A la Sala de Columnes de la Planta Noble de la Casa Consistorial de la ciutat
de Manresa, el dia 15 d’abril del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que
tot seguit es relacionen, per celebrar la sessió número 4 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.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
José Luis Irujo i Fatuarte
Josep Ramon Mora i Villamate
Francesc Caballo i Molina
Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

Interventor
Sr. Josep Trullàs i Flotats
El senyor Sala i Rovira s’incorpora a la sessió a les 20 hores i 40 minuts, durant
el coneixement de l’assumpte número 3.2.1 de l’ordre del dia, i la senyora

Carné i Barnaus ho fa a les 20 hores i 6 minuts, durant el coneixement de
l’assumpte número 3.1.2.
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, abans
d’entrar en el coneixement dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, manifesta
l’agraïment al senyor Lluís Granero per la gestió que ha dut a terme durant un
any i mig, aproximadament, en les seves funcions de secretari accidental
d’aquest Ajuntament.
Així mateix, dóna la benvinguda a l’Ajuntament de Manresa al nou secretari,
senyor Manuel Paz Taboada.
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada
la sessió, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a
l’ordre del dia que s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El secretari diu que el GMPP vol manifestar una esmena a l’acta de la sessió
del 18 de març del 2002.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i demana que s’esmeni l’acta en
l’apartat corresponent al punt número 3.1.1 de l’ordre del dia, en el que manca
la intervenció del senyor Canongia amb la que va respondre una pregunta que
se li va formular directament.
Així mateix, en el resultat de la votació, consta erròniament l’abstenció del
GMCiU i del GMPP, que van votar negativament.
L'alcalde diu que aquest punt consta a la pàgina 23 de l’esborrany de l’acta, i
quedarà esmenat afegint un redactat a continuació del paràgraf que acaba
dient “... que sigui sincer.”, en els termes que exposarà el secretari a
continuació.
El secretari diu que el paràgraf que s’afegirà dirà el següent: “El senyor
Canongia i Gerona respon que l’import destinat l’any 2001 al manteniment de la
xarxa de clavegueram va ser de 10.000.000 de pessetes.”
L'alcalde afegeix que, si el GMCiU i el GMPP ratifiquen el sentit de la votació
que es va efectuar en aquell moment, es modificarà l’esborrany de l’acta també
en aquest aspecte, fent constar com a resultat, que sotmès el dictamen a
votació, es va aprovar per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i
9 vots negatius (7 GMCiU i 2 GMPP).
Un cop introduïdes les modificacions esmentades, es considera i es declara
aprovada per unanimitat dels 23 membres presents, l’acta de la sessió del 18
de març del 2002.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES
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2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 11, 12, 13 I 14,
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 DE MARÇ I 2 D’ABRIL,
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
7/1985, 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. 11, 12, 13 i 14,
corresponents als dies 11, 18 i 25 de març i 2 d’abril, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus
dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i
els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors 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.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE FEBRER DE
2002, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL PARCIAL DE
DURADA DETERMINADA D’INTERINITAT, DE LA SENYORA CAROLINA
RIUS MORENO, COM A PROFESSORA SUPERIOR DEL CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“La treballadora d’aquest ajuntament senyora Pilar Pla Tasias, que exerceix
tasques de professora de llenguatge musical del Conservatori Municipal de
Música, ha presentat la baixa per incapacitat temporal en data d’avui i
posteriorment gaudirà de permís per maternitat.
El Director dels Serveis a la Persona ha emès informe en el que manifesta la
necessitat de substituir a la senyora Pla el més aviat possible, per tal de no
deixar els alumnes desatesos.
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 de la senyora CAROLINA RIUS MORENO, a partir del dia 25 de
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febrer de 2002 i mentre la titular del lloc de treball estigui en situació de baixa i
permís per maternitat.
Vist 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, 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.
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 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora CAROLINA
RIUS MORENO (DNI 39369339-D) com a professora superior del Conservatori
per tal d’impartir classes de llenguatge musical, amb una jornada de 29 hores
setmanals, des del dia 25 de febrer de 2002 i fins que es reincorpori al servei la
titular del lloc de treball senyora Pilar Pla Tasias que es troba en situació de
baixa per incapacitat temporal i posteriorment gaudirà de permís per maternitat,
i per les retribucions següents:
Sou mensual ................................................................
Paga extraordinària de Nadal ..........................................
Paga extraordinària d’estiu .............................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

1.444,50 EUR
1.444,50 EUR
1.444,50 EUR
proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment 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.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Carolina Rius Moreno al lloc
de treball de professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057,
amb un percentatge de dedicació del 82,85 %, de la Relació de Llocs de Treball
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de gener de
2002.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
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2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE MARÇ DE
2002, SOBRE SUBSTITUCIÓ, PER VACANCES, DEL TITULAR DE
L’ALCALDIA DURANT ELS DIES COMPRESOS ENTRE EL 28 DE MARÇ I
L’1 D’ABRIL, AMBDÓS INCLOSOS, PEL PRIMER TINENT D’ALCALDE,
SENYOR JOAQUIM GARCIA I COMAS.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment per
vacances, durant els dies compresos entre el 28 de març i l'1 d'abril de 2002,
ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria
reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que els
tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i
per ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o
malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar
nomenaments de tinents d'alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i
es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 28 de març i l'1 d'abril de 2002, ambdós inclosos, la
totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel Primer
Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i Comas, que substituirà amb caràcter
d'Alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim
Garcia i Comas.
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.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 12 DE MARÇ DE
2002, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA
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DETERMINADA DE LA SENYORA MARIA ROSARIO NAVARRO MARÍN,
PER TAL DE REALITZAR FUNCIONS D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“En data 1 de març d’enguany, el servei d’Organització i Recursos Humans ha
posat en marxa un nou sistema de control dels permisos i vacances que
realitza tot el personal de l’Ajuntament, el qual ha d’anar lligat al programa
general informàtic de control de presència. Per aquest motiu i durant els
primers mesos de funcionament, caldrà introduir totes les incidències
realitzades des de primer de gener i anar depurant les anomalies que es vagin
produint fins a obtenir un òptim rendiment del sistema, la qual cosa no pot ser
assumida amb els efectius de personal actual, essent necessària la
contractació d’una persona per poder absorbir aquest excés de feina puntual i
poder garantir l’èxit d’aquesta nova iniciativa.
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 de la senyora M. ROSARIO NAVARRO MARIN pel període comprès
entre el dia 17 de març i fins al 30 de juny de 2002, donat que aquesta ja ha
estat realitzant tasques de suport administratiu a la unitat de Recursos Humans
i concretament en el sistema de control de presència, dins el projecte
“Ampliació i actualització banc de dades del Servei d’Organització i Recursos
Humans” subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
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, 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.
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 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
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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, a la senyora MARIA ROSARIO NAVARRO
MARIN (DNI 39309736-E), per tal de realitzar funcions d’auxiliar administrativa,
amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 17
de març i fins al 30 de juny de 2002 i per les retribucions següents:
Sou mensual ................................................................
Paga extraordinària d’estiu .............................................
Paga extraordinària de Nadal ..........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

1.014,67 EUR
1.014,67 EUR
1.014,67 EUR
proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Navarro 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
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.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”

2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 28 DE MARÇ DE
2002, SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE 25 DE FEBRER DE 1998,
EN EL SENTIT DE SUBSTITUIR EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ
D’ESTUDI
ENCARREGADA
DE
REDACTAR
EL
TEXT
DE
L’AVANTPROJECTE DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES I NOMENAR EL SENYOR
FRANCESC CABALLO I MOLINA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per decret de l’alcalde de 25 de febrer de 1998, es va designar la
comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de
l’Ordenança municipal reguladora del transport de matèries perilloses, de la
qual n’era president el regidor que en aquells moments era de Seguretat
Ciutadana.
Atès que per decret de l’alcalde del dia 18 de setembre de 2001 es va resoldre
delegar en el regidor municipal Sr. Francesc Caballo i Molina les atribucions
corresponents a Seguretat Ciutadana, cal aprovar un canvi en la presidència de
la comissió.
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L’Alcalde accidental., en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de Règim Local.
RESOLC:
1r. MODIFICAR el decret dictat per l’Alcalde el dia 25 de febrer de 1998 en el
sentit de substituir el president de la comissió d’estudi, encarregada de redactar
el text de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora del transport de
matèries perilloses, ja que per Decret de 18 de setembre de 2001, es van
atribuir les competències de Seguretat Ciutadana al Sr. Francesc Caballo i
Molina, i nomenar president de l’esmentada comissió el Sr. Francesc Caballo i
Molina.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE MARÇ DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 191/2002, INTERPOSAT PER
RETEVISIÓN MÓVIL, SA, CONTRA L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
INSTAL.LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya Sala del Contenciós Administratiu Secció Tercera (R.E. núm. 9306
de 19 de març de 2002), a través del qual se’ns comunica la interposició del
recurs contenciós administratiu número 191/2002 per part de RETEVISIÓN
MOVIL SA. contra l’ Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Manresa sobre
instal.lacions de radiocomunicació, que va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament, en data 17 d’abril de 2001, i publicat el corresponent anunci de
l’esmentada aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº
3468, de data 6 de setembre de 2001.
Atès que l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l’article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
disposa que és competència de l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència.
Atès que, d’acord amb la competència esmentada, pertoca a l’Alcalde resoldre
la personació municipal en el recurs i la tramesa de l’expedient administratiu,
que caldrà notificar als que apareguin com a interessats en el procediment, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
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Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i perquè tingui els efectes de l’article
50.2 de la Llei esmentada.
Atès l’informe emès pel lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 191/2002
per part de RETEVISIÓN MOVIL, S.A contra l’ Ordenança Municipal de
l’Ajuntament de Manresa sobre instal.lacions de radiocomunicació, que va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en data 17 d’abril de 2001, i
publicat el corresponent anunci de l’esmentada aprovació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, nº 3468, de data 6 de setembre de 2001, davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala de lo Contenciós Administratiu
Secció Tercera, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala del Contenciós
Administratiu Secció Tercera, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de
nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS,
directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de
referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 20 DE MARÇ DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2040/2001, INTERPOSAT PER
CARMEN OLIVERAS ROCA CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE DE 179-01 QUE ACORDAVA INICIAR LES ACTUACIONS D’EXPROPIACIÓ PER
AL DESENVOLUPAMENT DE LA UA NÚM. 1 DEL PERI DEL SECTOR
BARRERES.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 7707 del dia 7 de març del 2002), a través del qual es comunica la
interposició del recurs contenciós-administratiu número 2040/2001 per
CARMEN OLIVERAS ROCA, contra el decret de l’Alcalde-President de 17-099

01, que acordava iniciar les actuacions d’expropiació per al desenvolupament
de la Unitat d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de Reforma Interior del Sector
Barreres, ordenant la seva gestió a la societat Fòrum, S.A. i adoptant per a la
seva execució el sistema d’expropiació per taxació conjunta.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 2040/2001
interposat per CARMEN OLIVERAS ROCA, contra el decret de l’AlcaldePresident de 17-09-01, que acordava iniciar les actuacions d’expropiació per al
desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de Reforma
Interior del Sector Barreres, ordenant la seva gestió a la societat Fòrum, S.A. i
adoptant per a la seva execució el sistema d’expropiació per taxació conjunta,
davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor ENRIC ALOY i BOSCH, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
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4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 14 DE MARÇ DE
2002, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA
DETERMINADA DE LA SENYORA JOSEFA OSETE BRUNET, PER TAL DE
REALITZAR TASQUES D’AGENT CENSAL.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“El secretari general accidental ha emès informe en el que manifesta la
necessitat de contractar una persona per tal de dur a terme treballs
complementaris a la recollida de dades realitzada per l’INE sobre el Cens
d’Habitatge i Població 2002, necessaris per a completar aquest instrument
estadístic en la forma deguda.
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.
Atesa la proposta de contractar a la senyora JOSEFA OSETE BRUNET, com a
agent censal, pel període comprès entre el dia 18 de març i fins al 17 de maig
de 2002, donat que ja té experiència com a treballadora contractada per l’INE
en la campanya duta a terme per aquest organisme.
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, 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.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la
contractació per obra o servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
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 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei
determinat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora JOSEFA
OSETE BRUNET (DNI 39319652-W), per tal de realitzar tasques d’agent
censal, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el
dia 18 de març i fins al 17 de maig de 2002 i per les retribucions següents:
Sou mensual ................................................................
Paga extraordinària d’estiu .............................................

1.014,67 EUR
1.014,67 EUR
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Paga extraordinària de Nadal ..........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

1.014,67 EUR
proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Osete s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la contractació
per obra o servei determinat, 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.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 14 DE MARÇ DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER ADMAWECA, CONTRA LA
INTERLOCUTÒRIA DE 29-1-02 QUE ACORDAVA NO SUSPENDRE
L’EXECUTIVITAT DE L’ACTE ADMINISTRATIU IMPUGNAT EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 252/2001-C, SEGUIT CONTRA
DECRET DEL TINENT D’ALCALDE D’HISENDA QUE TENIA PER
DESISTIT L’ACTOR DE LA SEVA PETICIÓ DE NUL·LITAT
D’ACTUACIONS REFERENTS A UN EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT
PER NO HAVER ACREDITAT LA REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT
ESMENTADA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la Provisió dictada el dia 20 de febrer del 2002 pel Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 8 de Barcelona, a través de la qual es dóna un termini de 15
dies per formular oposició al recurs d’apel·lació interposat per ADMAWECA
contra la Interlocutòria de 29-01-02, que acordava no suspendre l’executivitat de
l’acte administratiu impugnat en el recurs contenciós-administratiu núm.
252/2001-C, seguit contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat
d’Hisenda de 09-03-01, el qual tenia per desistit a l’actor en la seva petició de
nul.litat de les actuacions referents al procediment de constrenyiment núm.
A08482390/05, per no haver acreditat la representació de l’esmentada societat.
Atès l'art. 85.2 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, que regula la interposició i oposició del recurs d’apel·lació contra
les resolucions dels Jutjats del Contenciós-Administratiu.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
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Atès l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per ADMAWECA contra la Interlocutòria de 29-01-02, que
acordava no suspendre l’executivitat de l’acte administratiu impugnat en el recurs
contenciós-administratiu núm. 252/2001-C, seguit contra el decret del Tinent
d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de 09-03-01, el qual tenia per desistit a
l’actor en la seva petició de nul.litat de les actuacions referents al procediment de
constrenyiment núm. A08482390/05, per no haver acreditat la representació de
l’esmentada societat, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a
l'acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs
d’apel·lació de referència.
3r.-DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 28 DE FEBRER DE
2002, SOBRE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DE 20-2-02 QUE
ABSOL EL SENYOR ERNEST DESCALS PUJOL DE LA FALTA CONTRA
L’ORDRE PÚBLIC DE QUÈ ESTAVA ACUSAT I PRESTACIÓ
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 555.
(JUDICI DE FALTES 576/2001).

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència de 20 de febrer de 2002, dictada pel Jutjat d’Instrucció
número dos de Manresa, que absol a Ernest Descals Pujol de la falta contra
l’ordre públic, arran de la denúncia de l’agent de la Policia Local 555, per
presumptes insults i amenaces, de què va ser objecte en exercici de les seves
funcions com a agent de la policia local de Manresa.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
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Atès que l’article 43 de l’Acord sobre condicions econòmiques socials i de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa, diu que es garantirà
l’assistència jurídica al personal subjecte a l’acord que la necessités per raó de
conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei.
Atès l’article 795.4 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix un termini
de 10 dies per presentar impugnació o adhesió a l’apel·lació interposada de
contrari, per remissió de l’article 976 de l’esmentada LECr.
Atès l’informe emès pel lletrat, tècnic d’administració general dels Serveis
Jurídics i d’Assessorament, proposant la interposició d’apel·lació, contra la
sentència esmentada.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de Règim Local.
RESOLC
1r.- PRENDRE coneixement de la sentència de data 20 de febrer de 2002,
dictada pel Jutjat d’Instrucció número dos de Manresa, que absol a Ernest
Descals Pujol de la falta contra l’ordre públic de què estava acusat.
2n.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local
número 555, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en el recurs
d’apel·lació que s’interposa davant l’Audiència Provincial contra la sentència del
Judici de Faltes 576/2001, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran dels presumptes insults i amenaces, de què va ser objecte en l’exercici
de les seves funcions com a agent de la policia local de Manresa el dia 7 de
novembre de 2001, d’acord amb el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991,
de Policies Locals.
3r.- DESIGNAR a la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en el recurs
d’apel·lació contra la sentència dictada el 20 de febrer de 2002 en el judici de
faltes 576/2001.
4t.- NOMENAR el Sr. Arturo Cot i Montserrat, procurador dels tribunals, per tal
que pugui representar a l’agent 555 en el recurs d’apel·lació contra la sentència
esmentada.
5è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que tingui lloc.”
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 DE FEBRER DE
2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 614. (PROCEDIMENT ABREUJAT 140/2000).

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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“Vista la Interlocutòria dictada el dia 22 de juny de 2001 pel Jutjat Penal de
Manresa a través de la qual s'aprova la liquidació d’interessos practicada en el
judici penal abreujat número 140/2000, en el qual va recaure Sentència el dia
15 de juny de 2000, que condemnava a Marcelino Álvarez Muñoz, entre d'altres
qüestions, a satisfer a Josep Valls Figueredo, agent de la Policia Local de
Manresa número 614, la quantitat de 591.000 ptes. en concepte de
responsabilitat civil.
Atès que l'Ajuntament de Manresa va prestar assistència a l’agent de la Policia
Local número 614, per a exercir l’acusació particular contra Marcelino Álvarez
Muñoz, per tractar-se d’una actuació realitzada en l’exercici de les seves
funcions d’agent de la Policia Local.
Atès que la Interlocutòria esmentada desestima les al·legacions de l'acusació
particular, en el sentit que el dia final per al meritament dels interessos de
demora ha de ser la data en què es va cobrar el principal, i no pas el dia en què
es va ingressar al Jutjat.
Atès que l'argument judicial va ser que l'ingrés en el compte corrent del Jutjat
allibera el deute de tota obligació i, certament, la part que paga no té cap
obligació legal d'assumir interessos de demora més enllà d'aquell moment.
Atès que entre el dia de l'ingrés i el dia del cobrament van passar gairebé tres
mesos, i el creditor tampoc ha de suportar la pèrdua provocada per la demora.
Atès que la responsabilitat de la demora podria imputar-se a la pròpia
Administració de Justícia, per dilacions indegudes en la tramitació del procés.
Atès el que disposa l'article 121 de la Constitució de 1978, en el sentit que els
danys que siguin conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de
Justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'estat conforme a la llei.
Atès que la llei a què fa referència la Constitució s'ha concretat en l'article 292.1
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que recull la mateixa previsió
constitucional, i l'article 293.2 de la mateixa norma, que regula el procediment
de reclamació, segons el qual caldrà dirigir la petició indemnitzatòria
directament al Ministeri de Justícia, per responsabilitat patrimonial de l'Estat.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès l’article 43 de l’Acord sobre condicions econòmiques socials i de treball
dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa i l’article 42 g) del Reglament de
Policia Local de Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació del dia 21 de juliol
de 1997 i publicat al BOP número 253 de 22 d’octubre de 1997.
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Atès l’informe emès pel Lletrat, tècnic d’administració general dels Serveis
Jurídics i d’Assessorament, proposant l’acció administrativa de sol·licitud de
responsabilitat patrimonial de l’Administració de Justícia per dilacions
indegudes del Jutjat Penal de Manresa en el procediment esmentat.
L’Alcalde President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de Règim Local.
RESOLC:
Primer. PRESTAR L’ASSISTÈNCIA jurídica necessària a l’agent de policia local
número 614, per tal d'exercir l'acció administrativa de sol·licitud de
responsabilitat patrimonial de l'Administració de Justícia per dilacions
indegudes del Jutjat Penal de Manresa, en les actuacions del procediment
abreujat número 140/2000, davant del Ministerio de Justicia.
Segon. DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr.
Jordi Rodríguez i Fuentes, director de la defensa jurídica de l’agent de la policia
local número 614.
Tercer. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 28 DE FEBRER DE
2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL 629 I 633 PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA QUE
CALGUI EN LA IMPUGNACIÓ DEL RECURS D’APEL·LACIÓ PRESENTAT
PEL SENYOR SANTIAGO SANLLEHÍ I OLIVAN EN CONTRA LA
SENTÈNCIA DEL JUDICI DE FALTES NÚM. 328/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès als agents de la Policia Local 629 i 633, pel Jutjat d’Instrucció
núm. 5 de Manresa, en data 22 de febrer de 2002, a través del qual es tramet
l’apel·lació interposada pel Sr. Santiago Sanllehi i Olivan contra la sentència del
judici de faltes 382/01.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que l’article 43 de l’Acord sobre condicions econòmiques socials i de
treballs dels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa, diu que es garantirà
l’assistència jurídica al personal subjecte a l’acord, que la necessités per raó de
conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei.
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Atès l’article 795.4 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix un termini
de 10 dies per presentar impugnació o adhesió a l’apel·lació interposada de
contrari, per remissió de l’article 976 de l’esmentada LECr.
Atès l’informe emès pel lletrat, tècnic d’administració general dels Serveis
Jurídics i d’Assessorament, proposant la presentació d’escrit d’impugnació a
l’apel·lació, per interessar el manteniment de la sentència.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de Règim Local.
RESOLC
1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local
números 629 i 633, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
impugnació del recurs d’apel·lació presentat pel Sr. Santiago Sanllehi i Olivan
en contra la sentència del judici de faltes número 382/01, de 6 de novembre de
2001, arran del procediment iniciat per presumptes insults de què van ser
objecte el dia 17 d’agost de 2001, en l’exercici de les seves funcions com a
agents de la policia local de Manresa.
2n.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica dels agents de la
Policia Local números 629 i 633, en el judici de faltes 682/2001 i en el recurs
d’apel·lació.
3r.- NOMENAR el Sr. Arturo Cot i Montserrat, procurador dels tribunals, per tal
que pugui representar als agents 629 i 633 en el recurs d’apel·lació contra la
sentència dictada en el judici de faltes 682/2001.
4.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc.”
2.14

