lluís Companys, com 

a president de la Generalitat de Catalunya, mereix tot el respecte al GMPP, però 

considera que aquesta figura ja ha estat prou reconeguda a la nostra ciutat amb 

de designació d'una plaça de Manresa amb el seu nom. 

Pel que fa al punt 3 de la proposició, referent a instar el Parlament de Catalunya a 

declarar el dia 15 d'octubre de cada any "Dia del President Companys", creu que 

s'hauria de partir de peticions externes a l'Ajuntament. Ignora si existeix aquest 

moviment o si el regidor Fontdevila disposa de sol.licituds de fora, que motivin 

aquesta petició.  

El GMPP s'abstindrà en la votació de la proposició per les raons que ja ha 

explicat. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana intervé i diu que, a diferència del Correllengua, 

que es va celebrar dissabte i que avui s'ha aprovat pel Ple, i li sap greu la 

precipitació, en aquest cas, no es pretenia que aquesta fos una proposició 

d'Esquerra Republicana, sinó que hauria estat bé que hagués estat unitària des 

del començament, però, tenint en compte que el proper Ple ordinari se celebrarà 

l'endemà del 15 d'octubre, s'ha hagut de presentar en aquesta sessió per poder-

ho discutir.  

 
Un cop retirada l'esmena pel mateix grup proponent, l'alcalde sotmet a votació la 
proposició, que s'aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 
GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).  
 
6.7 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I IC-V, 

SOBRE LES MESURES LIBERALITZADORES APROVADES PEL 
GOVERN DE L'ESTAT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 14 de setembre del 2000, que 
transcrita, diu el següent:  
 
"Atès que els Reials decrets lleis 4/2000, de mesures urgents de liberalització al 
sector immobiliari i transports i 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de 
la competència en mercats de béns i serveis, introdueixen un seguit de 
mesures que pel seu contingut tenen incidència i afecten el nucli bàsic de 
l’acció de govern de les entitats locals. 
 
Atès que el Reial decret llei 4/2000 incorpora algunes modificacions a diferents 
articles de la Llei del Sòl que podríem considerar deslegitimadores del paper de 
les corporacions locals per ordenar i gestionar l'urbanisme en el terme 
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municipal. Amb l'excusa d'abaratir el preu de l'habitatge, es limita la funció dels 
ajuntaments per decidir sobre el creixement ordenat en el seu terme municipal. 
  
Atès que el Reial decret en qüestió planteja una via diferent a la que s'ha anat 
desenvolupant des del 19 d'abril de 1979, data de la constitució dels primers 
ajuntaments democràtics. En el transcurs d'aquests anys de democràcia local 
els ajuntaments han afavorit el desenvolupament urbanístic i el seu creixement. 
A Catalunya, en aquest període, el nombre d’ajuntaments que tenen aprovada 
alguna figura de planejament ha passat de 170 a més de 800. El planejament 
urbanístic és peça fonamental per a una bona ordenació urbana i els 
ajuntaments democràtics han fet possible que prevalguin els interessos 
generals de la població per davant dels interessos - respectables, però en 
qualsevol cas particulars- de promotors que per beneficis econòmics immediats 
podrien deixar en un segon ordre els interessos de la comunitat. Els 
ajuntaments democràtics hem lluitat i mantindrem aquesta lluita per defensar el 
dret constitucional a l'habitatge en condicions dignes. Considerem que 
l'augment de preu dels habitatges té causes molt diferents però que no tenen 
res a veure amb el que argumenta el Reial decret llei ara aprovat. Cal 
expressar la perplexitat dels ajuntaments davant el silenci del Govern de la 
Generalitat després de la publicació de l'esmentat Reial decret llei. Insistim que 
les competències d'ordenació del territori a Catalunya corresponen al govern 
autonòmic i que és aquest qui hauria d'assumir la defensa de l'organització dels 
nostres municipis i comarques davant el fet inexplicable de la pèrdua de 
l'autoritat de les institucions locals en aquest àmbit, derivada de les mesures 
liberalitzadores aprovades pel Govern de l’Estat.  
 
Atès que el procediment utilitzat per a la aprovació dels Reials decrets llei ha 
vulnerat el principi legal de cooperació de l’Administració de l’Estat amb 
l’Administració local, per quant les disposicions legals abans esmentades no 
han estat informades per la Comissió Nacional de l’Administració Local, tenint 
en compte les disposicions específiques dels articles 117 i 118 de la Llei de 
bases de règim local, en virtut dels quals s’estableix que l’esmentada Comissió 
es l’òrgan permanent per a la col·laboració i la coordinació entre l’Administració 
de l’Estat i l’Administració local i que correspon a aquesta Comissió l’emissió de 
l’informe en els avantprojectes de Llei i en els projectes de disposicions 
administratives de competència de l’Estat en les matèries que afecten 
l’Administració local.  
 
Atès que formalment, l’ús del Reial decret llei ha de complir els requisits que 
habiliten al Govern de l’Estat per a la utilització d’aquesta norma en virtut de 
l’article 86 de la Constitució, que estableix que: “en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomaran la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar 
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero, al 
régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general”, es 
considera que en el cas dels Reials decrets lleis, anteriorment esmentats, els 
objectius que pretén assolir el Govern de l’Estat no constitueixen un cas 
d’extraordinària i urgent necessitat que requereixi d’una acció governamental 
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immediata que només es pugui assolir per la via excepcional del Reial decret 
llei. 
 
Atès que el Reial decret llei 4/2000 de Liberalització del Sector Immobiliari i 
Transport, representa la reforma dels articles 9, 15 i 16 de la Llei 6/1998, de 13 
d’abril, sobre el Règim del Sòl i Valoracions, i del seu contingut es desprenen 
unes fortes limitacions a les competències locals en matèria urbanística, d’una 
banda, en la decisió local pel que fa a l’ordenació del seu territori en retallar el 
grau de discrecionalitat que tenen els ens locals en la qualificació del sòl no 
urbanitzable i, d’altra, en la promoció, la formació, la formulació i la tramitació 
dels plans urbanístics pel que fa referència a la possibilitat que qualsevol 
Administració o iniciativa privada pugui promoure la transformació del sòl fins a 
l’aprovació definitiva d’aquest planejament, operant la figura del silenci 
administratiu positiu en un termini de sis mesos, i deixant a l’ajuntament el 
mateix nivell de decisió que a la resta d’operadors públics o privats. 
 
