
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15 
de maig del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 7 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

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

El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
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tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a l'acta de la sessió corresponent al dia 17 d'abril del 2000, la còpia de la qual 
s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió. 
 
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 25 membres presents, 
l'acta de la sessió corresponent al dia 17 d'abril del 2000, sense cap 
modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 15, 
16, 17 I 18, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 I 25 D'ABRIL I 2 DE 
MAIG DE 2000, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES 
ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA 
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 
28 DE NOVEMBRE 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 15, 16, 17 i 18, 
corresponents als dies 10, 17 i 25 d'abril i 2 de maig del 2000, respectivament, 
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
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 DE DOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ 
DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2000,  PEL QUAL ES DÓNA SUPORT A LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT 
DEL 100 % 
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El secretari dóna compte de l'escrit del senyor Joaquim Nadal i Farreras, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, del Parlament de 
Catalunya, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 14 d'abril del 2000; i de 
l'escrit del senyor Juan Junquera i González, subsecretari del Ministeri de la 
Presidència, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 28 d'abril del 2000. 
 
2.4 DONAR COMPTE DE DOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ 
DE DIA 20 DE MARÇ DE 2000, REFERENT AL DEUTE EXTERN 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del senyor José de Carvajal, subsecretari 
d'Afers Estrangers, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 4 de maig del 
2000; i de l'escrit del senyor Juan Junquera i González, subsecretari del Ministeri 
de la Presidència, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 19 d'abril del 
2000. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 26 
D'ABRIL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA MA. 
ASUNCIÓN GÓMEZ PRADOS PER TAL DE REALITZAR FUNCIONS 
DE TREBALLADORA FAMILIAR 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament senyora Gemma Montañà Punsà 
que exerceix tasques de treballadora familiar, es troba en situació de baixa per 
incapacitat temporal des del dia 5 d’abril d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Servei d’acció ciutadana, en el que manifesta 
la necessitat de substituir a la senyora Montañà el més aviat possible ja que 
l’actual dotació del servei a domicili no pot continuar assumint de forma 
continuada les persones que ella atenia. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposa de contractar temporalment i pel procediment de màxima 
urgència a la senyora Ma. Asunción Gómez Prados, pel fet que anteriorment 
l’esmentada senyora Gómez ha realitzat una altre substitució, des del dia 1 de 
maig de 2000 i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball 
senyora Gemma Montañà Punsà. 
 
Vist el que disposen els art. 15.1c) 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. 
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Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luis Irujo i fatuarte, tinent d’alcalde 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferia pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999. 
 
RESOL 
 
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel 
procediment de màxima urgència, a la senyora MA. ASUNCIÓN GOMEZ 
PRADOS (dni 39319517-M) per tal de realitzar les funcions de treballadora 
familiar, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 1 de maig de 2000 i fins que es reincorpori al servei actiu la senyora 
Gemma Montañà Punsà, titular del lloc de treball, que es troba en situació de 
baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual ......................................................................................... 173.944.- 
Paga extraordinària de Nadal................................................................ 173.944.- 
Paga extraordinària d’estiu.................................................................... 173.944.- 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Gómez s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 15.1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l’art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 26 
D'ABRIL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE 
DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI DETERMINAT, DEL 
SENYOR RICARD TORRES I MONTAGUT, PER TAL DE REALITZAR 
TASQUES D'ARQUITECTE SUPERIOR 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del mes d’abril de 2000. 
 
Atès l’informe emès pel Cap de Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública 
en el qual manifesta la necessitat de contractar un arquitecte col.laborador de 
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la secció de Planejament i Gestió per tal d’elaborar treballs d’anàlisi 
preparatoris i la redacció de diferents figures de planejament, pel període 
comprès entre el dia 1 de maig i fins al 31 de desembre de 2000.  
 
Atès que  fins a l’actualitat aquests treballs es venien realitzant contractant a 
persona física mitjançant la modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractar al senyor RICARD TORRES MONTAGUT per 
tal de realitzar tasques d’arquitecte superior col.laborador de la secció de 
Planejament i Gestió del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública,  pel 
període comprès entre el dia 1 de maig i fins al 31 de desembre de 2000. 
 
Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal per a la realització de tasques específiques de caràcter 
temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de llocs de 
treball de l’entitat. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei 
determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor RICARD TORRES 
I MONTAGUT (DNI 39345380-Q), per tal de realitzar tasques d’arquitecte 
superior, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 1 de maig i fins al 31 de desembre de 2000 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual  .............................................................. 268.144,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 268.144,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 268.144,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació referida en el punt anterior s’efectua de conformitat amb el 
que disposa l’art. 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
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Text Refós  de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 
de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 26 
D'ABRIL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL  A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, DEL SENYOR SANTIAGO PERRAMON I PIÑA, PER 
TAL DE REALITZAR TASQUES DE TÈCNIC ESPECIALISTA 
COORDINADOR D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del mes d’abril de 2000. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual 
manifesta que cal la contractació d’una persona per tal de realitzar tasques de 
tècnic especialista coordinador d’instal.lacions esportives, pel període comprès 
entre el dia 1 de maig i fins al 31 de desembre de 2000.  
 
Atès que fins a l’actualitat aquestes tasques es venien realitzant contractant a 
persona física mitjançant la modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractar al senyor SANTIAGO PERRAMON I PIÑA per 
tal de realitzar tasques de tècnic especialista coordinador d’instal.lacions 
esportives, pel període comprès entre el dia 1 de maig  i  fins al 31 de 
desembre  de 2000. 
 
Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal per a la realització de tasques específiques de caràcter 
temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de llocs de 
treball de l’entitat. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
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contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per 
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor 
SANTIAGO PERRAMON I PIÑA (DNI 39349856-F), per tal de realitzar tasques 
de tècnic especialista coordinador d’instal.lacions esportives, amb una jornada 
de 20 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 de maig i fins al 31  
de desembre de 2000 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual ................................................................................. 121.863,- PTA 
Paga extraordinària d’estiu............................................................ 121.863,- PTA 
Paga extraordinària de Nadal........................................................ 121.863,- PTA 
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació referida en el punt anterior s’efectua de conformitat amb el 
que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós  de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 26 
D'ABRIL DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL  A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, DEL SENYOR FRANCESC XAVIER PRAT  PERRAMON, 
PER TAL DE REALITZAR TASQUES DE PROJECTISTA DE LA SALA 
CIUTAT 

 
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del mes d’abril de 2000. 
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Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual  
proposa que per tal de donar suport a les activitats que es realitzen a la Sala 
Ciutat cal contractar una persona que realitzi tasques de projectista durant les 
sessions que es duran a terme als mesos de maig i juny dintre del Cicle: JIM 
JARMUSCH de la Filmoteca de la Generalitat.   
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractar al senyor FRANCESC XAVIER PRAT 
PERRAMON per tal de realitzar tasques de projectista de la Sala Ciutat, pel 
període comprès entre el dia 1 de maig i fins al 30 de juny de 2000. 
 
Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal per a la realització de tasques específiques de caràcter 
temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de llocs de 
treball de l’entitat. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per 
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor 
FRANCESC XAVIER PRAT PERRAMON (DNI 39315010-Y), per tal de realitzar 
tasques de projectista de la Sala Ciutat, amb una jornada de 12 hores 
mensuals, pel període comprès entre el dia 1 de maig    i fins al 30 de juny de 
2000 i per una retribució mensual de 12.600,- pessetes (inclosa la part 
proporcional de pagues extraordinàries).  
 
2.- La contractació referida en el punt anterior s’efectua de conformitat amb el 
que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
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contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
 
 
3.1.1 RECTIFICAR L'ERROR PRODUÏT EN LA REDACCIÓ DELS PUNTS 

PRIMER I SEGON DE L'ACORD APROVAT PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE 22 DE FEBRER DE 2000, PEL QUAL ES VA 
APROVAR LA REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICAT A SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, I ES VA RECONÈIXER UN CRÈDIT A 
FAVOR DE LA CONCESSIONÀRIA, EN EL SENTIT DE MODIFICAR EL 
CÀNON MENSUAL  I EL CRÈDIT A RECONÈIXER A PARTIR DEL MES 
DE JULIOL DE 1999  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 10 d'abril del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 
28 de juliol de 1995, es va adjudicar la concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS a favor de 
l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. (A-08350621 
c. Acer, 30-32  3r  2a  08038 Barcelona). 
 
Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 
22 de febrer de 2000, es va aprovar la revisió del cànon de la concessió 
esmentada, amb efectes des del dia 1 de gener de 1999 i el reconeixement 
d’un crèdit a favor de la concessionària per diferències de cànon. 
 
L’aplicació del coeficient de revisió (Kt=1,01971) sobre el cànon mensual 
aplicable a partir de l’1 de gener de 1998 (5.841.730 PTA/mes) suposava un 
cànon revisat de 5.956.870 PTA mensuals a partir de l’1 de gener de 1999. 
 
Per decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 1999, ratificat pel Ple de la 
Corporació el dia 20 de setembre de 1999, es va resoldre modificar el contracte 
de la concessió de referència, en el sentit de redistribuir el nombre d’hores de 
dedicació del personal de neteja en els diferents edificis i dependències, i es va 
fer constar que aquesta modificació no suposava un increment econòmic del 
contracte. No obstant, amb el recàlcul de les diferents partides integrants del 
cànon de la concessió es va posar de manifest alguns errors en el càlcul inicial 
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del mateix, que donaven lloc a una diferència, a origen, de 1.532 PTA mensual 
a favor del concessionari. 
 
L’aplicació del coeficient de revisió abans esmentat sobre l’import del cànon 
facturat a partir del mes de juliol de 1999, suposaria un nou cànon revisat de 
5.958.953 PTA mensuals i un crèdit a reconèixer superior a l’aprovat, per 
import de 12.498 PTA, pels mesos de juliol a desembre.   
 
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
L’alcalde president, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Rectificar l’error produït en la redacció dels punts primer i segon de l’acord 
aprovat pel Ple de la Corporació de 22 de febrer de 2000, pel qual es revisava 
el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL SEGON 
GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS i es reconeixia un crèdit a favor de 
la concessionària per diferències de cànon, en el sentit de substituir el cànon 
mensual a partir del mes de juliol de 1999 que és de 5.958.953 PTA i no de 
5.956.870, vàlid només fins a juny de 1999 i el reconeixement de crèdit superior 
a l’aprovat per import de 12.498 PTA (de 113.098 PTA passa a 115.181 PTA 
pels mesos de juliol a desembre de 1999), amb subjecció a l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
La redacció dels esmentats punts primer i segon quedaran tal com s’indiquen  a 
continuació: 
 

“PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL SEGON 
GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada a l’entitat mercantil SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32  3r  2a  08038 
de Barcelona- , aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1999 d’1,01971, la qual cosa 
suposa a partir d’aquesta data el cànon que es reflecteix en el quadre següent: 

 
Cànon aplicable a partir d’1 de gener de 1999 

Cànon mensual no revisat aplicable, exclòs l’IVA 5.035.974PTA  
Coeficient de revisió Kt 1,01971  
Cànon revisat 5.135.233PTA 
IVA (16%) 821.637PTA 
Cànon mensual revisat fins a juny de 1999  5.956.870PTA 35.801’51 EUROS
Cànon mensual revisat  a partir de juliol de 1999      5.958.953PTA  35.814,03 EUROS
Cànon anual  revisat (IVA inclòs) 71.494.938 PTA 429.693’23 EUROS

 
SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.381.926  PTA  (8.305’54 EUROS) a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades  sobre el cànon revisat, segons s’especifica al quadre següent: 

 
MESOS 

 
CÀNON REVISAT 
A 01.01.1998 (1) 

CÀNON REVISAT 
A 01.01.1999 (2) 

CRÈDIT A RECONÈIXER 
(2-1) 

1999 
GENER 5.841.730 5.956.870
FEBRER 5.841.730 5.956.870
MARÇ 5.841.730 5.956.870
ABRIL 5.841.730 5.956.870
MAIG 5.841.730 5.956.870
JUNY 5.841.730 5.956.870
JULIOL 5.843.772 5.958.953
AGOST 5.843.772 5.958.953
SETEMBRE 5.843.772 5.958.953
OCTUBRE 5.843.772 5.958.953

115.140 
115.140 
115.140 
115.140 
115.140 
115.140 
115.181 
115.181 
115.181 
115.181 
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NOVEMBRE 5.843.772 5.958.953
DESEMBRE 5.843.772 5.958.953

115.181 
115.181 

   TOTAL               1.381.926 PTA.” 