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, DE 4 D’ABRIL DE 2002, SOBRE APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2002, DINS DEL
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 7/2002, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
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Capítol 1 de Personal, que no superen l'import màxim per partida
pressupostària de 15.025,30 euros, 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 2001, 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 2002."
2.15

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 3 D’ABRIL DE 2002,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 620 I 636 PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA QUE
CALGUI EN LA IMPUGNACIÓ DEL RECURS D’APEL·LACIÓ PRESENTAT
PEL SENYOR MIGUEL FUENTES GRANDE EN CONTRA DE LA
SENTÈNCIA DEL JUDICI DE FALTES NÚM. 358/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’atestat número 1941 realitzat per la Comissaria de Policia el dia 22
d’agost de 2000, en el qual els agents de la Policia Local amb carnet
professional números 620 i 636, van presentar amb caràcter de detingut al Sr.
Miguel Fuentes Grande, com a conseqüència de resistència als agents de
l’autoritat i lesions causades a l’agent 620.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que arran de l’atestat s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 3 de
Manresa el procediment de Judici de Faltes núm. 358/01, i s’han citat als
agents per tal d’assistir al judici oral en qualitat de denunciants.
L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986, en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, RESOLC:
1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 620 i 636, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 358/01, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran de l’atestat de la Comissaria de Policia número 1941 de 22 d’agost de
2001, com a conseqüència de resistència als agents de l’autoritat i lesions
causades a l’agent 620, en l’exercici de llurs funcions com a agents de la
Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de
Policies Locals.
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2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels
agents de la policia local números 620 i 636, en el Judici de Faltes núm.
358/01.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.16

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 3 D’ABRIL DE 2002,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 421 I 612 PER GARANTIR-LOS LA DEFENSA QUE
CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 130/02.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’atestat número 16248 realitzat per la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra el dia 22 de febrer de 2002, en el qual els agents de la Policia Local
amb carnet professional números 421 i 612, van presentar amb caràcter de
detingut al Sr. Alex Valverde Garcia, com a conseqüència de la negativa a
sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i amenaces contra els agents.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que arran de l’atestat s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 2 de
Manresa el procediment de Judici de Faltes núm. 130/02, i s’han citat als
agents per tal d’assistir al judici oral en qualitat de denunciants.
L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986, en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, RESOLC:
PRIMER.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia
local números 421 i 612, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número Judici de Faltes 130/02, i amb l’objecte de ser part en el procediment
iniciat arran de l’atestat de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra número
16248 de 22 de febrer de 2002, com a conseqüència de la negativa a
sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i amenaces contra els agents, en l’exercici
de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa
l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
SEGON.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals,
Sra. Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels
agents de la policia local números 421 i 612, en el Judici de Faltes núm.
130/02.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.17

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 5 D’ABRIL DE 2002,
PEL QUAL S’ORDENAVA EL DESALLOTJAMENT IMMEDIAT DE TOTS
ELS RESIDENTS DE DETERMINATS HABITATGES DEL CARRER
GUILLEM CATÀ, ATESA LA SITUACIÓ GREU D’INSEGURETAT PER A
LES PERSONES PRODUÏDA PER UN ESLLAVISSAMENT DE TERRES.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist que en les obres d’urbanització del carrer de Guillem de Catà, en el tram
comprès entre els carrers de Santa Teresa i Girona, s’ha produït una
esllavissada en les terres que limiten els dos nivells del carrer, constatant-se
que aquests fets han deixat diverses edificacions en un estat de seguretat
precària.
Atès que s’ha comunicat a la Direcció Facultativa de l’obra la necessitat urgent
de dur a terme una sèrie d’actuacions dirigides a garantir l’estabilitat d’aquestes
edificacions.
Atès que en data d’avui s’ha informat pels serveis tècnics municipals d’Obres i
Manteniments que les actuacions dutes a terme fins al moment no resulten
suficients per garantir l’estabilitat i solidesa dels habitatges afectats, fet que
posa en situació greu d’inseguretat els seus residents.
Vist el contingut de l’article 21, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que faculta a l’Alcalde per adoptar
personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe, infortunis o
riscos greus les mesures necessàries i adequades donant-ne compte al Ple
immediatament.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals d’Obres i Manteniments.
Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, en virtut de
les facultats atorgades per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local,
RESOLC
1r. ORDENAR el desallotjament immediat de tots els residents dels habitatges
del carrer Guillem de Catà assenyalats en l’informe dels serveis tècnics d’Obres
i Manteniments, atesa la situació greu d’inseguretat per a les persones
produïda per l’esllavissament de les terres que limiten aquestes edificacions, de
conformitat amb allò que disposa l’article 21, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
2n. DISPOSAR dels mitjans necessaris per facilitar el desallotjament dels
habitatges afectats i la reubicació provisional dels seus residents, sens perjudici
del posterior rescabalament als promotors i tècnics responsables de les obres.
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3r. ORDENAR al Director Facultatiu i a l’empresa promotora de les obres
d’urbanització de Guillem de Catà que amb caràcter de màxima urgència
adoptin totes les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat i
l’estabilitat dels habitatges afectats.”
2.18

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 10 D’ABRIL DE 2002,
PEL QUAL ES DEIXA SENSE EFECTES A PARTIR D’AQUESTA DATA,
L’ORDRE DE DESALLOTJAMENT DICTADA EL 5 D’ABRIL DE 2002
SOBRE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER MONTEALEGRE NÚM. 38 I ES
MANTÉ L’ORDRE DE DESALLOTJAMENT PEL QUE FA A LA RESTA
D’IMMOBLES AFECTATS PEL DECRET.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist que en data 5 d’abril de 2002, per l’Il·lm. Sr. Alcalde fou dictada la
resolució següent:
1r. ORDENAR el desallotjament immediat de tots els residents dels
habitatges del carrer Guillem de Catà assenyalats en l’informe dels serveis
tècnics d’Obres i Manteniments, atesa la situació greu d’inseguretat per a
les persones produïda per l’esllavissament de les terres que limiten
aquestes edificacions, de conformitat amb allò que disposa l’article 21,
lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2n. DISPOSAR dels mitjans necessaris per facilitar el desallotjament dels
habitatges afectats i la reubicació provisional dels seus residents, sens
perjudici del posterior rescabalament als promotors i tècnics responsables
de les obres.
3r. ORDENAR al Director Facultatiu i a l’empresa promotora de les obres
d’urbanització de Guillem de Catà que amb caràcter de màxima urgència
adoptin totes les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat i
l’estabilitat dels habitatges afectats.
Vist que en virtut d’aquest Decret, en data 5 d’abril de 2002 foren desallotjats
dos immobles, corresponents als núm. 30 i 38 del carrer Montealegre.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics d’Obres i Manteniments en data 10
d’abril de 2002, en el qual es fa constar que en data d’avui s’ha procedit al
rebliment i compactació de terres entre el mur que dóna front als immobles del
carrer Montealegre 38 i 40 i el terreny existent davant d’aquestes edificacions,
de manera que queda suficientment garantida l’estabilitat de la façana de
l’edifici del núm. 38 i, en conseqüència, no hi ha cap motiu que n’impedeixi la
seva habitabilitat.
Vist el contingut de l’article 21, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que faculta a l’Alcalde per adoptar
personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe, infortunis o
riscos greus les mesures necessàries i adequades donant-ne compte al Ple
immediatament.
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Joaquim Garcia i Comas, Alcalde-President accidental de l’Ajuntament de
Manresa, en virtut de les facultats atorgades per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local
RESOLC
1r. DEIXAR SENSE EFECTES, a partir de la data del present Decret, l’ordre de
desallotjament dictada en data 5 d’abril de 2002 sobre l’immoble situat al carrer
Montealegre núm. 38, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics i
jurídics de Serveis del Territori i, en conseqüència, COMUNICAR als residents
de l’esmentat immoble que poden retornar als seus habitatges, atès que s’ha
finalitzat la situació d’emergència que n’havia aconsellat la seva desocupació.
2n. MANTENIR l’ordre de desallotjament pel que fa a la resta d’immobles
afectats pel Decret de desallotjament en tant que per part dels serveis tècnics
municipals no sigui emès informe favorable a la seva reocupació.
3r. DONAR COMPTE d’aquest Decret en el proper Ple municipal.”
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA,
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS

I

PROMOCIÓ

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA XARXA
UNIVERCITIES D’UNIVERSITATS I CIUTATS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 21 de març del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant la Càtedra
UNESCO de Gestió de l’Educació Superior, promou la xarxa UNIVERCITIES
d’universitats i ciutats, destinada a fomentar activitats relacionades amb el
paper de les universitats a l’actual societat del coneixement, la relació
universitat – ciutat / regió i la relació universitat – entorn per al progrés social i
cultural i el desenvolupament econòmic de les societats.
Atès que l’objectiu de la xarxa UNIVERCITIES és ser una estructura de
recolzament i un observatori d’informació i de debat sobre experiències de tot el
món a la cooperació i la relació entre universitat, territori i la resta d’agents
socials, culturals i econòmics, i atès que, per aquesta finalitat, la xarxa
promourà diverses activitats anuals, amb un èmfasi especial en la disseminació
d’experiències i de bones pràctiques a qualsevol país o regió del món.
Atès que poden formar part de la xarxa institucions d’educació superior o
universitats de tot el món, així com institucions locals o regionals de tot el món
amb interès en aquests temes i que col·laboren amb les universitats de la seva
regió en el foment cultural, social i econòmic i en el desenvolupament de la
societat del coneixement.
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Atès que, des de la regidoria de Política universitària de l’Ajuntament de
Manresa, es té interès en què aquest Ajuntament s’integri a la xarxa i
s’adhereixi al manifest per a la creació de la xarxa de ciutats i universitats
UNIVERCITIES NETWORK.
Atès que el fet de formar part de la xarxa no comporta cap obligació patrimonial
per part de l’Ajuntament.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
L’alcalde president, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple de la Corporació
els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la Xarxa
UNIVERCITIES d'universitats i ciutats
Segon.- ADHERIR l’Ajuntament de Manresa al manifest de creació de la xarxa
de ciutats i universitats UNIVERCITIES NETWORK
Tercer.- DESIGNAR la Sra. Montserrat Pons i Vallès com a representant de
l’Ajuntament de Manresa a la xarxa UNIVERCITIES, en qualitat de regidora de
Política universitària i noves tecnologies
Quart.- FACULTAR el Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president, per la signatura
de tota la documentació relacionada amb la xarxa.”
La senyora Pons i Vallès inicia la seva exposició dient que la xarxa
UNIVERCITIES està promoguda per la Universitat Politècnica de Catalunya, a
través de la seva Càtedra UNESCO de Gestió de l’Educació Superior, i està
destinada a fomentar activitats relacionades amb el paper de les universitats en
l’actual societat del coneixement, la relació universitat-ciutat, i universitatentorn, per al progrés social i cultural i el desenvolupament econòmic de les
societats.
Poden formar part d’aquesta xarxa tant institucions d’educació superior o
universitats de tot el món, com institucions locals de tot el món, que tinguin
interès en aquests temes i que col·laboren amb les universitats de la seva
regió, en el foment cultural, social i econòmic, així com el desenvolupament de
la societat del coneixement.
Aquest és el cas de Manresa i, per tant, l’Ajuntament proposa formar part
d’aquesta xarxa, que no comporta cap mena de despesa, sinó que només
suposa la col·laboració en l’organització de diferents esdeveniments
encaminats a implicar cada vegada més la nostra ciutat amb la universitat.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

3.1.2

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 9/2002 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del 10 d’abril del 2002, que, transcrit, diu
el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i 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 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació
del pressupost de l'exercici 2001, i amb càrrec a recursos generats per majors
ingressos del Pressupost Municipal i per baixes de crèdits de despeses d'altres
partides del Pressupost Municipal, no compromeses reduïbles sense
pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici del 2003.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 9/2002 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 452.3.789,
per un import de 30.000,00 euros, el qual serà:
Crèdits entitats financeres:

30.000,00

Aplicar el finançament del crèdit extraordinari de la partida 121.4.789,
per un import de 30.000,00 euros, el qual serà:
Crèdits entitats financeres:

30.000,00
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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 9/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que aquest dictamen fa
referència al novè canvi de partides d’aquest exercici, que preveu, per una
banda, la qüestió de l'IVA repercutit, que entra i surt; per una altra banda, el
canvi del Capítol VI al Capítol VII, per a les inversions a realitzar al Casal de
Viladordis i Escodines; i finalment es fa front, amb 120.000 euros, al deute
històric de l’Ajuntament de Manresa en relació amb la societat municipal Aigües
de Manresa, S.A.
Com és sabut, hi ha hagut sempre diferència de criteri a l’hora de valorar la
despesa d’aigua de la ciutat o de l’Ajuntament envers a Aigües de Manresa,
S.A.
Aquest any s’ha arribat ja a un acord definitiu per al futur, pel que fa a Aigües
de Manresa, S.A., posant comptadors a les boques de rec. Quant als edificis
municipals es passarà a funcionar per comptador com qualsevol altre ciutadà, i
es deixa el sistema d’aforament.
A partir d’aquest pacte, l’aigua de rec es cobrarà tota a través d’Aigües de
Manresa, S.A., que la facturarà tota en el bloc 1 de les tarifes aprovades pel Ple
de l’Ajuntament de Manresa, i en el cas dels edificis, l’aigua del bloc 1 més les
taxes de sanejament pertinents i la de clavegueram de la ciutat.
Tot això pel que fa al futur. Quant al passat, aplicant els mateixos criteris, el
deute pendent amb la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. suma la
quantitat de 120.000 euros, aproximadament, dels quals 106.000 corresponen
a rec i 13.000 a edificis.
Amb això es tanca un llarg contenciós d’interpretació de les factures d’Aigües
de Manresa, S.A. envers l’Ajuntament de Manresa i es liquida una situació que
possiblement no s’hauria d’haver produït mai, però, la història és la que és.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la senyora Carné i Barnaus.
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), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 de l’ordre del dia, així com el sobrevingut
número 2, respecte el qual sotmet a votació la prèvia i especial declaració
d’urgència, que s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
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3.2.1

MODIFICAR DIVERSOS APARTATS DE L’ORGANIGRAMA FUNCIONAL
D’AQUEST AJUNTAMENT I APROVAR EL SEU TEXT REFÓS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 4
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la voluntat d’avançar de forma sistemàtica cap a una administració més
eficaç i oberta als ciutadans, creant una organització capaç de donar resposta
de la millora forma possible sota criteris d’eficàcia i eficiència, a les necessitats
de la ciutadania.
Atès l’acord el Ple de la Corporació Municipal de 15 de novembre de 2000, pel
que s’aprovava l’organigrama funcional d’aquest Ajuntament, que inclou els
principis informadors de l’organització administrativa i estructura general de la
mateixa.
Atès que aquest Organigrama es va aprovar amb vocació de ser una eina
dinàmica al servei del ciutadà que es pogués anar modificant en funció de les
noves necessitats que comporta el constant avenç de la societat actual.
Atès que s’ha palesat la necessitat de procedir a algunes esmenes per a
millorar el funcionament dels diferent serveis que conformen l’administració
municipal.
Ateses les propostes emeses pels diferents serveis, que queden resumides i
explicitades en l’informe de gestió que s’adjunta a l’expedient.
Atès el que disposen l’article 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local i els
articles 8.1a) i 47 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
determinadors tots ells de la potestat i autonomia organitzativa de l’Ajuntament.
És pel que, el tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Administració proposa al Ple de
la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORD:
Primer. Modificar els apartats 4,5,6,7,8 i 9 de l’Organigrama funcional aprovat
per aquest Ajuntament en data 15 de novembre de 2000, i aprovar les esmenes
que es proposen, segons documentació que s’adjunta a l’expedient i que
queden resumides en l’informe de gestió que també s’adjunta.
Segon. Aprovar el text refós de l’Organigrama funcional, amb la incorporació al
mateix de les esmenes esmentades en el punt anterior.”
3.2.2

MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
PER A L’ANY 2002 (MODIFICACIÓ 2/2002).

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 8
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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“El passat 3 de desembre de 2001 el Ple de la Corporació va aprovar la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2002.
Més endavant, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 21 de
gener de 2002 es va aprovar la modificació de la Plantilla de Personal en el
sentit de crear noves places com a conseqüència del text de l’Acord sobre
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i el Conveni
col·lectiu del personal laboral per als anys 2001-2003, en el qual es preveu la
realització d’una revisió de les funcions dels llocs de treball per tal de
determinar aquells llocs que de forma manifesta i continuada exerceixen
funcions corresponents a un lloc de treball de superior categoria, determinantse el nombre i categoria de les places a crear prèvia negociació amb les
organitzacions sindicals. En els mateixos acords es preveu que l’accés a les
places esmentades es realitzarà mitjançant promoció interna.
Posteriorment s’ha detectat que en l’esmentada modificació hi mancaven la
creació d’unes 6 places més corresponents a llocs de treball de personal
laboral, les quals també havien estat objecte de revisió, i que és necessari
crear-les a la Plantilla de Personal per poder portar a terme els processos de
promoció interna necessaris.
Al mateix temps, també s’ha detectat un error material en l’anterior modificació
de la plantilla en el sentit que dels 8 llocs de treball d’Educador Social a jornada
parcial que es creaven, un havia de ser a jornada sencera.
La creació d’aquestes places no comporta un increment real de plantilla, ja que
en el moment que s’executin els processos de promoció interna, les places
d’origen quedaran extingides.
Per altra banda, existeix consignació pressupostària suficient per afrontar
aquesta nova modificació tenint en compte que en l’anterior aquestes places ja
s’hi havien comptabilitzat, d’acord amb l’expedient de modificació de crèdits
aprovat per acord del Ple de la Corporació de data 21-01-2002.
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost durant l’any de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- com a
conseqüència d’adopció de criteris d’organització administrativa interna.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2002,
aprovada per acord plenari de data 3 de desembre de 2001 i modificada per
acord plenari de data 21 de gener de 2002, en el sentit següent:
a)

Crear els llocs de treball següents:
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LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
1
Tècnic/a de grau mitjà (educador/a social)
PERSONAL D’OFICIS
6
Auxiliar tècnic/a
b)

Suprimir el lloc de treball següent:
LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ PARCIAL)
PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà (educador/a social)

2.- En el moment que es cobreixin els llocs de treball abans creats, mitjançant
processos de promoció interna, els llocs d’origen del personal promocionat
quedaran extingits de forma automàtica.
3.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
3.2.3

MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 8
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“El punt sisè de les normes per a l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball
preveu que el factor de dedicació exclusiva s’assignarà a aquells llocs de treball
amb nivell de complement de destinació 25 o superior, que el Ple de la
Corporació determini, per considerar que han d’exercir tota la seva activitat per
l’Ajuntament de Manresa.
L’Organigrama funcional assigna al Subservei de Secretaria General, entre
d’altres, les funciones de direcció de la defensa jurídica de l’Ajuntament i la
tramitació dels expedients de contractació administrativa i els relatius al
patrimoni municipal.
El lloc de Cap de Subservei de Secretaria General en la vigent Relació de Llocs
de Treball té assignada una jornada de plena dedicació.
Atès que tenint en compte les funcions i responsabilitats del lloc de treball de
Cap de Subservei de Secretaria General, cal assignar-li com a tipus de jornada
el de dedicació exclusiva.
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És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Modificar la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari aprovada per
acord plenari de data 21 de gener de 2002 en el sentit de modificar el tipus de
jornada que té assignat el lloc de treball de Cap de Subservei de Secretaria
General el qual quedarà configurat com segueix:
CODI
LLOC
FA28001

DENOMINACIÓ DEL LLOC
CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA
GENERAL

VINCULACIÓ
PLAÇA
F

REQUISITS
(Grup)
A

NIVELL
CD
28

TIPUS DE
JORNADA
JDE

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
20.450,38

“
8.2

MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
PER A L’ANY 2002 (MODIFICACIÓ 3/2002).