Atès que el Reial decret llei 6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la 
competència en mercats de béns, disposa, en l’article 3 i la disposició 
transitòria primera, que els grans centres comercials incorporaran entre els 
seus equipaments, com a mínim, una gasolinera i que la llicència municipal per 
a aquells establiments comercials comporta implícitament la concessió de 
llicència per aquesta activitat. En els cas dels centres en funcionament,  
sol·licitant la llicència per a la construcció i posada en marxa, s’entendrà 
atorgada pel propi silenci administratiu en el termini de quaranta-cinc dies.  
Aquestes disposicions desvirtuen la competència que en matèria de disciplina 
urbanística tenen atribuïda els ajuntaments, per l’article 25.2.d) de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i la legislació que la desenvolupa.  
 
Atès, així mateix, que la implantació dels nous horaris comercials representa 
una modificació dels hàbits en el funcionament quotidià dels municipis, pel fet 
que implica una alteració en el trànsit de la ciutat, una forta repercussió en els 
serveis de vigilància i neteja, etc., competències  totes elles municipals.  
 
Per tot això, i sobre la base d’allò que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
1. Rebutjar l’aprovació dels Reials decrets llei 4/2000, de mesures urgents 

de liberalització en el sector immobiliari i transports, el 6/2000, de mesures 
urgents d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis 
per quant l’aplicació de les disposicions que d’ells emanen, vulneren 
l’autonomia local, afectant el nucli bàsic de l’acció de govern dels 
ajuntaments. 

 
2. Fer palès al govern de l’Estat el nostre rebuig per la publicació i la 

consegüent entrada en vigor dels Reials decrets lleis 4/2000 i 6/2000, atès 
que no han estat consultats ni debatuts en l'organisme permanent de 
col·laboració i coordinació de l’Administració de l’Estat i l’Administració 
local, que és la Comissió Nacional d’Administració Local. 
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3. Manifestar el nostre compromís de continuar treballant per millorar la 

qualitat de vida en el nostre municipi, tot i el llastre que representen les 
mesures contemplades en els RD 4/2000 i 6/2000 per portar a terme un 
ordenament correcte de la ciutat. 

 
4. Afirmar rotundament que el preu de l’habitatge no s’abaratirà amb aquesta 

mesura. La incidència del preu del sòl en el preu final no determina la 
inflació de preus en el mercat de l’habitatge. Això és conseqüència no tant 
dels costos de l’edificació com del que el comprador estigui disposat a 
pagar. 

 
5. Declarar que la manera més adient de fer possible l’accés a un habitatge 

digne és la promoció d’habitatges de preu oficial i de declarats protegits 
(abans preu taxat), així com l’increment d’habitatges en lloguer en gran 
recessió en aquests moments. A més, una política sostenible en habitatge 
ha de preveure i promoure la rehabilitació. 

 
6. Comunicar a tota la ciutadania el nostre temor que l’aplicació d’aquestes 

mesures produeixin danys irreparables tant al medi ambient com a la vida 
quotidiana i que els únics beneficiats siguin els grans propietaris de sòl i 
els promotors immobiliaris que així podran veure incrementats els seus 
guanys mitjançant l’especulació.  

 
7. Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya perquè, en 

el marc de les seves competències establertes a la Constitució i a l’Estatut 
d’Autonomia, defensin les seves competències afectades per les mesures 
adoptades en els Reials decrets  llei esmentats.  

 
8. Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament 

de Catalunya la interposició de les accions procedents i el recurs oportú, 
en defensa de l’autonomia local i de les competències municipals 
establertes en el marc constitucional vigent.  

 
9. Interposar, si és procedent, el recurs de conflictes corresponent en 

defensa de l’autonomia local, davant del Tribunal Constitucional, contra el 
Reial decret llei 4/2000 i el Reial decret llei 6/2000 

 
10. Delegar a la Federació de Municipis de Catalunya, en nom d’aquest 

Ajuntament, la sol·licitud de demanda al Consejo de Estado del dictamen 
previ a la formalització del recurs de conflicte en defensa de l’autonomia 
local." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMCIU a la 
proposició, que transcrita, diu el següent:  
 
"En l'exposició de motius es proposa la supressió de la frase següent del tercer 
paràgraf: 
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"Cal expressar la perplexitat dels ajuntaments davant el silenci del Govern de la 
Generalitat després de la publicació de l'esmentat Reial Decret Llei" 
 
En els acords es proposa la substitució dels acords 9 i 10 pel redactat següent: 
 
"9. Comunicar aquesta moció al Govern de l'Estat, a la Generalitat, als Grups 

parlamentaris del Congrés de Diputats de Madrid, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques 
perquè prenguin les mesures que creguin oportunes per tal de defensar 
l'autonomia local i les competències de la Generalitat." 

 
El senyor García i Comas pren la paraula i inicia la seva exposició dient que, 

amb aquesta proposició conjunta del GMS, GMERC i GMIC-V, es demana la 

presentació d'un recurs per a la defensa de l'autonomia local, davant del 

Tribunal Constitucional.  

Es tracta d'una iniciativa d'un conjunt d'ajuntaments, endegada per la Federació 

de Municipis i, en concret, es presenten dues esmenes a dos Reials Decrets, 

que són el 4/2000, de mesures urgents de liberalització del sector immobiliari i 

transports, i el 6/2000, de mesures urgents d'intensificació de la competència 

en mercats de béns i serveis. 

En aquests Reials Decrets es posa en evidència que es vulneren les 

competències municipals sobre l'ordenació del sòl. En aquest sentit, amb el 

Reial Decret 4/2000, de manera genèrica i poc clara es pretén reservar a una 

Administració, s'entén que és l'Administració Central, la potestat d'intervenir en 

els usos dels terrenys de sòl urbanitzable i no urbanitzable. Per tant, es treu 

aquesta competència d'ordenació del seu territori als ajuntaments per atribuir-la 

a l'Administració Central. 