" 
 
El senyor Caballo i Molina explica que es tracta de la modificació de la redacció 
de l'acord de revisió del cànon d'aquesta concessió i l'adequació dels imports del 
servei, de forma que quedessin reflectits els conceptes que figuren en la nova 
redacció que figura al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
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. 6/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del tinent d'alcalde 
d'Hisenda, del dia 3 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins a l'exercici del 2001, i no sent 
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que 
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de 
suplements de crèdits, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari 
per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
amb càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense 
pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici del 2001. 
 
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen i que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a 
aquest Dictamen. 
 
Tercer. 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 6/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si 
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que l'expedient de modificació de crèdits 
6/2000 té un import total de 6,2 milions de pessetes i comprèn un crèdit 
extraordinari per partida de nova creació de 3,5 milions de pessetes i un 
suplement de crèdit de 2,7 milions de pessetes, que es financen amb baixes de 
crèdit de despeses de 6,2 milions de pessetes. 
La partida de nova creació és de l'àrea de Seguretat, material de transport per 
a l'adquisició de dues motocicletes; i el suplement de crèdit és per a l'àrea 
d'Urbanisme, Altre personal, per a la contractació d'un lloc de treball 
d'arquitecte. Les baixes de crèdit també procedeixen de Seguretat Ciutadana i 
d'Altre personal, en aquest cas d'Administració general.   
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP). 
 
3.2 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.2.1 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA FUNDACIÓ PRIVADA 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, SUBSCRIT EN DATA 25 DE 
MARÇ DE 1999, AMB DESTÍ AL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ DEL 
NOU EQUIPAMENT UNIVERSITARI A CONSTRUIR, SITUAT AL 
CAMPUS DE LES BASES DE MANRESA 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 9 de maig del 2000. 
 
"Atès que en data 25 de març de 1999 l'Ajuntament de Manresa i la Fundació 
Universitària del Bages van subscriure un Conveni de Col.laboració relatiu al 
finançament d'una inversió en infraestructura d'instal.lacions i serveis universitaris. 
 
Atès que al pacte tercer del Conveni s'estableix la voluntat i compromís de 
l'Ajuntament de Manresa, d'atorgar una subvenció per al finançament de la 
inversió prevista, per un import de 375.000.000 PTA, que es farà efectiva per 
parts iguals durant els exercicis 2000 a 2003. L'efectivitat d'aquestes subvencions 
queda condicionada a l'existència prèvia de crèdit amb partida pressupostària 
específica per a aquesta finalitat. En aplicació del Conveni, en el pressupost del 
present exercici hi figura la partida pressupostària 541.1.789, per una quantia de 
93.750.000 PTA, per atendre l'anualitat del 2000. 
 
Atès l'increment dels pressupostos de la inversió a realitzar, motivat per 
l'ampliació de la superfície construïda, prevista inicialment i per l'increment dels 
costos de la construcció, fa necessari modificar el pla de finançament inicial i 
incrementar l'aportació municipal. 
 
Vist l'informe de gestió emès pel cap de servei de planificació i coordinació en 
data 8 de maig de 2000. 
 
El president de la Comissió de Serveis centrals i promoció econòmica proposa al 
Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de 
Manresa i la Fundació Privada "Fundació Universitària del Bages", amb destí al 
finançament de la inversió del nou equipament universitari a construir, situat al 
campus de les Bases de Manresa. 
 
Segon. Advertir a la Fundació Universitària del Bages que, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, la concessió de la subvenció prevista en conveni 
aprovat pel punt anterior quedarà condicionada a l'existència prèvia de partida 
pressupostària específica per a aquesta finalitat als estats de despeses dels 
pressupostos municipals dels exercicis corresponents i a l'aprovació per l'òrgan 
competent de la Corporació del corresponent expedient de concessió i que també 
quedarà supeditada al compliment de la normativa general reguladora de les 
subvencions i l'específica que en aquesta matèria tingui aprovada l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
Tercer. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura d'aquest conveni." 
 