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 12 d’abril del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
“El passat 3 de desembre de 2001 el Ple de la Corporació va aprovar la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2002, modificada
posteriorment per acord del Ple de la Corporació de data 21 de gener de 2002.
Tenint en compte que s’ha de tornar a modificar l’esmentada Plantilla de
Personal com a conseqüència del text de l’Acord sobre condicions
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del
personal laboral per als anys 2001-2003, en el qual es preveu la realització
d’una revisió de les funcions dels llocs de treball per tal de determinar aquells
llocs que de forma manifesta i continuada exerceixen funcions corresponents a
un lloc de treball de superior categoria, determinant-se el nombre i categoria de
les places a crear prèvia negociació amb les organitzacions sindicals. Proposta
de dictamen de modificació de plantilla que va passar per la corresponent
comissió informativa i de control de Presidència, Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, de data 8 d’abril de 2002.
Atès que posteriorment a la celebració de l’esmentada comissió informativa, en
data 9 d’abril de 2002, es van celebrar proves selectives per proveir un lloc de
treball d’Inspector d’obres i serveis basat en una plaça a la plantilla de Tècnic
Especialista Delineant, la qual, a banda dels pocs candidats que s’hi varen
presentar, va quedar deserta.
Atès l’informe dels Serveis del Territori, en què arran del resultat de les
esmentades proves selectives, proposen modificar amb la màxima urgència la
qualificació de l’esmentada plaça dins del mateix grup però en una altra
categoria que permeti ampliar el ventall de titulacions per poder-hi accedir i no
deixar-lo restringit únicament a la titulació de Delineació, tenint en compte que
les funcions bàsiques a desenvolupar en el lloc de treball d’inspector d’obres i
serveis no contemplen tasques de delineació.
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La concreció d’aquesta proposta suposaria la supressió a la Plantilla de
Personal d’una plaça de Tècnic Especialista Delineant i la conseqüent creació
d’una plaça de Tècnic Especialista de Gestió Especialitzada.
Aquesta modificació no comporta cap increment de plantilla, ja que únicament
suposa el canvi d’una plaça per una altra, les quals tenen el mateix cost i, que
per tant existeix consignació pressupostària suficient per afrontar-ho.
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost durant l’any de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- com a
conseqüència d’adopció de criteris d’organització administrativa interna.
Per tot això, l’Alcalde President, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2002,
aprovada per acord plenari de data 3 de desembre de 2001 i modificada per
acord plenari de data 21 de gener de 2002, en el sentit següent:
a)

Crear la plaça següent:
PLAÇA A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
CLASSE COMESES ESPECIALS. TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES
1 Tècnic/a especialista de gestió especialitzada

b)

Suprimir la plaça següent:
PLAÇA A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
CLASSE TÈCNICS ESPECIALISTES
1 Tècnic/a especialista delineant

2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”

A les 20 hores i 22 minuts s’absenta de la Sala el senyor Javaloyes i Vilalta i es
reincorpora a les 20 hores i 25 minuts, abans de la votació.
El senyor Irujo i Fatuarte inicia la seva intervenció explicant que el dictamen
inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.2.1, que fa referència a la modificació
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de l’Organigrama Funcional vigent, es fonamenta en la necessitat d’introduir
canvis que afecten a determinats Serveis respecte a l’Organigrama que es va
aprovar el 15 de novembre del 2000.
Es tracta, per tant, d’introduir-hi canvis, després d’un any i mig de
funcionament, aproximadament, que donen resposta, per una banda, a
l’adequació d’alguna de les estructures que tenen determinats Serveis de la
Corporació; i, per una altra banda, a l’impuls que l'equip de govern vol donar a
determinades Àrees.
A continuació, exposarà la motivació de les propostes de modificació.
El Servei d’Organització i Recursos Humans, que fins ara es composava de
dues unitats, la d’Organització i la de Recursos Humans, passarà a tenir una
secció i dues unitats.
Així, es crea la secció de Recursos Humans, que comprendrà les unitats de
Relacions laborals i règim econòmic, Salut laboral i Formació i
desenvolupament.
Per altra banda, queden com estan establertes fins ara les unitats
d’Organització i d’Atenció al ciutadà, amb previsió de futurs estudis que
permetin disposar d’una nova adequació d’aquestes unitats.
El fet que es creï la secció de Recursos Humans expressa novament la voluntat
sostinguda que ha tingut l'equip de govern des de l’any 1999 de configurar una
veritable política de gestió de recursos humans, que desenvolupi les tres línies
clàssiques i, per tant, reforci l’estructura d’aquesta Corporació, que no es pot
oblidar que té 524 treballadors en plantilla en aquest moment, independentment
de les persones que en un moment determinat, a través de plans d’ocupació o
altres eventualitats, poden donar suport als Recursos Humans.
Per això, es pretén reforçar l’estructura, donar continuïtat als avenços que
s’han produït en aquest camp, i preconfigurar una línia de futur que consolidi
realment tota la gestió referent als Recursos Humans d’aquest Ajuntament.
El segon servei afectat és el dels Serveis a la Persona, en el qual la modificació
consisteix en crear una nova prefectura de secció, per tant, passarà de tenir-ne
tres en lloc de dues com fins ara.
Es tracta, doncs, d’un reforç estructural, però també implica una redistribució de
les unitats que estan assignades a aquestes seccions.
Concretament, la nova agrupació que l'equip de govern considera més
coherent i racional, en funció de les matèries existents, és la formada, en
primer lloc, per la secció de Salut i Serveis Socials, que es composa de les
dues unitats que porten el mateix nom.
Aquests dos aspectes van molt lligats en aquest Ajuntament, no només perquè
la dinàmica intrínseca d’aquestes qüestions provoca que sovint se solapin
molts temes, sinó també per l’estreta relació que té l’Ajuntament amb la
Fundació Sociosanitària de Manresa, on es treballen aquests temes.
La segona secció es composa de les unitats d’Educació i Esports, i la tercera
està integrada per la unitat de Cultura i la de Joventut i Solidaritat.
L'equip de govern considera que d’aquesta manera, està fent, per una banda,
un reforç estructural dels Serveis a la Persona, com ja ha dit abans, i, per una
altra banda, un reagrupament o redistribució molt més racionals i coherents de
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les unitats que estan assignades en aquest moment a les seccions existents,
que permetran que la seva gestió i supervisió per part dels comandaments,
siguin molt més efectiva, àgil i coherent.
La tercera proposta de modificació afecta al Servei de Secretaria General i al
de Seguretat Ciutadana.
En concret, el Servei de Secretaria General traspassa la Unitat jurídicoadministrativa de Seguretat Ciutadana al Servei de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil. L'equip de govern creu que és més racional que aquesta unitat,
que tracta sobre temes de la Policia Local, estigui assignada efectivament sota
la jerarquia del cap de Servei corresponent i, per tant, acabar, d’una vegada per
totes, amb la configuració que hi havia fins ara.
La quarta modificació afecta al Servei de Sistemes d’Informació, i no es tracta
d’un canvi d’estructura, sinó de la seva consolidació, en el sentit que la Unitat
de Sistemes d’Informació Geogràfica, que està dotada en aquest moment d’un
tècnic mitjà de topografia, passarà a disposar de dos tècnics especialitzats en
Sistemes d’Informació Geogràfica i Restitució. Així mateix, la plaça de tècnic
mitjà que estava assignada fins ara a Sistemes d’Informació passarà a la Unitat
de Topografia dels Serveis del Territori.
Per tant, més que un canvi estructural, es proposa un intercanvi de places de
tècnics entre Sistemes d’Informació i Serveis del Territori, a fi d’aconseguir la
correcta distribució de tasques que han proposat els dos caps de servei, per la
dinàmica d’interrelació que tenen respecte els treballs de cartografia i plànols
de la ciutat que realitzen conjuntament.
Finalment, respecte els Serveis del Territori, a part del canvi que acaba
d’explicar, es proposa desdoblar en dues la Secció de Llicències i Protecció de
la Legalitat, donada, per una banda, la diferència existent entre les llicències
d’activitats i les d’obres; i per una altra banda, l’entrada en vigor de la Llei
d’Intervenció Ambiental, que ha introduït canvis profunds en la concessió i el
seguiment de les llicències d’activitats.
Així, les seccions resultants del desdoblament seran la d’Intervenció Ambiental
i Protecció de la Legalitat, que inclourà la unitat d’Intervenció Ambiental, que
tramitarà les llicències d’activitats; i la de Llicències, que inclourà la unitat de
Llicències d’Obres.
Cal tenir en compte, però, que, malgrat el desdoblament esmentat, aquest
canvi de l’Organigrama no comportarà cap canvi respecte a recursos humans
ni cap cost econòmic, ja que en la Secció de Llicències i Protecció de la
Legalitat, ja treballen dues persones que tenen la categoria de cap de secció.
El dictamen número 3.2.2 fa referència a una modificació de la Plantilla de
Personal, que s’afegeix a l’aprovada el 21 de gener del 2002, en compliment
dels Acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris
i del Conveni col·lectiu del personal laboral, en el sentit de crear noves places
per poder dur a terme el procés de promoció interna, referent, sobretot, als llocs
de treball que exercien, de manera manifesta i continuada, funcions
corresponents a llocs de superior categoria.
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La proposta de modificació que es planteja avui es basa en la necessitat de
crear sis places més corresponents a llocs de treball de personal laboral que no
es van incorporar en aquell moment i que són necessàries per a la realització
de la promoció interna.
Per altra banda, s’ha detectat un error material en l’anterior modificació,
consistent en el fet que un dels llocs de treball d’educació social, dels vuit que
es van crear amb jornada parcial, havia de ser amb jornada sencera.
Per tant, es proposa crear una plaça de tècnic de grau mitjà, d’educador social,
amb dedicació completa i suprimir la de tècnic de grau mitjà, d’educador social,
amb dedicació parcial.
Així mateix, es proposa la creació de sis places d’auxiliar tècnic, corresponents
a personal d’oficis, en substitució de les conegudes fins ara com a conserges.
Aquestes places afectaran a quatre conserges d’escoles, un de Cultura i un
d’Esports.
La segona modificació de plantilla que es proposa aprovar en aquest Ple i que
es presenta amb un dictamen sobrevingut és conseqüència del fet que el 9
d’abril, que és el dia següent al de la Comissió Informativa en la que es va
tractar aquest tema, es van celebrar unes proves selectives per proveir un lloc
de treball d’inspector d’obres i serveis, basat en una plaça existent a la Plantilla
de tècnic especialista delineant.
Tenint en compte que aquesta plaça està molt restringida pel que fa a la seva
titulació, que és de delineant, els Serveis del Territori van proposar la
modificació, amb la màxima urgència, de la qualificació de l’esmentada plaça,
cosa que no comporta cap canvi, ni cap increment de plantilla, ni cap cost, sinó
que es tracta únicament d’ampliar la titulació d’accés a la plaça.
Es tracta, doncs, de la supressió a la Plantilla d’una plaça de tècnic especialista
delineant i la creació d’una plaça de tècnic especialista en gestió
especialitzada, per entendre que el lloc de treball d’inspector d’obres i serveis
no ha de tenir necessàriament la titulació de delineant, sinó que poden accedir
altres perfils professionals i de titulació. És, per tant, simplement un canvi
puntual quant a la titulació exigida per a aquesta plaça.
Finalment, amb el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.2.3 es
proposa la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari,
vigent des del 21 de gener d’aquest any, en el sentit d’assignar un tipus de
jornada diferent al lloc de treball de cap del Subservei de Secretaria General,
que fins ara tenia establerta la Jornada de Plena Dedicació.
L'equip de govern considera que per les funcions que té assignades el cap del
Subservei de Secretaria General, que, entre d’altres, són les de direcció de la
defensa jurídica de l’Ajuntament i la tramitació dels expedients de contractació
administrativa així com els relatius al patrimoni municipal, sota la supervisió del
cap del Servei, evidentment; i tenint en compte també les responsabilitats
inherents, respecte a les quals no cal dir que es tracta de temes importants,
seriosos i delicats, cal assignar-li el tipus de jornada de dedicació exclusiva,
que és la que cobreix millor aquestes funcions i responsabilitats.
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Així doncs, l’acord que es proposa adoptar és que el cap del Subservei de
Secretaria General pugui gaudir del tipus de jornada de dedicació exclusiva.
No voldria acabar la seva intervenció sense destacar, tant a títol personal, com
en nom de l'equip de govern, el seu reconeixement públic per la tasca
efectuada pel senyor Lluís Granero, com a secretari accidental, gairebé durant
tres anys, així com la del senyor Maurici Algué, com a tresorer accidental. Creu
que tant un com l’altre han desenvolupat les seves funcions amb dignitat i un
bon grau de dedicació i, per tant, és bo que així sigui reconegut pel Ple.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu, respecte a l’Organigrama Funcional de
l’Ajuntament, que s’ha fet un pas endavant molt important, de manera clara,
consensuada i elaborada per part de totes les persones implicades en el
desenvolupament de les tasques diàries d’aquest Ajuntament.
Manifesta, però, que dins de la secció de Recursos Humans, malgrat que
s’inclogui la unitat de Salut Laboral, manquen les subunitats corresponents a la
qüestió de la salut laboral, tenint en compte que a pesar d’haver-se aprovat la
Llei corresponent l’any 1999, no s’ha fet res.***
És un pas endavant, doncs, i el GMPP no té res a retreure, però creu que
s’haurien hagut de crear les sotsunitats de Prevenció de la salut i Prevenció de
riscos laborals.
El GMPP considera que els quatre dictàmens que es proposen aprovar avui,
sobre l’Organigrama Funcional, les modificacions de la Plantilla de Personal per
a l’exercici 2002 i la modificació de la Relació de llocs de treball, a més de ser
qüestions pendents d’execució que avui s’aproven, són eines de la
responsabilitat de l'equip de govern, a qui correspon executar, cosa que ja
s’esperava des de feia temps i que l'equip de govern ja hauria hagut de fer
temps enrere.
Per tant, el GMPP s’abstindrà en la votació dels dictàmens, ja que, malgrat
constituir un pas endavant, ha trigat en arribar i la modificació de la Relació de
llocs de treball és una qüestió interna, de retoc.
Per acabar, se suma a l’agraïment manifestat pel senyor Irujo al senyor Lluís
Granero, que ha portat la Secretaria General d’aquest Ajuntament durant els
darrers anys de manera encertada i correcta.
El senyor de Puig i Viladrich expressa també el seu agraïment al senyor
Granero i al senyor Maurici Algué, que ha deixat la Tresoreria d’aquest
Ajuntament.
Quant als quatre dictàmens que se sotmeten avui a l’aprovació del Ple, el
GMCiU entén molt bé el referent a la modificació dels diferents apartats de
l’Organigrama Funcional. El dia a dia posa de relleu la necessitat d’incorporarhi modificacions i és l'equip de govern qui ha de decidir quin Organigrama
Funcional vol, d’acord amb les necessitats que es produeixen a l’Ajuntament,
per tant, el GMCiU no hi té res a dir.
El GMCiU no entrarà en el dictamen número 3.2.3, perquè es tracta d’un tema
puntual, que ve donat per unes situacions determinades.
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Li ha sorprès més, però, el dictamen número 3.2.2 i el sobrevingut segon, ja
que són modificacions de la Plantilla de Personal, que es va aprovar al gener
d’aquest any.
La crítica que ha de manifestar el GMCiU respecte a aquests dictàmens és que
la comunicació o la transversalitat haurien de funcionar més bé a l’Ajuntament,
per intentar evitar que es doni aquesta situació, que acostuma a passar quan
les coses no es fan bé la primera vegada. En aquest sentit, no s’ha avisat, no
s’ha comentat prou i no se sap què passa, i avui s’han de fer modificacions.
Malgrat això, aquest Organigrama Funcional és el de l'equip de govern i si
Convergència i Unió governés l’Ajuntament treballaria amb un Organigrama
Funcional diferent.
En conseqüència, tant en aquest tema, com en els que se’n deriven, el GMCiU
s’abstindrà en la votació.
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i, donant resposta al
senyor Javaloyes en relació amb la qüestió que ha plantejat sobre la unitat de
Salut Laboral, explica que l’Organigrama no neix amb la voluntat de romandre
molt de temps sense ser modificat. Per tant, sobre la necessitat de crear les
sotsunitats de Prevenció de la salut i de Riscos laborals, segurament que
s’hauran de crear quan els temes de salut laboral estiguin suficientment
desenvolupats.
Per això, creu que les modificacions de l’Organigrama Funcional han de ser
realistes i s’han de preveure les places que realment poden ser ocupades i
poden executar un treball.
En el futur, quan la qüestió de la salut laboral estigui molt més desenvolupada
gràcies a la unitat que ara es crea, es podran desenvolupar les dues sotsunitats
que ha esmentat el senyor Javaloyes. Cal tenir en compte, però, que els
aspectes sobre la prevenció de la salut i dels riscos laborals ja s’estan
treballant prou en la unitat existent. Per tant, no es deixen de banda pel fet que
no s’hagin creat les sotsunitats corresponents.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, ha de dir que les modificacions de la
Plantilla que es presenten respecte a la que es va aprovar al mes de gener, no
han estat motivades per la manca de previsió ni de comunicació entre
regidories o entre tècnics, sinó per la detecció d’uns errors o de la manca
d’acompliment en relació amb la previsió que s’havia fet al mes de gener.
Una de les dues modificacions que es proposen per a avui correspon a un error
material i l’altra a una petita adequació, dins d'una modificació molt àmplia i
ambiciosa que es va fer al mes de gener.
En aquest moment, quan són les 20 hores i 40 minuts s’incorpora a la sessió el
senyor Sala i Rovira.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient al senyor Irujo que, de la mateixa
manera que ha esmentat que la unitat de Salut Laboral ja està creada i, a partir
d’aquí s’haurà de desenvolupar, la seva crítica vol fer incidència en el fet que,
des de l’any 1999, això no s’ha dut a terme, sinó que amb aquesta modificació

35

de l’Organigrama tan sols s’ha creat la unitat de Salut Laboral, sense acabar-la
de desenvolupar, tenint en compte que des del decret de l’any 1997, es disposa
de les eines suficients per poder-ho fer.
El GMPP, doncs, critica i denuncia que l'equip de govern es doni per satisfet
amb la creació de la unitat de Salut Laboral i digui que més endavant ja s’anirà
desenvolupant, així com el retard que es porta amb aquest tema, ja que la
prevenció de la salut i dels riscos laborals són dos aspectes molt diferenciats i
afecten al gran col·lectiu de treballadors de l’Ajuntament.
Per això, el GMPP no se sent satisfet només pel fet que s’hagi creat la unitat de
Salut Laboral, perquè això condueix a una dinàmica de treball que no aporta
res al desenvolupament de la unitat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.2.1. 3.2.2 i
3.2.3 de l’ordre del dia, així com el sobrevingut número 2, s’aproven per 15 vots
afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2
GMPP) pel que esdevenen en acords plenaris amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.1 i 4.1.3 de l’ordre del dia.
4.1.1

INICIAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA CONCÒRDIA (PAU-2).