El Reial Decret 6/2000, és una mica estrambòtic, ja que en l'article 3 es permet 

a les grans superfícies comercials poder disposar de gasolinera, que s'atorgarà 

per Reial Decret, sense cap tipus de llicència municipal.  

Això suposa una clara vulneració de la competència municipal, i, tenint en 

compte que els municipis són els qui estan més a prop dels ciutadans, s'han de 

reservar la possibilitat de definir el territori. 

Amb aquesta proposició es planteja la interposició del recurs de conflictes 

corresponent, en defensa de l'autonomia local, davant del Tribunal 

Constitucional, contra el R.D. 4/2000 i el R.D. 6/2000. 

Aquest seria el resum dels deu acords que conté la proposició, per a la qual 

demana el màxim de consens possible en la votació, atenent al principi 

d'autonomia municipal. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que amb l'esmena del GMCIU es 

demana la supressió d'una frase de l'exposició de motius de la proposició, 

perquè considera que és incerta. El soroll es pot mesurar més o menys, però 

no és cert que hi hagi hagut silenci, ja que el govern de la Generalitat ha 

expressat clarament que si en el procés de debat parlamentari això no es resol, 

s'estudiarà el recurs d'inconstitucionalitat. Per tant, la posició ha quedat clara i 

no és veritat que hi hagi silenci. 
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Respecte a la part resolutòria de la proposició, el GMCIU demana que es 

comuniqui aquest acord a totes les Administracions interessades, perquè totes 

actuïn en conseqüència i intentin defensar l'autonomia local, en lloc de dir 

només que s'interposarà recurs i delegar-ho a la Federació Catalana de 

Municipis.  

Per tant, la intenció és substituir aquests apartats per fer arribar aquests acords 

a totes les instàncies que puguin tenir alguna cosa a dir a l'hora d'interposar el 

recurs. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que respecte a la proposició que ha 

presentat l'equip de govern per expressar el seu rebuig als R.D. 4/2000 i 

6/2000, ha de dir que els proponents tenen una part de raó, quan, havent  

qualificat l'Ajuntament un terreny com a sòl no urbanitzable, com a 

conseqüència d'una promoció individual, pot deixar de ser-ho, per convertir-se 

en urbanitzable.  

Aquest fet, però, no dóna la raó a l'equip de govern en tots els seus arguments, 

referents a la pèrdua de les potestats municipals, ja que el municipi té una 

reglamentació per poder reconduir qualsevol situació anòmala que no sigui 

considerada legalment. Per tant, no és cert que s'estigui donant via lliure 

perquè cadascú pugui construir el que vulgui. I el senyor García ho sap o 

hauria de saber-ho. 

Hi ha una sèrie de mecanismes, dins de l'Administració que provoquen que, 

quan algun promotor vulgui edificar en una zona qualificada com a sòl no 

urbanitzable, ha de dur a terme tots els mecanismes necessaris perquè aquella 

promoció s'ajusti als paràmetres previstos en el Pla General de cada ciutat. 

Per tant, amb això, tan sols s'està alliberant possibilitat de sòl no urbanitzable 

amb possibles promocions. I, tant si li agrada al senyor García, com si no, això 

significa intentar abaratir el cost del sòl, que és un dels factors prioritaris que 

marquen la incidència del preu de l'habitatge, malgrat que no sigui l'únic, ja que 

també hi ha altres incidències conjunturals, com són ara la mà d'obra, els 

materials, etc., que provoquen que el preu de l'habitatge variï, però, 

evidentment, el sòl marca.  

A partir d'aquesta premissa, quan es diu que el preu de l'habitatge es 

conseqüència de diversos factors, però que no té res a veure amb l'argument 

aprovat, o quan es diu que, en definitiva, la formulació i tramitació dels plans 

urbanístics, pel que fa referència a la possibilitat que qualsevol Administració o 

iniciativa privada pugui promoure la transformació del sòl, operant la figura del 

silenci administratiu positiu, en un termini de sis mesos, i deixant l'ajuntament al 

mateix nivell de decisió que la resta d'operadors públics, o privats, creu que 

potser l'únic que s'està perdent és aquella prepotència per part de certes 

Administracions, entre les quals no hi ha de ser forçosament aquesta, en el 

moment d'actuar, amb una mena de privilegis envers a altres zones a edificar.  

Aquest no és un problema que afecti de manera important aquesta ciutat ni el 

conjunt del país, però al conjunt de l'Estat ens trobem, malauradament, en 

aquelles posicions de feudalisme o caciquisme, en què, per qüestions 

d'interessos no es fa que una zona s'urbanitzi, en detriment d'altres. 
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Això provoca que es vulgui acabar amb aquesta situació i, si un projecte és 

viable, legal i s'ajusta als paràmetres, l'Ajuntament, per aconseguir que això 

sigui no urbanitzable, ha de deixar que sigui urbanitzable, permetent que aquell 

projecte es desenvolupi conforme a les àrees de cada Administració.  

Respecte el silenci administratiu, cal "posar les piles", ser més precisos, estar 

més alerta quan hi ha projectes, perquè no es produeixin aquestes situacions.  

En el text de la proposició es diu que la implantació dels nous horaris 

comercials representa una modificació dels hàbits en el funcionament quotidià 

dels municipis, pel fet que implica una alteració en el trànsit de la ciutat, una 

forta repercussió en els serveis de vigilància i neteja, etc., competències totes 

elles municipals. La traducció que ell en fa, automàticament, es que hi ha més 

trànsit a la ciutat, hi ha d'haver més vigilància, perquè hi ha més moviment de 

persones i, per tant, cal estar més alerta respecte a les obligacions, com a 

Administració i, a més, cal netejar més, perquè també hi ha més persones al 

carrer, i, per tant, s'embruta més.  