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
CONCÒRDIA (PAU-2), promogut per l’Ajuntament de Manresa, a l’empara
d’allò que disposa 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’àmbit d’aquest expedient es correspon amb el de la unitat integrada
PAU-2 Concòrdia, delimitat pel vigent Pla general d’ordenació urbana.
Atès que la legislació vigent no fixa cap procediment concret pel que fa a la
tramitació dels Programes d’actuació urbanística, havent-se d’aplicar, per
analogia la tramitació corresponent als Plans Generals d’ordenació i les seves
modificacions.
Atès que, d’acord amb l’anterior, el procediment aplicable en aquest cas 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.
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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 i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament del PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA CONCÒRDIA
(PAU-2), promogut per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò 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.”
4.1.3

APROVAR LA MINUTA DE PROTOCOL DE COL.LABORACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE NO
PROGRAMAT CONCÒRDIA (PAU-2), A SUBSCRIURE ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT EIX IMMOBLES SL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en el desenvolupament del sector
de sòl urbanitzable no programat PAU CONCÒRDIA (PAU-2) delimitat pel Pla
general d’ordenació urbana vigent des del 23 de maig de 1997.
Atès que amb aquest desenvolupament es pretén assolir tres objectius de
caràcter públic i d’interès general de la ciutat, com són: a) la consolidació del
campus universitari de la FUB i l’ampliació de l’àrea d’equipaments educatius
de la ciutat; b) la construcció de l’enllaç entre l’eix transversal i la ciutat; c) la
construcció d’un aparcament soterrani al servei del nucli d’equipaments que
configura el Centre Hospitalari de Manresa i els centres universitaris.
Atès que, per la seva banda, la societat EIX IMMOBLES SL, en qualitat de
propietària majoritària del sector, té igualment interès en el desenvolupament
d’aquest àmbit, amb la finalitat d’assolir els objectius següents: a) la construcció
d’un nucli residencial d’habitatges a la part alta del sector (zona La Talaia); b) la
construcció d’una àrea terciària formada per un hotel, oficines i altres usos,
entre els quals els usos relacionats amb l’activitat universitària.
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Atès que l’assoliment d’uns i altres objectius requereix la tramitació d’una
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, així com la tramitació
del Pla d’actuació urbanística Concòrdia.
Atès que per part de la societat EIX IMMOBLES SL existeix la voluntat de
col·laborar amb l’Ajuntament de Manresa en la realització de totes aquelles
tasques dirigides a la consecució dels interessos comuns.
Vista la minuta del Protocol de Col·laboració redactada pels serveis jurídics
d’Urbanisme i dirigida a fixar els criteris per al desenvolupament del sector de
sòl urbanitzable no programat CONCÒRDIA (PAU-2).
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 de la minuta del
Protocol annex a aquest 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 i de Control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE NO
PROGRAMAT CONCÒRDIA (PAU-2), a subscriure entre l’Ajuntament de
Manresa i la societat Eix Immobles SL, segons el redactat annex a aquest
dictamen.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del Protocol de
Col·laboració definitiu.”
El senyor García i Comas explica que, després de tenir urbanitzat tot el sector
de Bases de Manresa, els treballs de la Parada en obres, part dels Trullols
també urbanitzats, i estar treballant ja en el Tossal dels Cigalons, es fa avinent
programar més sòl urbanitzable residencial.
En conseqüència, amb el primer dictamen s’inicien els criteris i objectius per tal
que aquest sector, anomenat normalment com a sector universitari, sigui
urbanitzat i qualificat com a sòl programat.
Quant al dictamen número 4.1.3, la programació de què acaba de parlar es fa a
través d’un protocol amb un propietari concret, que disposa d’una àmplia
participació de propietat en tot el territori que ocupa aquest Pla Parcial, que
aporta un sistema important d’equipaments, ja que es tracta d’un Pla Parcial
universitari que comprèn entre vuit i nou hectàrees de terreny.
El 30 per 100 d’aquest sòl està destinat a equipaments universitaris, més el 25
per 100 corresponent a espai lliure i carrers, els quals permetran disposar d’una
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bona connexió de tota la part de Bases de Manresa amb l’entrada de l’accés
que es pot anomenar del Pont Llarg de l’Eix transversal o de la Ronda Nord de
Manresa.
També es preveu destinar el 45 per 100 d’aquest àmbit a sòl privat residencial
o comercial.
Per tant, vol remarcar que és una acció concertada amb un conveni, que es
presenta avui al Ple a través del dictamen número 4.1.3, a signar amb un
propietari que representa el 60 per 100 de la propietat del terreny.
L’Ajuntament de Manresa, disposa del 22 per 100 de terreny en aquest Pla i la
resta pertany a altres propietaris, entre els quals hi ha la FUB, que és un
patronat lligat a l’Ajuntament de Manresa.
És, doncs, un Pla respecte el qual hi ha una àmplia concertació i que es preveu
que sigui de cooperació, per tant, és l’Ajuntament qui promourà aquest sòl, fent
la tramitació dels documents necessaris. Així doncs, mai s’estarà a l’espera que
hi hagi privats que puguin endarrerir el procés.
Els acords que s’han fet en aquesta acció concertada, a través d’un conveni,
són els de modificar el Pla General. En aquest sentit, cal recordar que en
l’anterior Ple es van fer unes petites modificacions, sobretot respecte a la
densitat i a l’àmbit, que eren els conceptes que es variaven del Pla General.
En aquest conveni, l’Ajuntament de Manresa es compromet a assignar el 10
per 100 d’aprofitament mig del sector a pagar els costos d’urbanització, que
representa el carrer que uneix des del Pla Parcial fins a l’enllaç, que no està
vinculat a l’àmbit, sinó que queda fora d’ell. En conseqüència, els costos
d’urbanització es pagaran a través de la venda i aquí hi ha el compromís de
pagar aquests costos a través del 10 per 100 d’aprofitament mig.
L’Ajuntament de Manresa també es compromet a encarregar-se d’expropiar els
terrenys esmentats, que han d’ocupar el vial.
Així mateix, farà la cessió anticipada del terreny, en cas que fos necessària, per
ubicar-hi un aparcament en aquest espai, que és el que s’havia d’instal·lar en
un principi a la plaça Bages, però que com a conseqüència d’anàlisis
posteriors, s’ha considerat més viable i interessant ubicar l’aparcament sota el
vial que s’anomena l’Eix universitari, molt proper a les Bases de Manresa i al
Centre Hospitalari.
També hi ha el compromís de fer les gestions necessàries davant de la
Direcció General de Carreteres, a fi que completi tot l’enllaç que hi ha en
aquest entorn.
Aquests són els compromisos, i es pot observar també que hi ha un calendari
de totes les accions de planejament, projectes d’urbanització i tramitacions,
dins del qual, potser la data més significativa és la corresponent a l’inici de
l’obra, al gener del 2004.
Suposant que totes les tramitacions es portin correctament, al gener del 2004,
podrien començar les obres del nou vial, que oferirà tots els avantatges que ha
esmentat abans.
És una millora per a la ciutat i per a tot aquell sector, i, per tant, demana el vot
afirmatiu al dictamen.
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A les 20 hores i 50 minuts s’absenta de la Sala el senyor Canongia i Gerona i
es reincorpora a les 21 hores, després de la votació.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, tal com ha recordat el regidor
que ha presentat aquest dictamen, en el Ple anterior es va fer una modificació
puntual del Pla General en l’àmbit d’aquesta unitat integrada.
No té cap problema respecte el dictamen número 4.1.1, entén que respecte el
que es va aprovar al mes de març, es fa una part, que és el que s’anomena
PAU-2, és a dir, es treballa dins d’aquest expedient.
Respecte el conveni, però, no recorda si quan en la vegada passada, es
parlava d’aquesta modificació es feia referència també a la modificació
respecte a la qüestió de la densitat màxima del nombre d’habitatges. És a dir, si
dins d’aquesta modificació estava inclòs el tema dels habitatges o s’havia de fer
algun tipus de modificació sobre els usos, perquè no li acaba de quedar clar si
l’ús d’hotel estava admès en aquell àmbit.
Li agradaria que es fessin aquests aclariments, perquè no va poder preguntarho a la Comissió Informativa d’Urbanisme, donat que no hi va assistir, però ara
li sorgeixen aquests dubtes.
El senyor García i Comas diu que el tema de la densitat sí que estava previst
en l’anterior modificació del Pla General, passaven de 35 a 45 habitatges per
hectàrea, perquè, si es feia la divisió per al sostre que quedava, hi havia la
necessitat d’introduir-ho en aquest espai molt comercial. Els pisos eren d’uns
180 metres, cosa bastant complicada de tenir, perquè serien molt grans, i la
densitat limita del nombre màxim d’habitatges, que, si són de 100 metres
quadrats, dóna els 45 per hectàrea que ha esmentat.
Sembla doncs, correcte, i, per tant, es pot admetre aquesta modificació.
Quant als usos, ho definirà el mateix Pla Parcial. Amb el PAU es determinarà
amb quines condicions i es predefiniran els usos que són admesos i els que no.
Per tant, l’ús hoteler s’introduirà en aquest moment. Es podria no fer-ho i no
introduir-ho, però sembla convenient en aquest punt d’entrada poder ubicar una
part comercial i una part hotelera, per si en algun cas es donés la necessitat
d’alguna iniciativa i s’hi pogués ubicar.
És un espai d’entrada a la ciutat i, per tant, molt adient per ubicar aquest tipus
d’usos.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.3
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevenen en acords plenaris amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL PER A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI DE LA PLAÇA PORXADA EN UN
TRAM DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, PROMOGUT PER LA SOCIETAT
ALCALER, S.L.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per Decret d'Alcaldia de 13 de febrer de 2002 es va dictar la resolució
següent:
1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL PER A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI DE LA PLAÇA PORXADA EN UN
TRAM DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, promogut i tramès per la societat
"ALCALER, S.L.", de conformitat amb allò que disposa l'article 66, en relació
a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'Estudi de Detall inicialment
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
als efectes de presentació d'al·legacions, 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 per l'àmbit 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.
3r. CONDICIONAR L'APROVACIÓ DEFINITIVA de l'Estudi de Detall en
tràmit a què per part del promotor sigui incorporada en el document la
prescripció assenyalada pels serveis tècnics municipals en el seu informe de
7 de febrer de 2002.
4t. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió informativa i de
control de Serveis del Territori, a l'efecte del seu coneixement, en la propera
sessió que tingui lloc.
Vist que l'acord d'aprovació inicial ha estat de manifest públic durant un termini
de vint dies, comptats del 8 de març al 2 d'abril del 2002, prèvia publicació dels
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm.57, del dia 7 de
març de 2002, així com en el diari El Periódico, de 6 de març de 2002.
Vist que la societat "ALCALER, S.L." ha presentat el text refós de l'Estudi de
Detall en compliment d'allò previst en el punt tercer del Decret d'Aprovació
Inicial.
Vist que els serveis tècnics municipals han emès un informe en el qual es fa
constar que la documentació aportada incorpora les prescripcions fixades en
l'aprovació inicial del document.
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.
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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 i de control de Serveis del Territori proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PER A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI DE LA PLAÇA PORXADA EN UN TRAM
DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, promogut per la societat "ALCALER, S.L.",
de conformitat amb allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l'article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r. PUBLICAR l'anunci de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del
que disposa l'article 49 del Decret 146/1984, de 10 d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d'adequació de l'ordenament
urbanístic de Catalunya.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació de l’estudi de
detall del carrer Àngel Guimerà, plaça Porxada, amb el que es prolonga tot el
tipus de cobertes que s’havien fet amb l’anterior estudi de detall.
Exposa que s’ordena tot el sector on hi ha el carrer Canonge Mulet i dues
edificacions que estan encara construïdes i que es preveuen enderrocar.
Afegeix que l’aprovació d’aquest estudi de detall possibilitarà que la nova
construcció sigui uniforme amb la que s’està construint en aquest moment.
Conclou dient que no s’han formulat al.legacions durant el període d’exposició
pública.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.4

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL ELS COMTALS, A
SUBSCRIURE AMB LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON ÚNIC
DEL SUBSECTOR 1 DEL PLA PARCIAL ELS COMTALS, LA SOCIETAT
INMOBILIARIA CONDALS, SL, I LA SOCIETAT CONSTRUCCIONES
TERRA-DELL, SA; I DEIXAR SENSE EFECTES LA MINUTA DE CONVENI
APROVADA PER ACORD DEL PLE DE 18 DE MARÇ DE 2002, JA QUE
QUEDA SUBSTITUÏDA ÍNTEGRAMENT PER AQUESTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 de març de 2002, fou
aprovada la minuta de conveni urbanístic per al desenvolupament del Pla
parcial Els Comtals, a subscriure amb la Junta de Compensació del subsector 1
d’aquest àmbit i la societat Terra-Dell SA.
Atès que l’esmentada Minuta de Conveni, en el seu pacte quart estableix el
compromís de formalitzar diverses permutes entre l’Ajuntament de Manresa i la
Junta de Compensació, entre les quals les següents:
Primera.
Les parcel·les I-2, V-19, V-20 i V-21, propietat de l'Ajuntament de
Manresa, provinents de la cessió del 10% de l'aprofitament mig, que
equivalen, segons el projecte de Compensació aprovat, a un total de
5.057 unitats d'aprofitament; és permutaran per les parcel·les V-2, V-3,
V-4, V-30, V-31, V-32 i V-33, propietat de la Junta de Compensació i
equivalents a 5.188 unitats d'aprofitament.
Atès que per part de la societat Inmobiliaria Condals SL ha estat sol·licitat un
canvi pel que fa a les parcel·les concretes a permutar, així com la correcció
d’una errada material consistent en substituir el nom del propietari de les
parcel·les que, en comptes de Junta de Compensació ha de dir Inmobiliaria
Condals SL.
Atès que en atenció a aquesta sol·licitud ha estat redactada una nova minuta
de conveni per al desenvolupament del Pla parcial Els Comtals, la qual ha de
substituir la que fou objecte d’aprovació en data 18 de març de 2002 i que resta
pendent de la seva signatura.
Vist el contingut de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL ELS COMTALS, a subscriure amb
la Junta de Compensació del polígon únic del subsector 1 del Pla parcial Els
Comtals, la societat Inmobiliaria Condals SL i la societat Construcciones TerraDell SA, d’acord amb el redactat annex a aquest dictamen.
2n. FACULTAR l’Il·lustríssim senyor Alcalde per a la signatura del conveni
definitiu.
3r. DEIXAR SENSE EFECTES l’acord plenari del dia 18 de març de 2002, pel
qual s’aprovà la minuta de conveni urbanístic per al desenvolupament del Pla
parcial Els Comtals, a subscriure amb la Junta de Compensació del polígon
únic del subsector 1 del Pla parcial Els Comtals i la societat Construcciones
Terra-Dell, d’acord amb el redactat annex a aquest dictamen, atès que aquella
minuta de conveni queda substituïda íntegrament per l’actual.”
En aquest moment, quan són les 21 hores, es reincorpora a la sessió el senyor
Canongia i Gerona.
El senyor García i Comas explica que es tracta de la modificació d’un
dictamen del Ple anterior. Els propietaris han demanat fer un canvi de les
parcel·les que es permutaven. No les citarà perquè estan designades amb
claus com la V-2 o V-3, cosa que no permet identificar-les, però el canvi està
bàsicament en el fet que amb aquestes noves parcel·les que es permuten, com
que sobrepassen el valor en 4.500 unitats d’aprofitament, l’Ajuntament de
Manresa ha de rebre 12 milions de pessetes. En l’anterior conveni passava al
revés, ja que era l’Ajuntament qui havia de compensar.
Per tant, aquesta és una modificació de les parcel·les que es permuten amb el
conveni dels Comtals industrial.
També hi ha un canvi consistent en el fet que es van assignar a la Junta de
Compensació com a propietària d’unes parcel·les a Inmobiliària Condals, S.L.
Aquests són els dos aspectes que s’han modificat, per una banda, un canvi de
parcel·les que modifiquen la seva valoració, i, per una altra, un canvi de nom, i
aquest és el nou conveni que se sotmet a aprovació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA
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5.1.1

CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA ENCARREGADA DE COORDINAR LA
FESTA MAJOR DE MANRESA, 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5
d’abril del 2002, 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 de la Festa Major d'enguany.
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 2002 buscant el
més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la participació
ciutadana.
Atès que la Regidoria de Cultura ha considerat, com altres anys, procedir a la
creació d'una Comissió per a l'organització de la Festa Major de Manresa que
coordini les tasques entre l'Associació Manresa de Festa i els diversos serveis
municipals que intervenen en els seus treballs preparatoris.
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la
creació d'òrgans de participació ciutadana.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada dels Serveis a la
Persona en data 5 d'abril de 2002.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de coordinar la Festa Major de
Manresa 2002, i que quedarà integrada per les següents persones:
PRESIDENT:

VOCALS:

Ramon Fontdevila i Subirana, Tinent
d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura

(DNI 39325395)

Membres de l’Associació Manresa de Festa:
·
·
·
·
·
·

Xavier Victori Blaya
Esteve Porta Barris
Jesús Sagués Llombart
Sònia Ortega Juncosa
M. Dolors Gabarró Masats
Jordi Grau Bosch

(DNI 39355676)
(DNI 39312749)
(DNI 39344032)
(DNI 39359483)
(DNI 39335002)
(DNI 39365808)

TÈCNICS MUNICIPALS:
· Assumpta Bermúdez Sanz
· Jordi Cesar Serrano
· Carles Xavier Muñoz Tobias

- Cap de Grup de Festes i Cultura Popular- Representant de la Policia Local- Representant de la Policia Local-“
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El senyor Fontdevila i Subirana comença la seva intervenció recordant que,
com cada any, al final del primer trimestre es fa pública la composició de la
Junta que ha de preparar la celebració, oficialment del trasllat dels Cossos
Sants, Sant Fruitós, Santa Agnès i Sant Maurici, però a la pràctica i
popularment, de la Festa Major.
Amb aquest esperit, creu que no és cap novetat dir que hi ha el desig que
aquesta tasca no sigui estrictament de l’Administració, sinó que una
representació de la ciutat sigui l’encarregada de coordinar els actes que se
celebraran per la Festa Major.
El conjunt de les persones que es proposen són membres de l’Associació
Manresa de Festa i representen un to de continuïtat respecte a la Junta de l’any
passat.
No s’allargarà en aquest punt perquè properament es farà la presentació
pública i amb més detall d’aquestes persones i del preprojecte que ja tenen,
donat que, de fet, i precisament perquè al darrere hi ha un contingut de
continuïtat, des del mes de febrer, ja hi estan treballant.
Vol insistir en el fet que aquest conjunt de persones, entre les quals el senyor
Xavier Victori aquest any ocupa el càrrec de president de l’Associació Manresa
de Festa, treballen també amb el suport de les entitats locals, perquè la Festa
Major pugui ser celebrada tant com sigui possible.
Cal recordar que, per la modificació del calendari que es va fer l’any 1996,
aquest any, tornem a tenir una d’aquelles Festes Majors reculada, de manera
que s’escaurà dissabte, 31 d’agost, diumenge, 1 de setembre, i dilluns, 2 de
setembre. Aquesta circumstància permet pensar que la majoria de les persones
ja hauran tornat de les possibles o hipotètiques vacances i, fins tot, el gremi
d’ensenyament, l’any 2002 disposarà d’un dia mes de festa, cosa que no passa
sempre i que fa viure més bé l’estiu.
Per acabar, els tres tècnics municipals que formen part de la Comissió i que ja
hi eren habitualment, són la senyora Assumpta Bermúdez, de la regidoria de
Cultura, que és cap de grup de Festes, i els dos representants de la Policia
Local, senyor Jordi César Serrano i senyor Carles Xavier Muñoz Tobías, que
també fa anys que participen amb molta experiència a la Comissió i que fan
pensar també que, des del punt de vista tècnic, aquest any 2002, podríem tenir
una molt bona festa major, de la qual vol remarcar que té la voluntat de tenir,
com a eix vertebrador, els 150 anys dels nans de la nostra ciutat.
Amb aquesta explicació, creu que ja es pot tenir una idea de com anirà, per
anar passant les properes setmanes.
El senyor de Puig i Viladrich anima la Comissió a treballar bé per la Festa
Major i li desitja tota la sort del món, i creu que cal agrair, una vegada més, als
integrants de la Comissió el seu esforç de dedicació, perquè els manresans
puguin tenir una bona Festa Major.
Per tant, el GMCiU manifesta a l’avançada l’agraïment a aquestes persones.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L’ASSEMBLEA
LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA MANRESA, EN CONCEPTE DE
TRASLLATS SOCIALS, PER IMPORT DE 4972,58 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del 19 de març del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 2002 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament que
subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT
O INDUSTRIAL

CONCEPTE

EUROS

ASSEMBLEA LOCAL DE CREU
ROJA ESPANYOLA MANRESA
CIF. Q-2866001-GL

Trasllats socials adaptats
realitzats durant el mes de
gener 2002 (AMPANS)

1195,80

“

Trasllats socials adaptats
durant el mes
de
gener

3776,78
4972,58 “

El senyor Mora i Villamate explica que l’origen d’aquest crèdit extrajudicial
radica en el fet que, en el moment en què va finalitzar la concessió
administrativa del transport adaptat, durant un període de 3 o 4 setmanes no
estava encara a punt la nova concessió i, per tant, a l’anterior concessionari se
li va demanar que continués fent el transport mentre es feia tot el procés de
concessió administrativa i, en conseqüència, ara se li reconeix aquest servei
que va fer, sense l’emparament de la concessió administrativa, tenint en
compte que aquest expedient de reconeixement disposa de consignació
pressupostària suficient.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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5.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

5.3.1

INICIAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL I DE POLICIA MORTUÒRIA I CONSTITUIR UNA
COMISSIÓ D’ESTUDI PER REDACTAR L’AVANTPROJECTE DEL TEXT
ESMENTAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del 5
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria,
d'acord amb el que preveu l'art. 3 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, correspon als
ajuntaments i al Departament de Sanitat i Seguretat Socials de la Generalitat
de Catalunya, sens perjudici d'altres competències concurrents en aquesta
matèria.
Atès que els articles 25.2.j de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del
Règim Local i 63.2.j de la llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, on es preveu que els Ajuntaments ostenten la competència en
matèria de cementiris i serveis funeraris.
Atès que a la ciutat de Manresa existeix un Cementiri Municipal el règim del
qual es conté al Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria,
publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 135, de 6 de juny de 1987.
Atesa la necessitat d'adequació de l'esmentat Reglament a reformes de la
regulació administrativa i de dret privat formulades amb posterioritat a l'entrada
en vigor de l'esmentat Reglament, així com a les noves demandes que l'actual
societat planteja en aquest aspecte.
Atès el que s'estableix a l'article 68 de la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya respecte a les competències municipals en matèria de
cementiris i policia sanitària mortuòria.
Atès que, dins el procediment legal establert per aprovar les ordenances
municipals, l'article 62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, disposa que, acordada la
formació o modificació d'una ordenança, s'ha de designar una comissió d'estudi
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma.
Vist l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada dels Serveis a la
Persona en data 5 d'abril de 2002.
Per tot això, com a Regidor delegat de sanitat, proposo al Ple Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Iniciar l'expedient de modificació del Reglament del Cementiri
Municipal i de Policia Mortuòria.
SEGON.- Constituir una comissió d'estudi per redactar l'avantprojecte del text
normatiu esmentat al punt anterior.
TERCER.- Nomenar president de la comissió d'estudi el Regidor delegat
d'administració i Sanitat d'aquest ajuntament, Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte.
QUART.- Nomenar membres de la comissió d'estudi les persones següents:
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim Garcia, Regidor d'Urbanisme
Josep Serrano, Director dels Serveis a la Persona
Elisenda Solsona, Cap de la Unitat de Salut
Josefina Belmonte, Cap de Secció d'Hisenda
Federico Marlet, Cap de Secció d'Edificis Públics
Jordi Rodríguez, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics
Josep Lluís Marañon, Administratiu Unitat de Salut. Oficina Cementiri
Jeroni Muñoz, Tècnic Mig de Gestió Especialitzada, que actuarà com a
secretari de la comissió d'estudi, amb veu i vot."

El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que es tracta de constituir la
Comissió encarregada d’estudiar la modificació del Reglament del Cementiri
Municipal i de Policia Mortuòria, vigent.
L’actual Reglament, que regula tots els aspectes referents als temes funeraris
del nostre Cementiri és del juny del 1987. Des d’aquell moment, a part dels
quinze anys que han transcorregut i, per tant, de les noves demandes que
l’actual societat planteja en aquest aspecte, es fa palesa la necessitat
d’adequació de l’esmentat Reglament, en base a noves regulacions
administratives i de dret privat que han entrat en vigor amb posterioritat a
l’aprovació d’aquest Reglament per part del Ple de la Corporació.
Es refereix concretament al Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, del 25 de
novembre del 1997 i a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, que també
concreta alguna de les competències municipals en matèria de policia sanitària
i mortuòria.
Com ja ha dit, a part de l’adequació a aquestes dues normes, també cal
adequar-se a les demandes de l’actual societat respecte a molts temes
d’interès, que no estan prou previstos en l’actual Reglament, o, si més no, no
estan prou adequats a la realitat actual.
Està parlant sobretot dels capítols referents als drets funeraris, com són el
règim de concessions, d’arrendament, de transmissions dels drets funeraris, de
la rotació de les sepultures, de la pèrdua o caducitat dels drets funeraris i dels
tràmits, entre d’altres.
Així doncs, amb aquest dictamen es pretén constituir la comissió d’estudi, a fi
de poder disposar ben aviat d’un Reglament més adaptat als nous temps.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia.
6.1.1

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 5
d’abril del 2002, 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: ROGER TORRAS PLANAS
Expedient: OMA/0012901 – ICB/000135
Descripció obres: Rehabilitació de façana i reparació de coberta a la
Plaça Gispert, 4 “Casa Vidal”.
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: JOSEP MARCOS RUIZ
Expedient: COM/0001002 – ICB/00006
Descripció obres: Reformar vivenda a la Plaça Hospital, 7-1r.-2a.
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: DAVID TALLEDA FERRER
Expedient: OBM/0000702- ICB/00013
Descripció obres: Redistribuir envans interiors, enderroc d’envans,
obertura de portes i finestres i tancament d’altres al C/. Urgell, 34-36-2n.3a.
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: JORDI CASAS CASADEVALL, en representació de
CALÇATS LAMOLLA, S.A.
Expedient: OBM/0001202- ICB/00014
Descripció obres: Reforma de botiga amb modificació d’estructura al C/.
Born, 24.
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.
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Sol·licitant: MARTA ESCLUSA RIU
Expedient: OBM/0002002- ICB/00023
Descripció obres: Rehabilitació interior d’un habitatge al C/. Sobrerroca,
20-3r.-1a.
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: JAUME BALLUS PIDEMUNT, en representació de la Sra. M.
LLUÏSA ARAGÓ REGUANT
Expedient: OBM/0002802- ICB/00022
Descripció obres: Reforma interior per la transformació de dos habitatges
en una sola unitat al C/. del Peix, 18-2a.
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: JOSEFA BESORA ALGUÉ
Expedient: OBM/0003002- ICB/00026
Descripció obres: Pintar fusteria exterior al C/. Sant Bartomeu, 49
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: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER NOU, NÚM. 47
Expedient: OBM/0003202- ICB/00030
Descripció obres: Substitució porta entrada i terra vestíbul de l’immoble
del C/. Nou, 47.
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: JUAN FONT MASCARÓ
Expedient: COM/0006202 - ICB/00040
Descripció obres: Adequar interiors de vivenda al C/. Sant Bartomeu, 3
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: M. TERESA TORRA OLIVERES, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA SANT DOMÈNEC,
NÚMS. 19-23
Expedient: COM/0008402 - ICB/00047
Descripció obres: Instal·lació de tres claraboies als celoberts, pintat de
l’escala i reparació de façana posterior a la Muralla Sant Domènec, 1923.
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: MARC SANCLIMENS SOLERVICENS
Expedient: COM/0007402 - ICB/00042
Descripció obres: Canvi de porta exterior i neteja i arrebossat de parets
interiors local sense ús al C/. Magraner, 6.
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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 per la Cap de Secció d’Hisenda.
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.
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: ROGER TORRAS PLANAS
Expedient: OMA/0012901 – ICB/000135
Descripció obres: Rehabilitació de façana i reparació de coberta a la
Plaça Gispert, 4 “Casa Vidal”.
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: JOSEP MARCOS RUIZ
Expedient: COM/0001002 – ICB/00006
Descripció obres: Reformar vivenda a la Plaça Hospital, 7-1r.-2a.
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: DAVID TALLEDA FERRER
Expedient: OBM/0000702- ICB/00013
Descripció obres: Redistribuir envans interiors, enderroc d’envans,
obertura de portes i finestres i tancament d’altres al C/. Urgell, 34-36-2n.3a.
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: JORDI CASAS CASADEVALL, en representació de
CALÇATS LAMOLLA, S.A.
Expedient: OBM/0001202- ICB/00014
Descripció obres: Reforma de botiga amb modificació d’estructura al C/.
Born, 24.
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.
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Sol·licitant: MARTA ESCLUSA RIU
Expedient: OBM/0002002- ICB/00023
Descripció obres: Rehabilitació interior d’un habitatge al C/. Sobrerroca,
20-3r.-1a.
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: JAUME BALLUS PIDEMUNT, en representació de la Sra. M.
LLUÏSA ARAGÓ REGUANT
Expedient: OBM/0002802- ICB/00022
Descripció obres: Reforma interior per la transformació de dos habitatges
en una sola unitat al C/. del Peix, 18-2a.
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: JOSEFA BESORA ALGUÉ
Expedient: OBM/0003002- ICB/00026
Descripció obres: Pintar fusteria exterior al C/. Sant Bartomeu, 49
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: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER NOU, NÚM. 47
Expedient: OBM/0003202- ICB/00030
Descripció obres: Substitució porta entrada i terra vestíbul de l’immoble
del C/. Nou, 47.
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: JUAN FONT MASCARÓ
Expedient: COM/0006202 - ICB/00040
Descripció obres: Adequar interiors de vivenda al C/. Sant Bartomeu, 3
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: M. TERESA TORRA OLIVERES, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA SANT DOMÈNEC,
NÚMS. 19-23
Expedient: COM/0008402 - ICB/00047
Descripció obres: Instal·lació de tres claraboies als celoberts, pintat de
l’escala i reparació de façana posterior a la Muralla Sant Domènec, 1923.
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: MARC SANCLIMENS SOLERVICENS
Expedient: COM/0007402 - ICB/00042
Descripció obres: Canvi de porta exterior i neteja i arrebossat de parets
interiors local sense ús al C/. Magraner, 6.
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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.”
6.1.2

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 50 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 5
d’abril del 2002, 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: JOSÉ MARIA SOLER VIVES
Expedient: COM/0006402 – ICB/000041
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou de Santa Clara, 9-1r.-1a.
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: DIEGO MUÑOZ SÁNCHEZ
Expedient: COM/0006702 – ICB/000039
Descripció obres: Aplacar pedra als baixos de la façana del C/. Sabadell,
46.
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:
MARIA
ARIMANY
SOLER,
en
representació
d’EDIFICACIONS ARIMANY JORBA, CB
Expedient: COM/0006702 – ICB/000039
Descripció obres: Aplacar pedra als baixos de la façana del C/. Sabadell,
46.
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: ROSA MASOT BLANCO
Expedient: COM/0007602 – ICB/000043
Descripció obres: Pintar façana al C/. Magnet, i cantonada C/. Cos.
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: BLAI LUJAN FERNÁNDEZ
Expedient: COM/0005902 – ICB/000038
Descripció obres: Pintar façana exterior al C/. Oms i de Part, 52.
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 per la Cap de Secció d’Hisenda.
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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.
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: JOSÉ MARIA SOLER VIVES
Expedient: COM/0006402 – ICB/000041
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Nou de Santa Clara, 9-1r.-1a.
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: DIEGO MUÑOZ SÁNCHEZ
Expedient: COM/0006702 – ICB/000039
Descripció obres: Aplacar pedra als baixos de la façana del C/. Sabadell,
46.
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:
MARIA
ARIMANY
SOLER,
en
representació
d’EDIFICACIONS ARIMANY JORBA, CB
Expedient: COM/0006702 – ICB/000039
Descripció obres: Aplacar pedra als baixos de la façana del C/. Sabadell,
46.
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: ROSA MASOT BLANCO
Expedient: COM/0007602 – ICB/000043
Descripció obres: Pintar façana al C/. Magnet, i cantonada C/. Cos.
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: BLAI LUJAN FERNÁNDEZ
Expedient: COM/0005902 – ICB/000038
Descripció obres: Pintar façana exterior al C/. Oms i de Part, 52.
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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Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet a
votació conjunta els dictàmens número 6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia i
s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents, pel que esdevenen en
acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.3

ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL LA SENYORA
ANA VILAJOSANA TRENCH CONTRA LES LIQUIDACIONS DERIVADES
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REMODELACIÓ DEL
CARRER DOCTOR FLEMING I DELS PASSATGES PILAR COTS I CAMÍ
VELL DE SANTPEDOR.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 8
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist el recurs de reposició interposat per la Sra. Ana Vilajosana Trench, contra
les liquidacions derivades de les contribucions especials per la remodelació del
carrer Doctor Fleming i dels Passatges Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor.
Atès que la interessada al·lega error en la quantificació del total de metres
quadrats subjectes a contribucions especials, per no haver inclòs en l'expedient
la finca interior situada al Passatge Pilar Cots, 1 Interior (RC 2912039), la qual
també es beneficia de l'execució de les obres.
Atès que s'ha constatat que actualment la finca situada al Passatge Pilar Cots,
1, interior (RC 2912039) únicament té accés a través de la finca situada al
Passatge Pilar Cots, 1, interior (RC 2912040), doncs, tal i com es desprèn de
l'informe emès per l'aparellador, cap de la unitat de Banc de dades i cadastre,
referent a l'accés de la finca situada al Passatge Pilar Cots, 1, interior (RC
2912039), el passatge que comunicava la finca amb el carrer Guifré el Pilós
resulta actualment impracticable.
Atès, doncs, que essent així, efectivament la finca situada al Passatge Pilar
Cots, 1 interior (RC 2912039) obté un benefici especial per l'execució de les
obres de remodelació del Passatge Pilar Cots i el Camí Vell de Santpedor,
benefici, tanmateix, que no pot igualar-se amb el benefici que obtenen les
finques que tenen accés directe amb el carrer urbanitzat, per la qual cosa es
justifica considerar un benefici igual al 50% de l'obtingut per la resta de finques
colindants amb el vial.
Segons informe del cap de la unitat del banc de dades, el mòdul edificable de la
parcel·la és de 140 m2, per la qual cosa es considera que aquesta finca hauria
d'haver estat inclosa a l'expedient amb un mòdul de 70 m2 (50% del sostre total
edificable).
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
Com a president de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
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Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Ana Vilajosana Trench i
afegir el mòdul edificable corresponent a la finca situada al Passatge Pilar Cots,
1, interior (RC 2912039), quantificat en 70 m2, al mòdul total edificable
corresponent a les contribucions especials per la remodelació del carrer Doctor
Fleming i els passatges Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor, modificació que
produirà efectes en la liquidació definitiva de les contribucions especials.”
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que es tracta de
l’acceptació del recurs de reposició interposat per la senyora Ana Vilajosana,
donat que en l’exposició de motius es demostra que la recurrent tenia raó en
les seves reivindicacions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.1.4

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
APARTATS DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ENSENYAMENT A L’ESCOLA D’ART DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“1.

L'article 104.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en referència a l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, disposa que "Las Ordenanzas fiscales podrán
regular una bonificación de hasta el 95 % de la cuota del impuesto a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la
bonificación a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la
Ordenanza fiscal."
En aplicació d'aquest article, el Ple de l'Ajuntament de Manresa va
incorporar a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost, entre d'altres, una
bonificació del 95% de la quota de l'impost
acreditat per les
construccions, instal·lacions o obres "realitzades per les Administracions
Públiques amb càrrec totalment o parcial a d'altres Administracions
Públiques en edificis públics de caràcter cultural, històric, artístic o d'ús
públic o social".
Tanmateix, és voluntat d'aquest Ajuntament estendre aquesta bonificació
a totes les construccions, instal·lacions o obres realitzades per
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Administracions Públiques en edificis destinats al servei públic, amb
independència de la manera en què aquestes es financin.
2.

Segons informe del Director de Serveis a la Persona, l'Escola d'Art de
Manresa ha sol·licitat recentment autorització al Departament
d'Ensenyament per iniciar el curs 2002-04 un nou cicle formatiu d'arts
plàstiques, anomenat de "Gràfica Publicitària", amb el mateix grau, durada
i costos que el cicle formatiu d'Il·lustració, i per tant, es proposa l'aprovació
de la tarifa corresponent, que es començarà a aplicar el proper mes de
setembre.
Es preveu l'aplicació d'una tarifa de 721 euros, igual a la del cicle formatiu
d'Il·lustració, en atenció a que tots dos cicles són equivalents en grau,
durada i costos, alhora que no excedeix, en el seu conjunt, el cost real o
previsible del curs, tal i com s'estableix a l'article 24.2 de la llei 39/88, de
28 de desembre, segons es desprèn de la memòria econòmic financera
que consta a l'expedient.

Vistos l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda, i la memòria econòmic
financera que consten a l'expedient.
Com a president de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes, proposo al Ple de la corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de la lletra d) de l'apartat 1 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que quedarà redactada de la forma següent:
"d) Les realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa
o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies
de caràcter cultural, històric, artístic o d'ús públic o social".
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de l'epígraf 1 de l'article 5 de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de
Manresa, al qual s'afegirà la tarifa següent:
EPÍGRAF
1.12. Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (curs 2002-04)

TARIFA (EUROS)
721,00

TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova
redacció dels articles, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al
Butlletí oficial de la província, el qual també es publicarà en un dels diaris de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap reclamació o
al·legació, els acord adoptats restaran aprovats definitivament.
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QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial
de la Província els acord elevats a definitius i el text íntegre dels articles
modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor al dia següent
de la publicació de l’anunci esmentat, i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.”
El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i explica que amb
aquest dictamen es fa front a dues modificacions de les Ordenances Fiscals,
una de les quals és per donar cabuda al nou cicle formatiu de Gràfica
Publicitària, que tindrà l’Escola d’Art de Manresa, a partir del curs vinent. L’altra
modificació és per especificar clarament, evitant que hi hagi dubtes
d’interpretació, que, quan una empresa privada actua en nom de l’Administració
Pública en el moment de fer un servei de caràcter social, històric i cultural,
obtindrà els mateixos beneficis fiscals que l’Administració Pública.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, en coherència amb la votació en contra
que va fer el GMPP respecte a les Ordenances Fiscals, votarà negativament
aquest dictamen, malgrat entendre els seus raonaments.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia l’abstenció del GMCiU respecte a
aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC), 2 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCiU) i, per
tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.j) de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel que esdevé
en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.5

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
RAMON PRAT PERRAMON CONTRA L’ACORD PLENARI DE 21 DE
GENER DE 2002, PEL QUAL FOU APROVAT DEFINITIVAMENT
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE REMODELACIÓ DEL CARRER SANT
FRANCESC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 5
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 21 de
gener de 2002, fou aprovat definitivament l’expedient d’aplicació de
contribucions especials per a l’execució de l’obra de remodelació del carrer
Sant Francesc, publicant-se el reglamentari anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 35, del dia 9 de febrer de 2002.
Vist que dins del termini legalment hàbil ha estat presentat un únic recurs de
reposició contra l’anterior acord per part del senyor Ramon Prat Perramon,
actuant com a President de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA DE
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SANT FRANCESC NÚM. 35, si bé no manifesta ostentar la representació d’aquesta
entitat, ni interposar el recurs en nom de la mateixa doncs, en cas contrari i de
conformitat al que preveu l’article 32 .3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, caldria acreditar aquesta representació.
Atès que, en aplicació del que disposa l’article 110 .3 de la Llei 30/1992, l’escrit
presentat ha de qualificar-se com a recurs contra l’acord municipal plenari del
dia 21 de gener de 2002, fonamentant-se en les consideracions següents:
a) Les obres a executar són de millora o renovació, dins del marc més ampli
de millora de l’espai urbà adreçada a la peatonalització del carrer, sense
que comporti cap benefici pels veïns dels immobles que es poden veure
afectats per l’esmentada peatonalització, mancant l’obtenció d’un benefici
per part dels contribuents.
b) Improcedència de l’aplicació de contribucions especials per obres de
substitució o renovació.
c) Existència de diferents pronunciaments jurisdiccionals favorables als
principis exposats.
d) El repartiment del cost al 50% no desvirtua les anteriors manifestacions.
Vist que un correcte plantejament de la resolució a donar a aquest recurs de
reposició exigeix l’estudi de cada un dels apartats esmentats pel recurrent i que
són els següents:
A)

Sobre la manca d’obtenció d’un benefici especial amb motiu de la
realització de les obres de millora o renovació.