La seva conclusió ràpida i directa és que, en primer lloc, hi ha més moviment 

econòmic; i, en segon lloc, hi ha més llibertat perquè les persones perquè les 

persones puguin desenvolupar-se per on considerin convenient.  

Anar en contra d'això, és bastant lamentable.  

Per acabar voldria dir que al punt cinquè, es diu que la forma més adient de fer 

possible l'accés a un habitatge digne és la promoció d'habitatges de preu oficial 

i de declarats protegits, així com l'increment d'habitatges en lloguer. Creu que 

aquesta és la gran discussió sobre si és primer l'ou o la gallina, tenint en 

compte que l'equip de govern sap perfectament que el mercat ja ho regula. En 

aquest sentit, quan hi ha demanda, es produeix oferta. Anar en contra d'això és 

com dir que el sol és la lluna.  

En la proposició s'afirma rotundament que el preu de l'habitatge no s'abaratirà 

amb aquest mesura. Això és una fal.làcia per part de l'equip de govern, ja que 

no disposa dels arguments que acreditin i demostrin que això és així, perquè, 

quan hi ha més sòl per edificar, es produeix un abaratiment. 

L'equip de govern pot estar en contra de les mesures alliberadores, i també del 

fet que la gasolina de les gasolineres situades en les grans superfícies sigui 

entre un cinc i un deu per 100 més barata que la resta, li sembla bé que l'equip 

de govern vulgui protegir els monopolis, potser pels favors que els devien en el 

seu moment, però cal tenir en compte que el Pla General de Manresa preveu 

que a les grans superfícies no es poden implementar gasolineres, i se n'hi va 

instal.lar una a través d'un Pla especial en un lloc on no hi anava gasolinera. 

Finalment, ha de dir que les mesures introdueixen una major flexibilitat respecte 

el tema del sòl, i la qüestió de la intermediació immobiliària no és només d'un 

grup, sinó que sobra, i es refereix concretament als agents de propietat 

immobiliària, que deixen de tenir l'exclusivitat de venda. Per tant, aquest grup 

s'ha de professionalitzar molt més i, a través dels seus serveis, els clients han 

de treure un benefici clar i constant. 

Pel que fa al transport de viatgers, cal recordar que, a través d'aquest R.D., les 

línies regulars exclusives de concessions de 8 a 20 anys, actuals, es passen de 

6 a 15 anys. Per tant, el servei d'aquelles línies ha de ser, per antonomàsia, 
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millor, ja que les línies regulars de transport no voldran perdre, sinó millorar els 

serveis i intensificar-los, perquè saben que la concessió administrativa és a 

més curt termini.  

Insisteix, l'equip de govern pot no acceptar els Reials Decrets i aprovar aquesta 

proposició, però el GMPP, pel benefici i el desenvolupament de l'Estat i 

d'Espanya, considera que l'equip de govern està molt equivocat i, per tant, no 

donarà el seu suport a la proposició. 

 

El senyor García i Comas intervé contestant al senyor Javaloyes que respecte 

al R.D. 6/2000, no ha insistit en tota una sèrie d'aspectes que ja s'havien 

discutit, com és ara la qüestió dels horaris.  

Pel que fa a la clara vulneració de la competència municipal, voldria fer una 

petita ressenya d'un informe del Consell Consultiu de la Generalitat de 

Catalunya, del 20 de juliol, en el que es diu que, si bé es pot discutir l'abast de 

la competència local en matèria de planificació urbanística, com també l'abast 

d'un possible control per l'entitat autonòmica, de la planificació local, el que és 

cert i està totalment admès és que l'ens local ha de poder intervenir 

decisivament en el procés de configuració de l'ordenament urbanístic del terme 

municipal.  

Aquesta possibilitat d'intervenció es nega de forma substancial en el R.D. 

4/2000.  

L'informe conclou que l'article 9.2, que modifica l'apartat 1 de l'article 1 del 

mateix Reial Decret vulnera el principi d'autonomia local, consagrat a la 

Constitució Espanyola.  

Entre els diferents arguments, hi havia el del preu de l'habitatge, respecte el 

qual considera que no es pot regular amb aquestes modificacions. Hi ha altres 

finalitats emmascarades en aquest R.D. El preu de l'habitatge es rebaixa amb 

operacions com la de La Parada, que imposen en un municipi 500 habitatges 

de protecció oficial; també amb operacions de lloguer d'habitatges, com la 

prevista al carrer de Sant Francesc. Aquestes operacions, fetes a través de 

l'entitat local, és a dir, del mateix municipi, que sap on han d'anar és la manera 

d'intervenir realment en el preu de l'habitatge.  

El que sí es pot preveure és que els anteriors decret no serviran per rebaixar el 

preu del sòl.  

L'equip de govern no nega la possibilitat que puguin existir les gasolineres, sinó 

que només discuteix que aquesta possibilitat hagi de venir determinada per un 

decret del Govern Central. La discussió sobre si poden o no existir en el nostre 

terme ha de ser del Ple municipal.  

Pel que fa a l'esmena del GMCIU, l'equip de govern no té cap inconvenient en 

suprimir el paràgraf de l'exposició de motius, però respecte a la proposta de 

modificació dels acords 9 i 10, han de quedar redactats íntegrament de la 

mateixa manera, ja que el recurs ha de sumar 1.000 municipis de tot l'Estat. 

Si es tracta de comunicar o afegir un punt més en el redactat, no hi ha cap 

inconvenient. Per tant, es podria afegir un punt 11 que digués el següent: 

"Comunicar aquesta proposició al Govern de l'Estat, a la Generalitat, als grups 

parlamentaris del Congrés de Diputats de Madrid, a l'Associació Catalana de 
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Municipis i Comarques, perquè prenguin les mesures que creguin oportunes 

per tal de defensar l'autonomia local i les competències de la Generalitat."  

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que es posaran d'acord. El GMCIU 

manté la proposta de supressió de la frase de l'exposició de motius i, respecte 

a la part resolutòria, en lloc de demanar la supressió dels punts 9 i 10, demana 

la incorporació d'un punt 11 amb el contingut que ha explicat el senyor García. 