Com ja s’exposava en l’informe justificatiu de les contribucions especials, les
obres representen un evident benefici sobre les finques afectades per
l’expedient, doncs segons s’explica en la memòria del projecte d'obres "les
obres comprenen la demolició de tots els elements existents d'urbanització i
edificació, el replanteig de l'obra, la construcció del clavegueram, la modificació
i l'ampliació dels serveis d'abastament d'aigua i gas, el soterrament dels
creuaments de les línies elèctriques i de telèfons, la pavimentació de tot el
carrer i la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic".
Un senzill examen del projecte d’obres quin finançament es pretén mitjançant
les contribucions especials assevera aquest principi de l'especial benefici
obtingut per les finques afectades per l’expedient:
a) Segons resulta de l’apartat 2.3 del projecte d’obres es contempla la
renovació de l’enllumenat existent amb la finalitat bàsica, a més d’estalviar
energia, de dotar d’una il·luminació suficient aquest carrer, actualment molt
deficient.
b) L’apartat 2.4 de la memòria del projecte ens indica que “la claveguera
existent en el carrer Sant Francesc és un conducte d’obra amb una secció
rectangular, recobert amb una llosa de pedra i amb una profunditat de
desguàs d’aproximadament 1,7m. Per tant és un conducte obsolet, que
segurament té filtracions i que s’ha de substituir”.
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c) L’apartat 2.5.1 en explica el caràcter obsolet de la xarxa d’aigües i la
necessitat de la seva substitució per una nova de major diàmetre i en millor
estat que l’existent.
d) L’apartat 2.6.5 de la memòria del projecte d’urbanització es refereix a la
construcció d’una galeria de serveis destinada a les telecomunicacions, la
qual possibilitarà l’accés de les noves tecnologies al carrer en les
condicions més favorables possible.
e) Es preveu, segons l’apartat 2.8, la supressió de barreres arquitectòniques
amb el compliment Decret 100-84 sobre la supressió de barreres
arquitectòniques i la Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de
Barreres Arquitectòniques del 13 de novembre de 1991
f) Així mateix el projecte executiu compleix les disposicions del Decret 241 de
26 de juliol de 1994 referent a Normes Complementàries de la Norma
Bàsica d’Edificació CPI/91
Tot aquest conjunt de noves previsions i instal·lacions millores sens dubte la
qualitat de vida del sector, el valor de les edificacions i, per tant, el benefici
obtingut pels contribuents.
Pel que fa a la peatonalització del carrer, aquesta no és el fet imposable de les
contribucions especials, sinó l’execució de les obres, sense que tampoc
s’acrediti per part del recurrent que aquesta peatonalització li pugui representar
cap mena de perjudici. Pel contrari, i malgrat no ser aquest el motiu de la
imposició de contribucions especials, la peatonalització d’aquest carrer
comportarà una millora per a tot el sector, incloses les finques afectades per la
realització de les obres i complementació dels serveis existents, les quals sí
constitueixen el fet imposable de les contribucions en tant que generen un
especial benefici a les finques afectades.
B)

Sobre la improcedència de l’aplicació de contribucions especials per
obres de substitució o renovació.

L’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, disposa:
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o
del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local,
por las entidades respectivas.
Com recorda la Sentència número 125/2001 del Tribunal Superior de Justícia
de Castella i Lleó, dictada el dia 19 de març de 2001, en el recurs 183/1998
(Ponent: Varona Gutiérrez, Valentín), en el seu Fonament de Dret tercer:
Dicho esto basta recordar que la imposición de contribuciones
especiales es procedente tanto para la realización de trabajos de nueva
urbanización como para la realización de mejoras en los ya existentes
con lo cual no puede aceptarse las alegaciones al respecto para
impugnar la procedencia de las contribuciones especiales.
Dicho esto entrando en el análisis de la improcedente exclusión a juicio
de los recurrentes de la finca núm. ... hemos de partir de la teoría
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sentada con reiteración por el Tribunal Supremo que recogen sentencias
como la de S 21-06-1994, rec. 4205/1990. Pte: D. Ricardo, que nos dice:
"El hecho imponible de las contribuciones especiales consiste en la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o
del establecimiento de servicios públicos como señala el art. 26 LGT o,
según la expresión del art. 216.1 del T.R. 18 abril 1986 en la ejecución
de obras o el establecimiento, ampliación o mejora de servicios
municipales, siempre que a consecuencia de aquéllas o de éstos,
además de atender al interés común o general, se beneficie
especialmente a personas determinadas. Frente al impuesto, con el que
se financian actividades públicas en las que no pueden detectarse
específicos intereses particulares, las contribuciones especiales van
dirigidas a financiar aquellas obras y servicios públicos en los que junto a
intereses generales indeterminados se ha podido descubrir intereses
particulares reflejados en un beneficio especial de personas
determinadas o en el aumento del valor de determinadas fincas".
Per tant, el fet imposable de les contribucions especials és l’obtenció d’un
benefici o augment del valor dels béns per part del subjecte passiu, derivat
aquest benefici o augment del valor de la realització d’obres per part de
l’Administració, amb independència de que aquestes obres siguin o no de nova
urbanització. Resulta evident de l’examen del projecte que l’actuació municipal
va més enllà d’un simple manteniment (que no donaria lloc a la imposició de
contribucions especials), sinó que es tracta d’una renovació, millora i ampliació
de serveis.
C) Sobre l’existència de diferents pronunciaments jurisdiccionals favorables
als principis exposats.
El recurrent aporta diferents sentències que, suposadament, recolzen la seva
tesi d’improcedència d’imposició de contribucions especials per la manca de
benefici especial derivat de l’execució d’obres que no siguin de primera
urbanització.
Però de l’examen de les sentències es constata que no és així, sinó que les
sentències aportades justifiquen la improcedència d’imposició de contribucions
especials quan la realització de les obres tant sols representa un interès
general, però no un benefici especial de determinats propietaris, sent el cas
paradigmàtic les portades d’aigües.
Així doncs, la primera sentència del Tribunal Suprem citada pel recurrent, del
dia 28 de febrer de 1989 (dictada per cert en aplicació de l’anterior de la Llei de
les Hisendes Locals) diu:
Referencia “El Derecho”. 1989/2178 TS 3ª, S 28-02-1989. Pte: Madrigal García, Carmelo
RESUMEN
El TS desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró la
nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) por el que se aprobó
la aplicación de Contribuciones Especiales motivadas por la ejecución de obras de
abastecimiento de aguas, las normas que habían de regir esta tributación y el reparto de
cuotas, y declaró el derecho del recurrente a la devolución de las cantidades que hubiese
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satisfecho o la cancelación de la fianza en su caso, ya que se trata de obras de interés
general y no existe beneficio especial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-- Por el abogado del Estado se pretende la revocación de la sentencia de
instancia que anuló el Ac. 28 junio 1983 del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, sobre
imposición de contribuciones especiales por obras de ampliación del servicio de
abastecimiento de aguas, así como la liquidación que por dicho tributo fue girada al apelado.
Mas habiéndose ya pronunciado esta Sala en numerosísimas sentencias, como las SS 9 y
16 mayo, 21 y 22 junio, 29 septiembre, 3 octubre y 10 noviembre 1988, sobre la
disconformidad con el ordenamiento jurídico del referido Ac. 28 junio 1983 y, en su
consecuencia, de las liquidaciones practicadas en base del mismo, se impone sin necesidad
de reproducir literalmente la argumentación de dichas sentencias ya que ello sería ocioso al
ser conocida perfectamente por el representante de la Administración, la desestimación del
recurso, sin hacer expresa condena en costas, al no concurrir las circunstancias que
conforme al art. 131 LJCA harían preceptiva su imposición.

Resulta evident i sentat per nombroses sentències del nostre Tribunal Suprem,
que la portada d’aigües a les poblacions o la seva ampliació, constitueixen
serveis generals que no generen especial benefici al marge del benefici general
i que, per tant, no són susceptibles d’aplicació de contribucions especials per
manca de fet imposable.
La segona sentència aportada pel recurrent, dictada pel Tribunal Suprem el dia
22 de maig de 1989 i també anterior a la vigent la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, també fa referència al supòsit
paradigmàtic d’obres impossibilitades d’aplicació de contribucions especials,
com són les portades d’aigua, determinant:
Referencia “El Derecho” 1989/5253. TS 3ª sec. 3ª , S 22-05-1989. Pte: Madrigal García,
Carmelo
RESUMEN
El TS desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que anuló una
liquidación practicada por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) en concepto de
Contribuciones Especiales por obras de ampliación del servicio de abastecimiento de aguas,
al no estar sujetas a este tipo de exacciones las obras de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-- Por el abogado del Estado se pretende la revocación de la sentencia de
instancia que anuló el Ac. 28 junio 1983 del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, sobre
imposición de contribuciones especiales por obras de ampliación del servicio de
abastecimiento de aguas, así como la liquidación que por dicho tributo fue girada al apelado.
Mas habiéndose ya pronunciado esta Sala en numerosísimas sentencias, como las SS 9 y
16 mayo, 21 y 22 junio, 29 septiembre, 3 octubre y 10 noviembre 1988, sobre la
disconformidad con el ordenamiento jurídico del referido Ac. 28 junio 1983, y en su
consecuencia, de las liquidaciones practicadas en base del mismo, se impone, sin necesidad
de reproducir literalmente la argumentación de dichas sentencias ya que ello sería ocioso al
ser conocida perfectamente por el representante de la Administración, la desestimación del
recurso, aunque sin hacer expresa condena en costas, al no concurrir las circunstancias que
conforme al art. 131 LJCA harían preceptiva su imposición.

La tercera sentència aportada, i aquest cop dictada en aplicació de la vigent
Llei d’Hisendes Locals, és la sentència dictada pel Tribunal Suprem el dia 23
d’abril de 1998, i en la qual, si bé no es tracta d’una portada d’aigües, sí
63

contempla l’obertura d’un nou carrer que representa un benefici general per a
tota la població, doncs la seva finalitat és l’evitació d’embussos a l’interior del
casc urbà:
Referència “El Derecho” 1998/2888. TS 3ª sec. 2ª , S 23-04-1998, rec. 318/1992. Pte: Gota
Losada, Alfonso
RESUMEN
El TS declara no haber lugar al rec. de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de
Adzaneta del Maestre (Castellón) contra sentencia que, con estimación del contencioso
planteado en instancia, reconoció el derecho de los demandantes a la devolución de las
cantidades indebidamente ingresadas por el concepto de Contribuciones Especiales. La Sala
corrobora el pronunciamiento vertido en instancia, que calificó las obras, consistentes en la
construcción de una calle para eliminar el estrangulamiento del tráfico en el interior del casco
urbano, como parte del sistema general de comunicación de dicha población, razón que,
acertadamente, produce un beneficio especial de las fincas colindantes con la nueva calle,
beneficio que resulta común para todo el pueblo, excluyendo ello, la concurrencia del hecho
imponible recogido en el art. 216,1 RDLegislativo 781/1986.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada contiene el fallo que, transcrito
literalmente, dice: "FALLAMOS. Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Dª Amparo y D. Juan, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Adzaneta (Castellón) de 20 de Septiembre de 1989, desestimatorio del recurso de reposición
interpuesto contra otra anterior del mismo órgano de 7 de Agosto de 1989, que aprobaba
inicialmente el expediente de contribuciones especiales para la financiación parcial de las
obras de urbanización, calle comprendida entre el ensanche de la calle C. y confluencia de la
carretera de A y B, 1ª Fase. Los declaramos contrarios a derecho, anulamos y dejamos sin
efecto. Reconocemos el derecho de los demandantes a la devolución por la Corporación
demandada, de las cantidades indebidamente ingresadas por las expresadas contribuciones
especiales, mas los intereses legales devengados desde la fecha de su ingreso. Sin hacer
expresa imposición de las c ostas procesales".
SEGUNDO.- El AYUNTAMIENTO DE ADZANETA DEL MAESTRE, representado por el
Procurador D. Javier Rolán García, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
referida; emplazadas las partes interesadas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
compareció y se personó el AYUNTAMIENTO DE ADZANETA DEL MAESTRE, representado
por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado, como parte apelante; comparecieron y se
personaron D. Juan y Dª Amparo, representados por el Procurador D. Argimiro Vázquez
Guillén, como partes apeladas; acordada la sustanciación del recurso de apelación por el
trámite de alegaciones escritas y habiéndose recibido el expediente administrativo y los autos
jurisdiccionales de instancia, se le pusieron de manifiesto a la representación procesal del
AYUNTAMIENTO DE ADZANETA DEL MAESTRE, la cual presentó las alegaciones que
estimó convenientes a su derecho, suplicando a la Sala "dicte Sentencia en la que estimando
la apelación se revoque por no ser ajustada a Derecho la Sentenc ia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de
6 de Noviembre de 1991, declarando la validez del Acuerdo del Ayuntamiento de Adzaneta
de 7 de Agosto de 1989, por el que se aprobó el expediente de contribuciones especiales
para la financiación parcial de las obras de urbanización de la calle comprendida entre la
carretera de C. y la confluencia de la carretera de A y B, revocando también el derecho
concedido por la Sentencia a la devolución de las cantidades ingresadas por las expresadas
contribuciones especiales"; dado traslado de todas las actuaciones a la representación
procesal de D. Juan y de Dª Amparo, partes apeladas, formuló las alegaciones que consideró
convenientes a su derecho, suplicando a la Sala "dicte Sentencia manteniendo en su
integridad la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia de 6 de Noviembre de 1991, todo ello con
exp resa imposición de costas a la parte apelante".
Terminada la sustanciación del recurso de apelación se señaló para deliberación y fallo el día
14 de Abril de 1998, fecha en la que tuvo lugar el acto.
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Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ALFONSO GOTA LOSADA, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre aprobó el 17 de Mayo de 1989 el
proyecto de urbanización de la calle comprendida entre la carretera de C. y la confluencia de
la carretera A y B, 1ª Fase, obras que según dicho Ayuntamiento implicaban la exigencia
obligatoria de contribuciones especiales, según lo dispuesto en el artículo 219.1 y 3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, con un presupuesto de 10.108.675 ptas.
El Ayuntamiento aprobó inicialmente, con fecha 7 de Agosto de 1989, el expediente de
imposición y ordenación de las contribuciones especiales correspondientes a las obras
proyectadas, estableciendo el porcentaje del 40 por 100, o sea 2.123.470 ptas., y como
módulo de reparto las bases imponibles de la Contribución Territorial Urbana del ejercicio
1988. Este acuerdo provisional fue expuesto al público y se presentaron dos reclamaciones,
que fueron desestimadas, aprobándose con fecha 20 de Septiembre de 1989 el expediente
de aplicación de las contribuciones especiales.
El Ayuntamiento acordó poner inmediatamente al cobro, con arreglo al artículo 223 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, un primer plazo del 95 por 100 de las cuotas
notificadas, con arreglo al presupuesto provisional de las obras.
SEGUNDO.- D. Juan y Dª Amparo interpusieron sendos recursos de reposición, alegando:
1º) Que el Alcalde carecía de competencia para expedir notificaciones, por lo que éstas eran
nulas.
2º) Que no se habían iniciado las obras, por lo que era improcedente la exigencia anticipada
del 95 por 100 de las cuotas, suplicando al Ayuntamiento que declarase la nulidad del acto
impugnado.
El Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre dictó acuerdo con fecha 27 de Noviembre de
1989, desestimando los dos recursos de reposición interpuestos.
TERCERO.- D. Juan y Dª Amparo, no conformes con la resolución desestimatoria de sus
recursos de reposición, interpusieron colectivamente recurso contencioso-administrativo,
alegando en su escrito de demanda:
1º) Que el Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre acordó inicialmente la "reparcelación" de
los terrenos afectados, pero posteriormente anuló este acuerdo y lo sustituyó por la
denominación de "obras de urbanización de la calle comprendida entre el ensanche de la
calle C. y la confluencia de la carretera de A con B", solicitando de la Diputación Provincial de
Castellón subvención a título de cooperación.
2º) Que el artículo 185 del Texto refundido dispone la simultaneidad de la imposición de los
tributos y de la Ordenanza para su aplicación, por lo que el Acuerdo, fue nulo al faltar dicha
simultaneidad.
3º) Que la utilización de un solo módulo de reparto no permitía medir correctamente el
beneficio especial recibido por cada finca, suplicando a la Sala declarase la nulidad del
acuerdo de 7 de Agosto de 1989 y la devolución de las contribuciones ingresadas, mas los
intereses legales correspondientes.
El Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre contestó la demanda, oponiéndose a ella,
defendiendo la legalidad de los acuerdos de imposición, ordenación y aplicación de las
contribuciones especiales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana dictó sentencia, ahora apelada, estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre ha interpuesto el presente recurso de
apelación, alegando esencialmente:
1º) Que la sentencia apelada ha infringido el artículo 216, apartado 1, del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, que dispone que procede la imposición de
contribuciones especiales siempre que se beneficie por la realización de obras a personas
determinadas, sin perjuicio de que se beneficie el interés común o general, y, en el caso de
autos se ha producido un beneficio especial a los catorce propietarios de las fincas

65

colindantes a la carretera construida, que han experimentado un aumento del valor de sus
terrenos por su mejor comunicación y accesibilidad, prueba de ello es el aumento del valor
catastral de sus fincas, y el hecho de que los propietarios de las fincas afectadas, alegaran
en el expediente de expropiación, dicho aumento de valor a efectos de la determinación del
justiprecio.
2º) Que la sentencia ha infringido la doctrina del Tribunal Supremo que ha establecido la
presunción del beneficio especial derivado de las obras realizadas por los Ayuntamientos.
Los recurrentes en la instancia, ahora parte apelada, formularon alegaciones argumentando
de contrario y oponiéndose al recurso de apelación.
QUINTO.- La Sala acepta los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.
En efecto, el artículo 12, apartado 1, de la Ley del Suelo, Texto refundido aprobado por
Decreto de 9 de Abril de 1976, dispone que "Los Planes Generales Municipales de
Ordenación contendrán las siguientes determinaciones de carácter general: (...) b) Estructura
general y orgánica del territorio integrado por los elementos determinantes del desarrollo
urbano y, en particular, los sistemas generales de comunicación y sus zonas de protección,
los espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes en proporción no inferior a
cinco metros cuadrados por habitante y el equipamiento comunitario y para centros públicos".
Es claro que el trazado de la red viaria, su enlace con las carreteras y el emplazamiento de
los centros de comunicaciones, como las estaciones de autobuses, de ferrocarriles,
aeropuertos, etc, constituyen los elementos básicos del sistema general de comunicaciones.
La Memoria de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Adzaneta del
Maestre de 30 de Mayo de 1984, destaca la existencia de dos estrangulamientos del tráfico
viario en los extremos de la calle P. en las uniones de la calle S. y N., en los que la distancia
menor entre parámetros es de cinco metros. La Memoria propone "para resolver este
problema, la construcción de un vial que una la carretera de C. con la confluencia de las
carreteras de A y B, de 15 metros de anchura (...)".
Estas son precisamente las obras proyectadas de las que traen causa las contribuciones
especiales impugnadas. Esta Sala coincide con la sentencia apelada en considerar y
calificar estas obras como parte del sistema general de comunicación del Ayuntamiento de
Adzaneta del Maestre, razón por la cual ha de desecharse la existencia de un beneficio
especial de las fincas colindantes con la nueva calle, pues por tratarse de un sistema
general, el beneficio es común para todo el pueblo de Adzaneta del Maestre , el cual excluye
la existencia del hecho imponible que prevé y regula el artículo 216.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril que dispone: "1. Procederá la imposición de
contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o
mejora de servicios municipales, siempre que a consecuencia de aquéllas o de éstos,
además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente a personas
determinadas, aunque dicho beneficio no pue da fijarse en una cantidad concreta", pues,
ciertamente, en el caso de autos lo que existe es un beneficio que afecta a todo el vecindario
con carácter predominante, hecho que excluye un significativo beneficio especial, que como
se sabe constituye la razón y fundamento de las contribuciones especiales.
La idea del beneficio especial se halla relacionada con la ejecución de obras que afectan de
modo concreto, directo y especial a determinadas personas, como acontece cuando se
pavimenta o se hace el acerado de una específica y concreta calle, pero en el entendimiento
que siempre debe pretenderse un interés común o general, de modo que dichas obras
generan un beneficio especial predominante, que se va difuminando progresivamente a las
zonas mas cercanas, hasta llegar y expandirse e identificarse como beneficio común o
general a todos los propietarios de inmuebles.
En cambio, en las obras que constituyen los sistemas generales el fin predominante es el
interés común, que por supuesto afecta a todos los propietarios, pero que normalmente no
genera un beneficio especial, sino la simple concreción individual de dicho interés común,
que no es lo mismo.
En cuanto a la alegación vertida por el Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre, consistente
en que D. Juan y Dª Amparo reconocieron un determinado aumento de valor originado por
las obras mencionadas, según los informes periciales presentados a efectos del cálculo del
justiprecio de la parte de sus fincas que le fueron expropiadas, informes que han sido
aportados por el Ayuntamiento, lo cierto es que ambos son del mismo facultativo y han sido
realizados siguiendo el mismo modelo valorativo, sin que en ellos exista la menor mención a
un hipotético aumento del valor originado por dichas obras. Por último, respecto del aumento
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del valor catastral, que según el Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre se ha producido por
dichas obras, no figura ningún dato en los autos.
SEXTO.- No apreciándose temeridad, ni mala fe no procede acordar, de conformidad con el
artículo 131 de la Ley Jurisdiccional, la expresa imposición de las costas.
Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar que
nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución.
FALLO
PRIMERO.- Desestimar el recurso de apelación núm. 318/1992, interpuesto por el
AYUNTAMIENTO DE ADZANETA DEL MAESTRE, contra la sentencia núm. 1135, dictada,
con fecha 6 de Noviembre de 1991, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso contenciosoadministrativo núm. 2055/1989, interpuesto por Dª Amparo y D. Juan.
SEGUNDO.- Confirmar la sentencia apelada.
TERCERO.- Sin expresa imposición de las costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos y
firmamos. Emilio Pujalte Clariana.- Pascual Sala Sánchez.- Alfonso Gota Losada.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado
Ponente de la misma D. ALFONSO GOTA LOSADA, en el día de su fecha, estando
celebrando audiencia pública la Sala Tercera, Sección Segunda del Tribunal Supremo, lo que
certifico.

El carrer Sant Francesc no es troba qualificat pel planejament vigent en el
municipi de Manresa com a sistema general, ni compleix cap missió de singular
importància en la xarxa viària, ni es pot considerar sota cap punt de vista que
formi part de l’estructura general i orgànica del territori, motiu pel qual tampoc
resulta d’aplicació la sentència indicada.
Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem de 19 de juny de 1999, aquesta
es limita a negar la possibilitat d’aplicació de contribucions especials en un
determinat carrer considerant que no s’havia provat l’existència de benefici
especial.
Vist l’informe conjunt emès pel Cap de Servei d’Urbanisme, per la Cap de
Secció d’Hisenda i pel Tècnic d’administració general, el President de la
Comissió Informativa i de Control d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció del següent:
ACORD:
Desestimar el recurs de reposició interposat per part del senyor Ramon Prat
Perramon contra acord plenari adoptat en sessió 21 de gener de 2002, pel qual
fou aprovat definitivament l’expedient d’aplicació de contribucions especials per
a l’execució de l’obra de remodelació del carrer Sant Francesc, considerant que
l’obra projectada no pot considerar-se obra de simple manteniment, que el
carrer Sant Francesc no pertany a l’estructura general i orgànica del territori i
que la realització de l’obra genera un benefici evidents als contribuents i un
augment de valor de les finques afectades per l’expedient de contribucions
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especials, resultant per tant l’aplicació de les contribucions especials ajustada
als articles 28 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
las Hisendes Locals.”
El senyor Canongia i Gerona explica que amb aquest dictamen es dóna
resposta a un escrit rebut de la Comunitat de Propietaris de la Muralla de Sant
Francesc número 35, que s’ha tractat com un recurs de reposició, malgrat que,
formalment no sigui així, perquè no quedava clar que es presentés un recurs,
sinó que era un escrit en el qual els interessats deien tot un seguit de coses,
però no se sabia ben bé què demanaven. L’Ajuntament ha interpretat que els
interessats pretenien que fos un recurs de reposició contra l’acord de
contribucions especials definitives, aprovades pel Ple.
Tal com es van aprovar les contribucions especials i tal com es desprèn de
l’expedient, creu que queda clarament demostrat que aquesta finca es
beneficia de la urbanització del carrer Sant Francesc i, per tant, els veïns han
de fer front a les contribucions especials com la resta de ciutadans.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.1.6

CONCERTAR TRES OPERACIONS DE PRÉSTEC D’UN IMPORT GLOBAL
DE 7.824.941,07 EUROS PER AL REFINANÇAMENT DE NOU PRÉSTECS
VIGENTS CONCERTATS AMB DIFERENTS ENTITATS FINANCERES I
APROVAR ÍNTEGRAMENT ELS PROJECTES DE CONTRACTE DELS
PRÉSTECS CORRESPONENTS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 10
d’abril del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“L’Ajuntament de Manresa va decidir estudiar el refinançament de part dels
préstecs vigents que, en data actual, té concertats amb diferents entitats
financeres, per un import total de 7.824.941,07 €.
Vistes les ofertes presentades, i l'informe de la Sra. tresorera general sobre les
mateixes.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar tres operacions de préstec d’un import global de
7.824.941,07 euros, dividit entre les entitats Banco de Santander Central
Hispano (3.889.673,43 euros), Banco de Crédito Local (1.967.633,82 euros) i
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (1.967.633,82 euros), per al refinançament de
nou préstecs vigents concertats amb diferents entitats financeres i amb les
característiques següents:
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Import del préstec ...........................

3.889.673,43 euros
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Període de carència .........................
Termini d’amortització .....................
Periodicitat d'amortització ...............
Número de terminis ........................
Interès nominal ...............................
Comissió d'obertura ........................
Amortització anticipada ...................

2 anys
10 anys
Trimestral
40
Euribor 90 dies + 0’09
Exempt
No es cobrarà cap penalització per
amortització total o parcial del préstec.

BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA

Import del préstec ..........................
Període de carència .........................
Termini d’amortització .....................
Periodicitat d'amortització ...............
Número de terminis ........................
Interès nominal ..............................
Comissió d'obertura .......................
Amortització anticipada ...................

1.967.633,82 euros
2 anys
10 anys.
Trimestral
40
Euribor 90 dies + 0’15
Exempt
No es cobrarà cap penalització per
amortització total o parcial del préstec.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Import del préstec ..........................
Període de carència ........................
Termini d’amortització .....................
Periodicitat d'amortització ...............
Número de terminis ........................
Interès nominal ..............................
Comissió d'obertura .......................
Amortització anticipada ...................

1.967.633,82 euros
2 anys.
10 anys.
Trimestral
40
Euribor 90 dies + 0’15
Exempt
No es cobrarà cap penalització per
amortització total o parcial del préstec.

Segon.- Aprovar íntegrament els projectes de contracte dels préstecs que
s'inclouen com a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es
regiran els préstecs.
Tercer.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la
formalització dels préstecs, 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
10 d’abril de 2002.
Quart.- Facultar l'alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització dels contractes de préstecs citats als acords
anteriors.”
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El senyor Canongia i Gerona explica que amb aquest dictamen es fa front a
un refinançament de 7.800.000 euros.
Abans d’entrar en el seu contingut, ha de dir que, abans de la seva signatura,
es redactarà en llengua catalana una de les tres propostes de contracte que ho
està en llengua castellana. Ho ha volgut dir per avançat perquè sap que
aquesta és una qüestió que preocupa els grups de l’oposició.
En realitat són dues propostes i no tres. Una correspon al Banco de Santander
Central Hispano i l’altra al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, una de les
divisions del qual és el Banco de Crédito Local de España, ja que s’ha volgut
subdividir la meitat amb Argentaria i l’altra meitat amb el Banco de Crédito
Local de España, com ja ha dit. Es tracta d’una qüestió interna del banc en la
que no entra l’Ajuntament de Manresa.
L’important és el perquè d’aquest dictamen i no la seva resolució, que significa
condicions favorables per a l’Ajuntament i un estalvi, per tant, en principi, anem
pel bon camí.
Quant al perquè, intenta anticipar-se, tal com ja es va fer amb el romanent
positiu de l’exercici anterior, que va consistir en deixar una part del romanent,
perquè, si el tancament de l’exercici no fos favorable, en sí mateix, s’intentaria,
d’aquesta manera, millorar el resultat del mateix exercici.
En aquest cas, es fa exactament el mateix, però no només per a aquest
exercici, sinó també per als quatre propers.
S’intenta, d’alguna manera, aplanar la corba d’amortització que té l’Ajuntament,
cosa que permetrà, en principi, creure que amb el creixement normal del
Pressupost, en el proper mandat no hi ha d’haver angoixes financeres per la
qüestió dels romanents positius de tresoreria.
L’objectiu d’aquest refinançament és doncs que en el proper mandat, la ciutat
de Manresa estigui en condicions de poder fer front a les seves inversions, amb
romanents positius de tresoreria.
La nova Llei d’acompanyament dels Pressupostos encotilla més l’Administració
i l’obliga a cercar mecanismes. Per això, l’Ajuntament de Manresa s’anticipa als
problemes que puguin sorgir, intentant resoldre’ls abans que apareguin.
A les 21 hores i 28 minuts s’absenta de la Sala el senyor Irujo i Fatuarte i es
reincorpora a les 21 hores i 34 minuts, abans de la votació.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta, abans d’entrar en el contingut del
dictamen, que al GMPP no li preocupa que els contractes estiguin redactats en
castellà. Potser sí que s’amoïnaria si s’hagués de signar a New Jersey o en un
lloc similar.
Entrant ja en el fons del dictamen, ha de dir que el fet que s’hagi de fer un
refinançament d’aquest deute, quan els préstecs que hi havia per vèncer eren
de quatre, sis o vuit anys d’amortització, segons els casos, i ara s’agafi tot
aquest deute i es traslladi a dotze anys vista, malgrat ser cert que pot oferir una
millora en l’interès financer respecte els actuals contractes de préstec, obtenint
així un estalvi en el moment de fer el pagament, hauria suposat un estalvi real
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si s’haguessin mantingut els mateixos períodes d’amortització dels préstecs
que hi havia per acabar d’amortitzar per ara.
Així doncs, es poden tenir millors avantatges econòmics per pagar menys,
sempre que es mantinguin els mateixos períodes d’amortització. D’aquesta
manera s’estalviaran diners realment.
En aquest cas, s’amplien els períodes d’amortització, alguns dels quals es
dupliquen i, per contra, malgrat disposar d’uns avantatges financers o d’uns
marges financers millors d’estalvi real, en el moment de la veritat es pagarà
molt més del que s’hauria hagut de pagar, amb amortitzacions i interessos
inclosos.
El GMPP té la sensació que s’està preveient el futur a llarg termini, per poder
presentar els estats comptables al final de l’exercici sense dèficit, a fi de
demostrar la brillant gestió duta a terme per l'equip de govern, quan l’únic que
s’ha fet és demorar els pagaments per un període més llarg.
En qualsevol cas, un deute és un deute, es pot extrapolar a deu, a quinze o a
vint anys, i en lloc de fer una corba més ampla, es pot aplanar, però el cert és
que, fer aquest refinançament, quan a l’hora de la veritat, a llarg termini, havent
tingut superàvits de gestió durant els darrers anys, no se sàpiguen aplicar, per
reduir amortitzacions, li sembla que no és adequat ni correcte.
De la mateixa manera, afirmar que d’aquesta manera el deute de l’Ajuntament
serà a més llarg termini, i que això permetrà fer front al futur que presenten les
noves lleis, que s’hauran d’aplicar a partir de l’any que ve, tampoc li sembla
correcte, entre altres raons, perquè la ciutat no s’estalvia res, ans al contrari,
sortirà molt més car a l’hora de la veritat.
Per això, el GMPP votarà negativament el dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich es dirigeix al senyor Canongia dient-li que a
l’oposició li ha preocupat històricament que els contractes de préstecs estiguin
redactats en llengua castellana, i espera que a algun membre de l'equip de
govern també li preocupi.
Al marge d’aquesta puntualització, ha de dir que al GMCiU no li agrada el que
està fent avui l'equip de govern amb aquest dictamen, ja que no es fa més que
allargar l’endeutament de l’Ajuntament de Manresa. Es busquen dos anys de
carència, l’any que ve hi haurà alguns diners més per fer inversions, es
trasllada per a més enllà i després, algú o altre s’ho trobarà.
Voldria que s’expliqués quins són els préstecs que es refinancen, quina
antiguitat tenen i quina part d’aquests préstecs havia retornat l’Ajuntament.
Creu que d’aquesta manera s’està mantenint un gran endeutament de la ciutat,
ja que, deixant a part la qüestió dels coeficients, augmenta el gran volum.
Ha passat una època de “vaques grosses” i creu que suposa una càrrega
important per a l’Ajuntament deixar aquests endeutaments per quan vinguin
èpoques de més dificultats.
Per les raons que ha explicat, el GMCiU votarà negativament el dictamen.
A les 21 hores i 44 minuts s’absenta de la Sala la senyora Selga i Brunet.

71

El senyor Canongia i Gerona diu que totes les dades que ha demanat el
senyor de Puig consten en l’expedient, que pot fotocopiar íntegrament, quan
vulgui. D’aquesta manera, disposarà de totes les dades de tots els préstecs,
que són un bon grapat, sobre els períodes de carència i les seves vigències,
cosa que li permetrà fer els estudis i les anàlisis que consideri més oportuns.
Li preocupa molt el futur, entre altres coses, perquè personalment té la voluntat
de continuar a l’Ajuntament. Ignora si podrà fer-ho o si els ciutadans li donaran
la seva confiança, però l'equip de govern té la voluntat de continuar, encara
que no sap si ho farà amb les mateixes persones. Per tant, el preocupa el futur
i està intentant preparar-lo molt bé.
En aquest sentit, d’acord amb les darreres dades de què disposa sobre l’estudi
econòmic, d’aquí a l’any 2006, es produirà un estalvi de 4.400.000 euros.
Si el senyor Javaloyes ho dubta, no té cap inconvenient en fer-li arribar l’estudi
econòmic elaborat pels Serveis Financers de l’Ajuntament.
La raó per la qual s’ha elaborat és el fet que, amb la Llei d’estabilitat
pressupostària, la manca de romanent positiu de tresoreria impossibilita
demanar crèdit, cosa que pot provocar que l’Ajuntament no pugui fer front a un
programa d’inversions, qualsevol que sigui el seu grau d’endeutament o la seva
situació financera.
Si es donés el cas que hi hagués romanent positiu de tresoreria, però que no
es produís estalvi net, tampoc es podria demanar crèdit.
L'equip de govern intenta evitar que es produeixi aquesta situació, procurant
trobar solucions tècniques, que permetin a l’Ajuntament de Manresa obtenir un
estalvi net, per poder fer front a un futur pla d’inversions.
Amb això es trobarà qualsevol que governi a la ciutat en els anys 2003, 2004,
2005 i 2006.
És bo, doncs, aplanar la corba de l’endeutament, que és el que ha fet l'equip de
govern, allargant-la molt temps.
Entén que l’oposició digui que el que s’hauria d’haver fet és aplicar el romament
positiu de tresoreria a l’amortització del deute. És una opció, però, que no té en
compte el futur, sinó només el present.
Un regidor d’Hisenda, a part d’administrar el present, té l’obligació d’intentar
crear les millors condicions possibles per al futur, que és el que ha intentat fer
l'equip de govern.
Potser no ha sabut explicar-ho bé o convèncer l’oposició, però aquesta
operació no és un caprici de l'equip de govern, sinó necessària per a la ciutat,
perquè en el proper mandat es pugui fer front a les inversions que estan
previstes o que prevegin els qui governin.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Canongia que no és una operació
de crèdit a tres anys, sinó a dotze: dos de carència i deu pagant interessos.
Està convençut que en tres anys, aquest Ajuntament s’estalviarà quatre milions
d’euros, com ha dit el senyor Canongia, és a dir, alliberarà recursos que havia
de pagar per amortitzacions d’operacions de préstec, per passar-les a l’hora de
fer les seves inversions, per poder fer els carrers, els parcs, els jardins i, en
definitiva, el que s’espera d’un equip de govern, no durant el darrer any de la
72

seva legislatura, sinó al llarg dels quatre anys d’una legislatura normal i
completa.
Per tant, l'equip de govern aconseguirà, amb aquesta mesura, alliberar els
recursos suficients i necessaris per poder destinar molta més inversió al carrer
l’any que ve, que és any d’eleccions, a fi que els ciutadans vegin que fa moltes
coses.
El regidor d’Hisenda no pot dir que obté un estalvi net de quatre milions
d’euros, perquè no és cert. Per parlar d’estalvi, cal fer la comparació entre el
que s’ha pagat i el que s’hauria d’haver pagat, i observar si la diferència és
positiva o negativa. Aplicant el compte de la iaia, u més u, són dos, i no onze.
La seva àvia sempre li deia que sumant, restant, multiplicant i dividint podria
anar pel món tranquil, però el senyor Canongia no sap sumar, ni restar, ni
multiplicar, ni dividir, ja que està parlant a tres anys vista, tenint en compte que,
si tant li preocupa el futur, la seva obligació és l’operació que sotmet avui a la
consideració del Ple, que no és a tres anys, sinó a dotze.
A partir d’això, el senyor Canongia pot dir que li preocupa molt el futur i les lleis
que s’han d’aplicar, i que tota la culpa serà dels de fora, ja que, com passa
sempre, tot el que surt malament és culpa del de fora, tant si es tracta de la
Generalitat de Catalunya com del govern del Partit Popular. De la mateixa
manera, quan tot va bé és mèrit de l'equip de govern.
Si l'equip de govern fa un refinançament a llarg termini, ha de tenir en compte
totes les possibilitats d’aquest llarg termini. No pot dir que d’aquesta manera es
produirà una rebaixa o que es prepara el terreny, ja que el que s’està fent, com
molt bé ha explicat el senyor Canongia, és veure quants recursos es poden
alliberar en tres anys, per poder desenvolupar àrees d’inversió. Això és el que
realment preocupa l'equip de govern, i no si d’aquí a vuit anys, qualsevol que
sigui qui governi, tindrà l’endeutament que l'equip de govern ha perllongat, a
excepció del que hagi de fer en aquell moment.
Així doncs, el que presenta l'equip de govern pot ser una explicació, un element
econòmic i comptable, o una qüestió d’enginyeria molt ben feta, sobretot, tenint
en compte que és a tres anys vista. Però al marge d’això, el que es fa és
allargar un gran deute i pagar més del que s’hauria d’haver pagat, a mig o a
llarg termini.
El senyor de Puig i Viladrich diu al senyor Canongia que li hauria agradat que
li respongués la pregunta que ell ha plantejat, ja que, quan exposa una
pregunta al Ple és perquè se li contesti i no perquè el regidor li digui que llegeixi
el dictamen.
Si el senyor Canongia no sap la resposta, pot dir que no ho sap, però que no li
respongui que es llegeixi el dictamen.
Personalment, no ha llegit el dictamen, però considera que quan el regidor
d’Hisenda ha explicat el dictamen, hauria pogut exposar, si més no globalment,
el percentatge amortitzat.
No li hauria costat res explicar-ho, però, si no ho vol fer, està en el seu dret.
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Quant a la qüestió d’aplanar la corba, està molt bé que es vulgui fer, però, si es
tornen a sol.licitar préstecs o es torna a crear endeutament durant els propers
anys, la corba tornarà a créixer.
Per això, aquesta situació dependrà molt de la política que es faci en els
propers anys respecte a la corba de l’endeutament.
El GMCiU manté, doncs, el vot contrari a aquest dictamen.
El senyor Canongia i Gerona explica, per aclarir conceptes, que quant a
l’endeutament de la ciutat de Manresa, en l’últim crèdit, si no ho recorda
malament, el 70 per 100 corresponia a Recursos Ordinaris. La llei permet fins el
110 per 100.
L’estalvi net que hi ha hagut durant aquest exercici ha estat de 47 milions de
pessetes, tenint en compte que el romanent positiu de tresoreria ha estat de
330 milions de pessetes.
Es podria donar el cas que l’any que ve hi hagués un romanent positiu de
tresoreria, però que no s’hagués aconseguit obtenir estalvi net durant l’exercici,
amb la qual cosa, malgrat complir el que estableix la llei, en el sentit de no
arribar al 110 per 100 previst com a màxim, s’hauria de fer una política de
refinançament dels crèdits de l’Ajuntament, ja que així l’obligaria el Ministeri
d’Hisenda, o la Generalitat de Catalunya, depenent de si continués l’estatus
passat o si aquest canviés.
Per evitar que es produeixi aquest fet, l’any que ve i els dos següents, ja que
les previsions poden fer-se a mig termini, per a dos o tres exercicis, es fa
aquest refinançament.
L’estalvi que es pugui produir, i que tant preocupa el senyor Javaloyes, no té
res a veure amb la inversió, ja que, com sap molt bé el representant del GMPP
i retreu molt a l'equip de govern, tot el crèdit que es pugui demanar per inversió
en l’exercici que ve difícilment es veurà realitzat abans de les eleccions.
Per tant, és molt improbable que la intenció de l'equip de govern sigui poder
disposar de diners per fer inversions abans de les eleccions; aquest no és el
seu objectiu.
Entén que l’oposició no estigui d’acord amb el dictamen que es presenta avui,
perquè ho ha de fer, però, si d’aquí a un any i escaig accedeix al govern de la
ciutat, agrairà profundament que s’hagi adoptat aquesta decisió.
L'alcalde diu que les Corporacions Locals s’hauran de plantejar en el futur si el
seu endeutament a deu o a dotze anys és el correcte, tenint en compte que en
aquest moment, la majoria de les finances locals de la Unió Europea tenen
endeutaments a vint o vint-i-cinc anys.
Creu que aquesta qüestió no s’ha de plantejar només des del punt de vista de
la manera o el moment en què es tornen aquests diners, sinó també d’una
certa harmonització, tant en assumptes fiscals com d’endeutament respecte a
altres llocs.
La base de tot l’endeutament municipal està com a màxim en deu o dotze anys,
com és tradició en aquest Ajuntament. De la mateixa manera, es podria parlar
de molts Ajuntaments, qualsevol que sigui el seu color polític, que tenen
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endeutaments a vint o vint-i-cinc anys, i que intenten aplanar la puja
d’endeutament.
L’endeutament no és únicament una curiositat que es planteja l’Ajuntament,
sinó també una manera de governar.
Si més no, i més enllà de les crítiques, que poden ser acceptables, vol
tranquil·litzar les persones que tindran la responsabilitat d’assumir el govern de
la ciutat en el futur, ja que la situació econòmica d’aquest Ajuntament i les
seves finances, malgrat no ser fabuloses, són correctes i estan en una situació
equilibrada, tant ens els aspectes ordinaris com d’endeutament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 2 GMERC - Sr. Fontdevila i Subirana i Sr. Perramon i Carrió -), amb
l’abstenció de la senyora Selga i Brunet per absència de la Sala en el moment
de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28
de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN PLA INTEGRAL DE MOBILITAT.