 

L'alcalde explica el contingut de l'esmena transaccional que s'ha de sotmetre a 

votació, que és el següent: la part expositiva és la proposada per l'equip de 

govern, un cop suprimida la frase del paràgraf tercer que diu: "Cal expressar la 

perplexitat dels ajuntaments davant el silenci del Govern de la Generalitat 

després de la publicació de l'esmentat Reial Decret llei.". La part resolutòria, 

queda tal com està, integrada pels 10 punts. I, a més, s'incorpora, un punt 11 

que diu: "Comunicar aquesta proposició al Govern de l'Estat, a la Generalitat, 

als grups parlamentaris del Congrés de Diputats de Madrid, a l'Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, perquè prenguin les mesures que creguin 

oportunes per tal de defensar l'autonomia local i les competències de la 

Generalitat."  

 
Sotmesa a votació l'esmena transaccional, s'aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP). 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel 
GMS, GMERC i GMIC-V, i l'esmena presentada pel GMCIU decauen. 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels quatre 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
7.1 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

DE L'EXERCICI 1999 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 14 de juliol del 2000, 
que transcrit, diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l'exercici de 1999 ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d'aquest 
Ajuntament, en la reunió de 30 de maig de 2000, i exposat al públic, juntament 
amb els seus justificants i l'informe de l'esmentada Comissió, mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 144, de 16 de juny de 2000, i 
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, no havent-se presentat durant el 
termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, 
l'Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici de 
1999, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en 
l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'art. 193 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
sense que s'hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON. L'aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior, 
s'entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, 
en virtut d'allò que disposa l'article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que es tracta d'un dictamen 

formalista, que tanca la informació economicocontable de l'exercici 1999. 

Normalment, aquest expedient es presenta abans i permet l'aprovació pel Ple 

de la Corporació els Comptes Generals del Pressupost Municipal, que comprèn 

els comptes i estats anuals corresponents.  

La informació econòmica ja és coneguda per tots i el dictamen és estrictament 

burocràtic. 

 

El senyor Sala i Rovira intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament el 

dictamen. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
7.2 PRENDRE CONEIXEMENT I EXECUTAR LA SENTÈNCIA DEL 27-7-

2000 DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SOBRE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D'APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER 
AQUEST AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA DEL 17-9-1998 
DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE MANRESA 
D'ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA DE COMERCIAL UNIÓN ESPAÑA, 
SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES, S.A., I CONDEMNA A 
L'AJUNTAMENT AL PAGAMENT DE 2.611.506 PTES. MÉS 
INTERESSOS LEGALS; INTERPOSAR DEMANDA CIVIL EN JUDICI 
DECLARATIU DE MENOR QUANTIA DAVANT DEL JUTJAT DE 
PRIMERA INSTÀNCIA CONTRA MUTUA GENERAL DE SEGUROS, 
EN RECLAMACIÓ DE LA QUANTIA DE 2.611.506 PTES. MÉS 
INTERESSOS I COSTES; I NOMENAR PROCURADOR I LLETRAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 18 de setembre del 
2000, que transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sentència dictada el dia 27 de juliol del 2000 per la Secció Onzena de 
l'Audiència Provincial de Barcelona, que resol desestimar el recurs d'apel.lació 
interposat per aquest Ajuntament contra la sentència dictada el dia 17-9-98 pel 
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Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, que estimava la demanda 
interposada per COMERCIAL UNIÓN ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS 
GENERALES, S.A., i condemnava a l'Ajuntament al pagament de 2.611.506'-
ptes més interessos legals des del dia 18-12-96 més els de l'art. 921 LEC i 
costes. 
 
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres 
resolucions fermes dels Jutges i Tribunals. 
 
Atès que l’origen de la demanda que ha culminat en aquesta sentència 
condemnatòria és un sinistre esdevingut com a conseqüència dels danys 
produïts el dia 18-3-1991 a unes instal.lacions subterrànies de la companyia 
Telefònica de España, S.A. durant "l’obra d’urbanització d’accés a St. Joan de 
Vilatorrada, Fase III, pavimentació”, i l’Ajuntament tenia contractada una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil a la MÚTUA GENERAL DE SEGUROS. 
 
Atès que ja es va reclamar en el seu moment que l’asseguradora es fes càrrec 
d’una hipotètica condemna, i posteriorment se li ha informat de l’existència del 
procés judicial de referència, per escrit de l’Alcalde del dia 30-4-1998, i de la 
interposició d’apel.lació per la representació municipal, la qual es va resoldre 
traslladar a l’asseguradora per Decret de l’Alcaldia del dia 18-9-1998. 
 
Atès que la Mútua General de Seguros va negar la seva responsabilitat, 
al·legant que segons l’article 23 de la Llei de contracte d’assegurances l’acció 
ha prescrit. 
 
Atès l’informe emès pel lletrat, cap de la unitat de Serveis Jurídics, que proposa 
la interposició de demanda civil contra l’asseguradora, ja que la responsabilitat 
civil estava coberta en aquells moments, i no es pot considerar que ha prescrit, 
ja que fins l’actual sentència l’Ajuntament no estava obligat al pagament, i per 
tant fins ara no ha estat possible exigir la responsabilitat de l’asseguradora, no 
iniciant-se en conseqüència el termini de prescripció, que comença quan l’acció 
s’hagi pogut exercir, termini que no s’ha iniciat fins al pronunciament judicial 
actual. D’altra banda, l’article 23 que cita l’asseguradora es refereix únicament 
a l’assegurança per danys, que no és el cas. 
 
És per tot això que des d’aquesta Alcaldia-Presidència, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència dictada el dia 27 de juliol del 
2000 per la Secció Onzena de l'Audiència Provincial de Barcelona, que resol 
desestimar el recurs d'apel.lació interposat per aquest Ajuntament contra la 
sentència dictada el dia 17-9-98 pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de 
Manresa, que estimava la demanda interposada per COMERCIAL UNIÓN 
ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES, S.A., i condemnava a 
l'Ajuntament al pagament de 2.611.506'-ptes més interessos legals des del dia 
18-12-96 més els de l'art. 921 LEC i costes. 
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2n.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 27 de 
juliol del 2000, esmentada a l’acord anterior, en la qual s’ha fallat desestimar el 
recurs d'apel.lació interposat per aquest Ajuntament, en compliment del que 
disposen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial.   
 
3r. INTERPOSAR demanda civil, en judici declaratiu de menor quantia, davant 
del Jutjat de Primera Instància de Manresa que per repartiment pertoqui, contra 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS, en reclamació de la quantitat de 
2.611.506'-ptes més interessos i costes que siguin abonats per l'Ajuntament, de 
resultes de la sentència de data 27 de juliol del 2000, en virtut de la pòlissa 
d'assegurança entre aquella entitat i aquest Ajuntament vigent el dia del 
sinistre. 
 
4t. NOMENAR el Sr. MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant de l'Ajuntament davant el Jutjat de Primera Instància de Manresa 
que per repartiment pertoqui, designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, Sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa 
jurídica" 
 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que aquest és un tema 

antic en el temps i una mica enrevessat jurídicament.  

Malgrat això, intentarà explicar-lo sintèticament. 

El 18 de març de l'any 1991, durant l'execució d'unes obres a la carretera de 

Sant Joan de Vilatorrada, es va foradar un cable de la instal.lació de la 

companyia Telefònica. Després d'un procés judicial, es va condemnar a 

l'empresa contractista i a l'Ajuntament de Manresa a indemnitzar Telefònica 

amb 6 milions de pessetes.  

L'asseguradora de l'empresa contractista va pagar íntegrament l'import de la 

condemna i va demandar l'Ajuntament perquè pagués l'altra meitat. 

Ara, l'Audiència Provincial ha condemnat l'Ajuntament de Manresa a pagar la 

meitat de la indemnització. 

L'Ajuntament, des del primer moment, va demanar a la seva asseguradora que 

pagués l'altra meitat, però aquella sempre s'hi va negar. 

Com que fins ara, jurídicament l'Ajuntament no havia de pagar, tampoc podia 

portar als Tribunals l'asseguradora.  

Tenint en compte que en aquests moments ja s'ha dictat la Sentència que 

obliga a pagar a aquesta administració, l'Ajuntament ja pot portar 

l'asseguradora als Tribunals, per exigir-li que pagui la part que li pertoca pagar 

a aquesta Administració. 

 

El senyor Vives i Portell intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 

aquest dictamen, perquè considera que l'Ajuntament té molta raó, però li 

agradaria fer un parell de consideracions al voltant d'aquest tema. 

La primera és que, a l'hora d'entaular aquesta demanda en aquest procediment 

declaratiu, l'Ajuntament ha de tenir en compte el risc, que en aquest cas és 

limitat, al pagament de les costes del procediment, en cas que els Tribunals no 
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donin la raó a aquesta Administració, i també a unes segones costes, en cas 

que l'Ajuntament apel.li a l'Audiència Provincial i tampoc se li doni la raó.  

Però això, evidentment, és fer ficció en aquests moments a l'hora d'entaular el 

procediment.    

Considera que els Serveis Jurídics han fet una bona feina, i que la companyia 

asseguradora està incorrent en un frau de llei, ja que s'acull a l'article 23, per dir 

que ha prescrit l'acció per part d'aquest Ajuntament per poder demanar aquest 

pagament. 

El GMCIU creu que aquest frau de llei, que, a més, està mal fet, perquè, com 

molt bé diuen els Serveis Jurídics de l'Ajuntament, no és aplicable en aquest 

cas, hauria de fer reconsiderar, si és que encara existeix, alguna mena de 

relació entre l'Ajuntament i aquesta companyia asseguradora. 

Ho diu perquè aquest procediment es pot allargar en el temps, és a dir, hi ha un 

procediment declaratiu, en el cas que l'Ajuntament guanyi, és probable que 

aquella companyia apel.li o a l'inrevés. Per tant, estem parlant que la resolució 

d'aquest cas trigarà un any i mig, depenent de la Sala de l'Audiència que 

s'encarregui del cas. Si es tracta d'una Sala que funciona bé, les apel.lacions 

van de pressa, però, si no és així, pot ser que d'aquí a dos anys, aquest tema 

estigui encara sobre la taula.  

Per això, suggereix a l'Ajuntament que, en el cas que encara tingui alguna 

relació amb aquesta companyia asseguradora, tenint en compte l'actitud que 

aquella ha tingut que aquest cas, d'intentar incomplir el contracte establert amb 

aquesta Administració, en base a un frau de llei, es revisi, si és possible la 

relació amb la companyia. 

 

L'alcalde diu que ja ho comprovarà, però li sembla que l'Ajuntament ja no té 

relació amb aquella companyia asseguradora. En el seu dia, es va adoptar un 

acord amb tres companyies i l'actual equip de govern, l'ha mantingut. 

 

El senyor Vives i Portell diu que ho ha plantejat perquè ignora si existeix 

aquesta relació. 

 

L'alcalde diu que ho comprovarà, perquè tampoc ho pot assegurar amb tota 

certesa en aquest moment.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
7.3 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA I CÀRITAS MANRESA EN LA 
CONSECUCIÓ DE LA INTEGRACIÓ I LA INSERCIÓ DEL COL.LECTIU 
DE NOIS I NOIES D'ORIGEN IMMIGRANT A LA NOSTRA SOCIETAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials, 
del dia 4 de setembre del 2000, que transcrit, diu el següent:  
 



 106 

"Atès que a la ciutat de Manresa existeix una entitat anomenada Càritas 
Manresa que és una institució benèfico-assistencial que té com finalitat l'ajuda 
social de les persones necessitades, alhora que, tanmateix, l'Ajuntament de 
Manresa també realitza una tasca social d'ajuda a les persones amb una 
manca de recursos. 
 