El secretari dóna compte de la proposició del 9 d’abril del 2002, que, transcrita,
diu el següent:
“Atès que, tal com va quedar novament palesat en la Conferència de ciutat
celebrada el dia 16 de març d’enguany, Manresa presenta dèficits de mobilitat
urbana que una manca d’actuació tendiria a fer empitjorar.
Atès que fins ara s’han encarregat estudis parcials i s’han executat actuacions
aïllades a l’entorn de la mobilitat urbana.
Atès que és convenient afrontar la problemàtica que presenta la mobilitat
urbana a la nostra ciutat d’una manera global i urgent.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l’adopció
dels següents
ACORDS
1. L'equip de govern iniciarà de manera immediata el procés per a l’elaboració
del Pla integral de mobilitat de Manresa.
2. El Pla integral de mobilitat serà elaborat a partir de la participació del
màxim nombre possible de col.lectius i persones de la ciutat i cercant el
més ampli consens social i polític possible.
3. El Pla integral de mobilitat inclourà el tractament dels aspectes següents:
aparcament, illes de vianants, transport públic, circuits per a bicicletes,
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mobilitat de les persones que presenten algun tipus de dificultat especial i
regulació del trànsit de vehicles.”
En aquest moment es reincorpora a la sessió la senyora Selga i Brunet.
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-V a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
“El conflicte de la mobilitat segueix vigent perquè hi ha moltes visions
sectorials, necessitats i demandes i, en canvi, una capacitat limitada de l’espai
urbà per assimilar-les. També és evident que la resposta, les solucions,
depenen de diferents actors i sectors.
L’Ajuntament de Manresa, conscient d’aquesta situació, ja ha desenvolupat un
ampli ventall d’iniciatives per millorar la qualitat de vida a l’espai urbà de la
ciutat. Entre elles:
·

L’aplicació en les noves urbanitzacions i en les zones revitalitzades del
Nucli Antic de polítiques que ofereixen prioritat als vianants com la
construcció de voreres amples i arbrades.

·

El consens pel pla d’acció ambiental (Agenda 21), que inclou aspectes de
mobilitat.

·

L’aplicació pràctica i sistemàtica de la participació de diferents agents
socials i entitats en la Comissió Mixta de Circulació, que pren decisions
sobre canvis i millores del trànsit a Manresa.

·

Una bona oferta de transport públic, a preus molt econòmics.

·

La preparació d’un concurs per a la construcció i concessió de tres nous
aparcaments.

·

El consens respecte a la futura ampliació de l’illa de vianants del Nucli Antic
(PIRNA).

·

Un pla integral de senyalització, a punt d’aplicar-se.

·

I la participació en totes les iniciatives polítiques per a la reivindicació de
millors transports interurbans (ferrocarrils i autobusos). També per a la
millora de les carreteres i accessos a la ciutat.

El pacte local per a la mobilitat sostenible podria ser, en primer lloc, una eina de
treball per definir el nostre model de mobilitat. Aquest plantejament comporta la
necessitat d’obrir un fòrum a tota la societat civil i afavorir que hi siguin
representats tots els agents socials implicats en els canvis de pautes de
mobilitat de la nostra població, i busca la subscripció per grups i entitats dels
que estiguin a favor dels seus principis, objectius i actuacions per portar-lo a
terme, en un esforç per integrar totes les vessants de la mobilitat.
El pacte local per a la mobilitat caldria que incorporés els principis de
sostenibilitat, d’accessibilitat, de seguretat, d’eficiència, de garantia de qualitat
de vida, de garantia de dinamisme econòmic... perquè allò que busca és fixar
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uns objectius com ara la mobilitat per als vianants, mobilitat en transport públic,
en transport privat, sobre l’aparcament, la distribució urbana de mercaderies,
intermodalitat, seguretat viària, medi ambient, planificació urbanística,
informació, formació i educació, seguiment, etcètera.
Per aconseguir aquest Pacte de Mobilitat cal establir una metodologia de
redacció per establir els principis, els objectius així com els compromisos dels
agents implicats en el pacte. Al capdavall, aquesta problemàtica es podrà
resoldre sota aquest model de pacte, de compromís de tots els agents
participants.
Per avançar en aquesta direcció, doncs, es proposa el següent acord:
·

Iniciar els treballs per arribar a un PACTE DE MOBILITAT, que marqui
principis i objectius, i que impliqui tots els sectors implicats, a partir d’una
proposta que faci la Comissió Mixta de Circulació, aprofitant les
experiències similars de pacte per la mobilitat sostenible que s’han
realitzat a diferents poblacions de Catalunya i que es porti a terme per la
via del pacte i la concertació.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i explica que el GMCiU ha
recuperat la seva idea de fa tres anys sobre el Pla Integral de Mobilitat,
consensuat amb els manresans, tenint en compte, tal com s’explica en la part
resolutòria del text de la proposició, que en la Conferència de ciutat celebrada
aquest any, va semblar que aquest tema estava candent i que en alguna de les
ponències es posava de manifest la necessitat de debatre aquest tema en
l’àmbit ciutadà.
Considerant que, fa tres anys, quan el GMCiU va plantejar la qüestió, com
també va fer amb el POEC, l'equip de govern no va voler manifestar-se, avui el
seu grup s’ha trobat amb l’alegria d’una esmena de substitució a la proposició
que ha presentat.
Això li fa pensar, amb tota la humilitat, que, malgrat que a algú li costi acceptarho, de tant en tant, l’oposició pot fer propostes positives, que puguin servir per
millorar el conjunt dels temes que passen a la ciutat.
El GMCiU ha presentat aquesta proposició, replantejant el tema, en base a dos
aspectes fonamentals: per una banda, considera que l'equip de govern de
l’Ajuntament de Manresa ha anat prenent tot un seguit de decisions, algunes de
les quals ja tenien un procés històric, i d’altres les ha anat realitzant, però sense
estar interrelacionades entre elles. En aquest sentit, creu que moltes de les
decisions s’han adoptat aïlladament, sense filosofia global. Fins i tot, respecte a
algunes de les qüestions que s’esmenten en la part introductòria, com és ara
l’ampliació de l’illa de vianants del barri antic, tots recorden la dificultat que va
tenir aquesta implantació en el sector del carrer Vilanova.
El GMCiU considera, doncs, que era el moment d’afrontar aquest tema
globalment i correctament.
Per una altra banda, el GMCiU creu que un Pla Integral de mobilitat, que
inclogui totes les variables relacionades amb el Pla, no pot funcionar si no està
consensuat amb el conjunt dels manresans.
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El GMCiU pensava que els grups municipals podrien votar afirmativament la
proposició, però l'equip de govern ha presentat una esmena de substitució,
respecte a la qual, creu que, malgrat que amb paraules diferents, dóna
continuïtat a la proposició del seu grup.
El senyor Caballo i Molina diu que l’esmena que presenta l'equip de govern
intenta argumentar-se en els següents termes: tal com ha dit el senyor de Puig,
el debat ciutadà que es genera respecte al trànsit a la ciutat de Manresa és
realment complicat. Es tracta, en definitiva, que tots els ciutadans entenguin la
necessitat de regular l’ús indiscriminat que es fa del cotxe. És, doncs, un debat
difícil de fer.
Avui no es parla ja de trànsit, sinó de mobilitat, que s’acosta més a les
necessitats reals d’aquest moment i respecte a la qual l'equip de govern ja ha
fet diferents actuacions.
En aquest sentit, s’està reduint al màxim el preu del transport públic, que és el
més barat de Catalunya, i s’està incrementant el nombre d’usuaris, cosa que
considera que és participar en la mobilitat.
S’està treballant també en les noves urbanitzacions, perquè disposin de
voreres més amples per als vianants, que siguin arbrades, i s’intenta que es
puguin fer els desplaçaments sense vehicle.
Així mateix, ja fa temps que estan sobre la taula els tres nous aparcaments
situats a la Reforma, a la zona universitària i al Puigmercadal, un dels quals es
preveu que es comenci a construir abans d’acabar la legislatura, al primer
semestre de l’any que ve.
També es treballa per intentar millorar el desplaçament de vehicles per a la
gent de fora de Manresa, mitjançant la senyalització integral que s’establirà
molt properament.
Es pretén impedir que el greuge del cotxe privat tingui una incidència més forta
en la ciutat, per a la qual cosa s’està obstaculitzant, tant com es pot,
l’estacionament a sobre de la vorera. També s’estan adequant les rampes per a
persones discapacitades i, amb el pla de millores per a barris, s’actua cada any
amb un programa de repavimentació de carrers.
Es participa, des de la seva primera celebració, en la diada sense cotxes, que
promou l’ús sostenible del vehicle.
Per tant, l'equip de govern ja està treballant en un pla de mobilitat.
Malgrat això, amb l’esmena presentada, l'equip de govern concreta el seu
compromís d’iniciar els treballs del Pacte de Mobilitat, que marqui principis i
objectius; i que la primera proposta d’aquest Pacte de Mobilitat parteixi de la
Comissió Mixta de Circulació, on són presents tots els sectors afectats i,
evidentment, tots els grups municipals.
Per tot el que ha exposat, l'equip de govern votarà afirmativament l’esmena que
ha presentat respecte a la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP considera molt encertada la
proposició presentada pel GMCiU sobre el Pla Integral de Mobilitat.
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En el mateix sentit que han explicat el senyor de Puig i el senyor Caballo, les
actuacions que s’han fet a la ciutat respecte a aquesta qüestió, malgrat tenir un
fil conductor o haver-se realitzat transversalment, no estan incloses dins d’un
pla global, amb objectius clars i terminis de finalització.
S’està parlant de la sostenibilitat dins del Pacte de Mobilitat com si fos un dels
seus eixos vertebradors. Al GMPP li sembla bé que s’inclogui aquest aspecte,
però considera que tots els membres presents en aquesta Sala saben que,
quan es parla de mobilitat, es fa des del punt de vista de la sostenibilitat,
aspecte al qual tots van donar suport a través de l’aprovació de l’Agenda 21 en
aquest mateix Ple.
Ho diu perquè, malgrat que s’hagin fet les accions aïllades que s’han explicat,
tots tenen clar el concepte o, si més no, hi ha consens respecte el fons de la
qüestió en el sentit que tots saben on volen arribar.
El senyor Caballo ha explicat que l’Ajuntament de Manresa ha fet grans
esforços durant els darrers temps. Així, en l’esmena presentada per l'equip de
govern a la proposició es fa referència a la construcció de voreres amples i
arbrades. És cert que això s’ha fet, però també ho és que, quan el GMPP va
proposar l’elaboració d’un pla de manteniment de voreres, l'equip de govern va
dir que no calia, que ja estava en contacte amb les associacions de veïns, amb
les quals ja s’havien acordat les prioritats respecte a les voreres, i que ja
s’estaven executant.
És curiós, però, que en la Conferència de ciutat, un dels ponents digués que no
hi havia contactes, que no s’estava treballant en el tema de les voreres i que no
se’n pensava executar cap.
Es produeix, doncs, una contradicció entre el que escriu l'equip de govern i el
que demostren els fets. Un exemple d’aquesta contradicció és l’afirmació que
disposem d’una oferta de transport públic a preu molt econòmic, que és el més
barat de Catalunya, ja que s’hauria de dir que el preu real no és de 100
pessetes o 60 cèntims d’euro, sinó que supera les 200 pessetes o 1,20 euros,
per als usuaris.
Per això, en relació amb l’aspecte de la mobilitat, en lloc de dir que aquest
servei és barat potser s’hauria de dir que aquest import és el que es fa pagar,
però, els ciutadans han de saber quin és el cost real del transport públic de
Manresa i, en tot cas, cal fer les adaptacions necessàries perquè sigui molt
més utilitzat del que ja ho és, cosa que reconeix que s’està aconseguint de
mica en mica, però cal incidir-hi molt més perquè sigui més utilitzat i també
perquè els costos siguin més favorables.
No val a dir que val 100 pessetes, perquè no és així, ja que el seu cost real és
de més de 200 pessetes, tenint en compte el nombre de viatgers.
Els ciutadans han de saber que l’Ajuntament ha destinat més de 120 milions de
pessetes a cobrir el dèficit del transport públic de la ciutat. Per tant, no es
poden dir veritats a mitges, sinó que cal dir tota la veritat.
Per això, creu que és positiu que el Pacte de Mobilitat que l'equip de govern
planteja a través de la Comissió Mixta de Circulació prevegi molt clarament
quins són els seus principis i objectius, i que marqui el camí pel qual cal
treballar per solucionar realment els problemes, que no són l’ús indegut del
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vehicle, ja que la gent en fa l’ús que ha de fer, tenint en compte que no se li
ofereixen altres alternatives.
Per tant, cal que l’Ajuntament tingui molt clar com ha de concebre aquest Pla
de Mobilitat, a través de la Comissió Mixta de Circulació. També cal que sigui
realment consensuat pels membres d’aquesta Comissió i que es produeixi un
debat, evitant presentar una proposta que no es pugui canviar. Si fos així, seria
engrescador veure com es produeix aquest debat, ja que seria el primer que es
fa dins d'una comissió de participació ciutadana, el qual, cal saber traslladar
adequadament a l’opinió pública, perquè l’assumeixi com a propi.
Suposa que el GMCiU retirarà la proposició que ha presentat i que s’aprovarà
l’esmena de substitució. El GMPP votaria afirmativament tant l’una com l’altra.
El senyor de Puig i Viladrich en relació amb l’afirmació que el transport públic
de Manresa és el més barat, diu que, tenint en compte que se n’està tan
content, s’hauria d’aconseguir que arribés a més llocs i que en pogués fer ús
més gent, malgrat que això pugui encarir una mica el servei.
Per tant, creu que no s’ha d’anar amb tanta timidesa i fixant-se només en el
preu, ans al contrari, cal anar més enllà, perquè hi hagi més persones que el
facin servir, ampliant les línies d’autobús que es demanaven perquè el servei
arribi a barris com el de les Escodines.
El GMCiU creu, doncs, que cal oblidar el discurs sobre el preu del servei; tots
se n’han assabentat ja.
Voldria explicar que el GMCiU ha presentat aquesta proposició perquè ha
valorat que l’Ajuntament disposa d’un període d’un any, aproximadament,
durant el qual hauria de ser capaç de deixar definit aquest Pla, ja que no creu
que durant aquest any hi hagi massa coses que modifiquin l’actual situació.
El senyor Caballo l’ha sorprès amb la qüestió dels aparcaments, ho troba genial
i seria per a ell una satisfacció si es poguessin començar les obres durant el
primer semestre, cosa respecte a la qual té els seus dubtes raonables.
També voldria demanar que s’establís un termini respecte a aquesta qüestió.
Fins i tot, fa uns dies, en una roda de premsa ell va dir, amb tota sinceritat que,
si es pogués aconseguir arribar a un pacte de ciutat sobre aquest tema,
s’evitarien les discussions entre partits en les properes eleccions sobre una
qüestió tan complicada com és el de la mobilitat. Si fos així, Manresa seria
gairebé l’única ciutat de Catalunya capaç d’aconseguir-ho.
Al marge d’aquesta qüestió, recorda que Convergència i Unió, en una altra
època, va establir, amb pocs diners, un pla de supressió de barreres
arquitectòniques per a la via pública.
Voldria preguntar quina feina s’ha fet al respecte durant l’any 2001 i quin pla de
supressió hi ha per a la via pública per a l’any 2002. Es refereix a la supressió
de barreres arquitectòniques d’urbanitzacions ja existents, sense tenir en
compte les noves, respecte a les quals ja hi ha obligació de fer-ho.
Li ha fet gràcia que hagi aparegut en aquest debat la qüestió de la sostenibilitat,
ja que això significa que arriba l’estiu. També, però, comença a pensar en els
sorolls que es produeixen al vespre i en la contaminació acústica, que també
formen part de la sostenibilitat.
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El GMCiU voldria votar afirmativament tant la seva proposició, com l’esmena
presentada per l'equip de govern, però el Reglament Orgànic Municipal no ho
permet. Per tant, veient que la seva proposició quedarà fora de joc, votarà
afirmativament l’esmena, se sentirà molt satisfet que es comenci a caminar en
aquesta direcció, i espera que tots els grups municipals i tota la societat siguin
capaços de consensuar aquest tema, perquè tothom ho tingui molt clar en les
properes eleccions municipals.
L'alcalde diu que és bo que existeixi un pacte de mobilitat i, per això, l'equip de
govern ha presentat l’esmena, que recull, d’alguna forma, la proposta del
GMCiU.
Però, evidentment, no per manca d’optimisme ni perquè ell sigui pessimista, pot
assegurar al senyor de Puig que, malgrat el pacte, aquest és un bon instrument
i no el vol deixar de banda en absolut.
Sempre es parlarà de la mobilitat i sempre serà un tema discutible i discutit,
malgrat que no necessàriament pels grups polítics, perquè hi ha interessos
confrontats i absolutament legítims, de molts sectors.
La mecànica del pacte és bona, i en aquest Ple tots han fet aquest discurs,
però aquest tema apareixerà sempre, en més o menys mesura, en les
campanyes electorals, més enllà de les manifestacions que s’hagin exposat en
aquest Ple.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada per l'equip de govern,
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, pel que esdevé en acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel
GMCiU, decau.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’assumpte sobrevingut que està pendent de tractar, que s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb allò que disposa
l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 82.3 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD núm.
2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’ASSESSORIA
D’INFORMACIÓ I ANÀLISIS DE SISTEMES, S.L., PER IMPORT DE
1.502,53 EUROS, EN CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ A LA REVISTA
“FENT CAMÍ”, NÚM. 6.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Promoció
Econòmica, del 4 de febrer del 2002, 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, a favor de
ASSESSORIA D’INFORMACIÓ I ANÀLISIS DE SISTEMES, SL, per a la
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col·laboració a la Revista “Fent Camí” núm. 6 dedicada a Manresa i distribuïda
el 15 de febrer de 2001.
En conseqüència d’això, i de conformitat amb l’informe que s’adjunta l’alcalde
president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Reconèixer a l’empara 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:
ASSESSORIA D’INFORMACIÓ I ANÀLISIS DE SISTEMES, SL, (NIF:
B60034402, amb domicili social a Can Valls de la Serra, 08784 Els Hostalets
de Pierola), en concepte de col·laboració a la Revista “Fent Camí”, núm. 6, pel
deute de 1.502,53 EUR (250.000.-PTA).”
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen fa referència
al reconeixement de crèdit extrajudicial per una factura de 250.000 pessetes,
generada amb motiu d’una col·laboració amb la revista Fent Camí, amb la
finalitat de donar a conèixer la festa de la Llum, sobretot en l’Àrea
Metropolitana.
Es disposa de consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa i
demana el vot afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina per estar absent de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n presenten ni se’n formulen.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i felicita el senyor Empez, que
avui fa trenta anys de casat, cosa que és tot un mèrit actualment. En to
simpàtic, afegeix que vol fer aquest reconeixement al senyor Empez o a la seva
senyora.
L'alcalde s’afegeix a la felicitació.
A continuació, un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió,
quan són les 22 hores i 10 minuts, la qual cosa, com a secretari general,
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,

Vist i plau,
L’alcalde
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