Atès que el fet migratori comporta la incorporació d’infants i joves a la societat 
d’acollida en diferents moments evolutius a nivell psico-biològic i social que 
parteixen de diferents realitats familiars, culturals i socio-econòmiques, i que, 
en concret, l’etapa que va des de la pre-adolescència a la majoria d’edat legal 
suposa, en general, uns moments plens de canvis, necessitats i conflictes inter-
generacionals, recerca de referents i espais propis, així com l’adquisició de 
formació per a una inserció normalitzada a nivell social i laboral.  
 
Atès que els ens locals municipals disposen de competències en matèria de 
desenvolupament dels serveis socials així com en el seu foment i 
desenvolupament d'acord amb el que s'estableix als articles 25.2.K de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; als articles 66.2.k i 
223 i següents de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; article 32 del Decret Legislatiu 17/1994, pel qual s'aprova la refosa 
de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i 4/1994, de 
20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials; als articles 118 i següents 
del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; així com articles 7 a 9 del Reglament de 
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.  
 
Per tot això, el Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Manresa i 
Càritas Manresa en la consecució de la integració i la inserció del col.lectiu de 
nois i noies d'origen immigrant a la nostra societat. 
 
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que el fenomen de la 

immigració és una qüestió que pot comportar l'aparició de nous col.lectius en 

situació de risc social o que es poden veure abocats a una situació crònica de 

marginació, si no es realitzen determinades polítiques de prevenció i 

educatives, quan la dimensió del problema encara és governable.  

Això és especialment evident en el cas del col.lectiu de joves immigrants, que 

arriben al nostre país moltes vegades sense suport familiar o amb un suport 

familiar precari. 

A Manresa, darrerament, s'ha començat a detectar l'existència d'aquesta 

situació, que es podria veure potenciada, en el nostre cas, per l'existència en 

un municipi proper a Manresa, d'un centre d'acollida de joves, que pot provocar 
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que apareguin a la ciutat en el moment en què finalitzi la seva tutela per part de 

la Direcció General d'Atenció a la Infància.  

Dins del conjunt del fenòmens que comporta el tema de la immigració, s'ha 

considerat que aquest era un aspecte potencialment de risc i respecte el qual 

calia actuar prioritàriament.   

Per això, s'ha fomentat el concloure aquest acord amb Càritas, que té 

experiència a Barcelona i a l'àrea metropolitana en el treball amb aquest tipus 

de col.lectius, amb la intenció d'iniciar un treball amb el qual es possibiliti la 

integració o la normalització d'aquest col.lectiu amb la vida ciutadana, en la 

mesura dels possibles i, en definitiva, per apropar i ofertar eines de 

compensació dels diversos dèficits que tenen aquestes persones.  

El conveni planteja un treball d'educació social en medi obert, i per tant, al 

carrer, per a la qual cosa preveu la contractació de dos educadors socials a 

mitja jornada. 

El programa té un cost aproximat de 6 milions de pessetes, que es pagaran al 

cinquanta per cent per les dues part signants del conveni. 

Malgrat que els promotors del conveni són Càritas i l'Ajuntament de Manresa, 

es treballarà també amb moltes altres entitats, que, d'una manera o altra, estan 

o poden estar relacionades amb aquest col.lectiu, per garantir la màxima 

coordinació en aquest procés d'integració i de normalització. 

 

El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament 

el dictamen i agraeix a l'entitat Càritas la tasca que ja està fent i la seva 

predisposició, demostrada en aquest conveni, d'incrementar-la en aquest 

aspecte, que sens dubte, és un tema important, com ja s'ha dit altres vegades 

en aquest Ple.  

Per tant, amb tots els bons propòsits i les bones intencions, només cal afegir 

que el GMCIU esperona l'equip de govern perquè intenti posar en marxa tots 

els mecanismes previstos en el Pla Integral d'Immigració, tan aviat com sigui 

possible, perquè, com ha dit el senyor Mora, és bo tractar aquest tema quan 

encara és governable, com és el cas de Manresa.  

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
7.4 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 

DEL SERVEI DEL CENTRE DE MEDICINA DE L'ESPORT, A FAVOR 
DE L'ENTITAT CENTRE HOSPITALARI UNITAT CORONÀRIA DE 
MANRESA. FUNDACIÓ PRIVADA, AMB UNA SUBVENCIÓ DE 
3.000.000 DE PTES. DURANT EL PRIMER ANY DE CONCESSIÓ I 
D'1.500.000 PTES. DURANT EL SEGON; FIXAR LA GARANTIA 
DEFINITIVA I REQUERIR A L'ADJUDICATARI PERQUÈ LA 
CONSTITUEIXI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 15 de setembre del 
2000, que transcrit, diu el següent:  
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"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de juny de 2000, aprovà 
la modificació de la forma de gestió del servei del Centre de Medicina de 
l'Esport, que passa de gestió directa ordinària a gestió indirecta, així com el 
plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la concessió i 
l'expedient de contractació corresponent. 
 
Atès que en el procediment negociat tramitat s'ha presentat una oferta que 
correspon a l'entitat Centre Hospitalari Unitat Coronària de Manresa. Fundació 
Privada. 
 
De conformitat amb l'article 159.2 lletra d) del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei del 
Centre de Medicina de l'Esport, a favor de l'entitat Centre Hospitalari Unitat 
Coronària de Manresa. Fundació Privada (NIF G58286303, av. Bases de 
Manresa, 6-8, 08240 Manresa), amb una subvenció municipal per a la prestació 
del servei de 3.000.000 PTA (18.030,36 EUR) durant el primer any de 
concessió i d' 1.500.000 (9.015,18 EUR) durant el segon any de concessió, de 
conformitat amb l'expedient de contractació aprovat pel Ple de la Corporació, 
en sessió de 19 de juny de 2000, i d'acord amb el següent règim tarifari: 
 
 
CONCEPTE 
 

 
TARIFES 1r ANY 

CONCESSIÓ 

 
TARIFES 2n ANY 

CONCESSIÓ 

 
PTA 

 
EUROS 

 
PTA 

 
EUROS 

Revisió escolar i de 3a edat 4.375 26,29 5.469 32,87 

Revisió tipus A per a esportistes federats 10.000 60,10 12.500 75,13 

Revisió tipus A per a esportistes no federats 16.250 97,66 20.312 122,08 

Revisió tipus B per a esportistes federats 5.625 33,81 7.031 42,26 

Revisió tipus B per a esportistes no federats 10.625 63,86 13.281 79,82 

Test de camp 5.000 30,05 6.250 37,56 

Consultes externes 3.125 18,78 3.906 23,48 

 
SEGON. Fixar una garantia definitiva de 120.000 PTA (721,21 EUR) d'acord 
amb el plec de clàusules administratives reguladores del contracte. 
 
TERCER. Requerir l'adjudicatària Centre Hospitalari Unitat Coronària de 
Manresa. Fundació Privada, perquè en el termini de 15 dies naturals, comptats 
a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, 
constitueixi la garantia definitiva a què fa referència el punt anterior, a la Caixa 
de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Unitat de Contractació i 
Patrimoni de l'Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l'article 41 del Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient." 
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El senyor Empez i García pren la paraula i diu que aquest dictamen fa 

referència al plec de clàusules i a l'expedient de contractació per modificar la 

forma de gestió del Centre de medicina de l'esport, que va ser aprovada per 

unanimitat en el Ple del 19 de juny d'aquest mateix any. 

 

La senyora Rosich i Vilaró intervé i diu que el GMCIU votarà afirmativament 

el dictamen, però vol fer la reflexió següent: 

Possiblement, una entitat esportiva en un cert moment va veure amb gran 

il.lusió el fet de tenir en aquelles instal.lacions, el Centre de medicina de 

l'esport. En aquell moment, va ser molt favorable. Es va intentar potenciar el 

sector de medicina de l'esport, respecte el qual hi havia un buit, no només en 

l'àmbit local, sinó també en altres estaments públics de Catalunya. El servei 

que s'ha fet ha estat molt bo, però ha arribat un moment en què, per les 

intal.lacions de què disposen, per la seva ubicació, i, fins i tot, per possibilitats 

d'ampliació de serveis, ha quedat una mica reduït. 

Per això, el GMCIU veu amb molts bons ulls que aquest servei passi al Centre 

Hospitalari, on tindrà un suport molt més bo i permetrà fer altres tipus de 

treballs. 

D'altra banda, demana que l'espai que quedarà lliure sigui ben aprofitat per les 

persones que hi estiguin vinculades. 

 

El senyor Empez i García agreix la confiança del GMCIU i ha de recordar 

també que fa 16 anys va tenir la sort i l'orgull de liderar la creació del Centre de 

medicina de l'esport de Manresa i de la comarca, ja que no n'existia cap més a 

la comarca.  

Ara també li toca participar en el traspàs d'aquest servei a un altre centre mèdic 

perquè ha quedat petit.  

Això demostra que el servei que es va crear fa anys com a prova, ha resultat 

tan positiu que ara l'Ajuntament es veu obligat a traspassar la seva gestió als 

professionals de la matèria. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
 
 
 
 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE EL CONTROL DE L'EXCÉS DE 

SOROLL A LA CIUTAT 
 
El secretari dóna compte de la pregunta, que transcrita, diu el següent: 
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"Davant de la repetició, un estiu més, d'un alt grau de soroll provocat 
especialment per determinades motos i ciclomotors que circulen per la ciutat. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió formula a l'equip de govern les 
següents 
 
PREGUNTES 
 
1. Quines mesures prèvies a l'arribada de l'estiu va prendre l'equip de govern 

per poder atacar amb més eficàcia aquesta problemàtica? 
 
2. Quina valoració fa l'equip de govern de la campanya per al control del soroll 

de l'estiu d'enguany? 
 
3. Quines són les línies d'actuació que, en aquesta matèria, es pensa seguir 

d'ara en endavant?" 
 
El senyor Canongia i Gerona respon que l'àrea de Seguretat Ciutadana va 

elaborar un Pla d'actuació per minimitzar el soroll produït pels ciclomotors. 

El Pla conté diferents fases, que, genèricament, són les següents:  

En primer lloc, l'Ajuntament es va acollir al Reglament general de trànsit en lloc 

de fer-ho a l'Ordenança, pel fet que el primer és més restrictiu, en el sentit que 

l'Ordenança permet deu dies per arranjar les deficiències dels vehicles, i, en 

canvi, el Reglament sanciona directament. 

Així, doncs, l'Ajuntament ha optat per aquesta via durant aquest any i creu que 

s'ha avançat. 

En segon lloc, com ja és sabut, s'han immobilitzat tots els ciclomotors que s'han 

detectat sense matrícula. Aquesta acció ha servit per apartar de la circulació tot 

un seguit de vehicles. 

En tercer lloc, s'han realitzat controls de sonometria; en concret, alguns mesos 

abans de l'estiu se'n van realitzar uns de molt específics, destinats a les 

empreses professionals del transport amb ciclomotors, que són les pizzeries, a 

les quals es va immobilitzar un bon nombre de ciclomotors. 

Com aquests, també s'han dut a terme altres controls de sonometria en 

diferents punts de la ciutat.  

Com a valoració de la campanya, ha de dir que estat positiva, perquè ha 

permès constatar que el nombre de ciclomotors que estan fora de la normativa 

és més baix en aquest moment que fa un any. També cal ser conscients que 

ha ajudat molt a aquesta situació l'obligatorietat de la matriculació dels 

ciclomotors, i, insisteix, s'ha millorat molt respecte als anys anteriors.  

Cal continuar amb les mesures ja iniciades i dotar de més recursos la Policia 

Local per desenvolupar la seva feina, donat que tot és millorable i s'ha de 

continuar treballant. 

Una de les mesures previstes per a la dotació de recursos a la Policia Local és 

l'adquisició de dos aparells de sonometria, per poder fer operacions simultànies 

en diferents indrets de la ciutat, en moments determinats, que resulten bastant 

efectives.  
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Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 

23 hores i 55 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 

i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 

Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  ............ 

 

El secretari general accidental, Vist i plau, 
L’alcalde 

 
      