La senyora Pons i Vallès explica que amb aquest conveni, que es proposa 
signar entre l'Ajuntament i la Fundació Universitària del Bages, es dóna un pas 
decisiu per fer realitat el nou edifici d'aquella Fundació, que tindrà 6.900 metres 
quadrats, distribuïts en tres plantes i està pensat per acollir 1.500 estudiants de 
primer cicle aproximadament i un nombre similar d'estudiants, de formació 
continuada. 
Amb aquest edifici, es comença a veure, de manera molt palpable, la realitat del 
futur nou campus universitari de Manresa. S'està acabant la construcció del 
Centre Tecnològic de Manresa, en el qual s'han invertit 700 milions de pessetes 
que, sumats amb la inversió que es destinarà a la construcció d'aquest nou edifici, 
demostren que la ciutat ha apostat, d'una manera important, pel 
desenvolupament del campus i, per tant, pel projecte universitari de la ciutat.  
El total de la inversió universitària a Manresa, tenint en compte tant la part 
destinada a equipaments com la resta de despeses, serà superior a 2.000 milions 
de pessetes. Aquesta és una realitat molt important que demostra la voluntat del 
Consistori i també de la ciutat, perquè Manresa tingui un pes important en aquest 
àmbit.  
La proposta concreta que avui se sotmet a la consideració del Ple consisteix en 
contribuir al finançament d'aquest edifici amb 700 milions de pessetes 
aproximadament. Per fer-ho realitat es proposa una aportació durant 6 anys. En 
aquest primer any, la inversió és la que ja estava pressupostada segons l'acord 
signat l'any passat i correspon a 93.750.000 pessetes i es tracta de fer una 
inversió anyal de 125.000.000 de pessetes durant els proper cinc anys. 
Aquesta important aportació econòmica de l'Ajuntament de Manresa possibilitarà 
l'acolliment de tots els estudiants de la Fundació Universitària del Bages i també 
és voluntat de tots que aculli les instal.lacions de l'Escola Agrària. Així mateix, 
s'ha acordat amb la Universitat Oberta de Catalunya que les seves instal.lacions 
de la ciutat estiguin incloses en el mateix espai. 
Tot això, juntament amb l'Escola Universitària Politècnica i el Centre Tecnològic 
de Manresa, que també acollirà el Consell Tecnològic del Bages provocarà 



 14

l'existència en aquell sector d'una important concentració d'estudiants, de 
coneixement i de laboratoris, la qual cosa és molt important per a Manresa. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP votarà 
afirmativament el dictamen, entre altres raons, pel que representa el projecte 
universitari per a la ciutat. 
No es vol estendre en l'explicació d'aquest projecte, perquè hi ha hagut prou 
oportunitats per fer-ho, però voldria destacar, de la mateixa manera que va fer en 
la Comissió Informativa, que cal tenir en compte els costos financers que 
representa el projecte i que no estan previstos. El GMPP sap que no hi haurà 
gaire diferència entre el cost previst en el conveni i el cost real, però, tenint en 
compte les xifres tan elevades a què s'està fent referència, malgrat que la 
diferència sigui mínima la quantitat de diners serà important, considerant que es 
tracta d'inversions destinades a la pròpia ciutat. Quan es produeix un diferencial 
de 50, 60 o 70 milions de pessetes en les inversions per una qüestió d'interessos, 
cal tenir-ho previst amb antelació, si més no, aproximadament, ja que no es pot 
saber exactament quina repercussió tindran.  
Vol deixar constància d'aquesta qüestió, perquè considera que en inversions 
d'aquest tipus, que són cabdals per al desenvolupament de la ciutat, aquestes 
petites futileses, poden provocar que els projectes no reïxin d'acord amb 
l'expectativa que han creat. Si es produís aquest diferencial de 50, 60 o 70 milions 
de pessetes, representaria una quantitat important per a la ciutat.  
Per això, demana que, per a properes inversions es tinguin en compte aquesta 
qüestió.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, seguint les paraules 
manifestades per la senyora Montserrat Pons en la seva exposició, el GMCIU 
està satisfet de la presentació d'aquest dictamen a la consideració del Ple i també 
del fet que aquest dictamen suposa el final d'un recorregut, pel que fa al cost.  
El GMCIU sent com a seu aquest projecte sobre l'entorn de la Fundació 
Universitària del Bages així com el model en sí de Fundació per al Bages, perquè 
va néixer quan Convergència i Unió ocupava el govern municipal, si no recorda 
malament, amb el consens de tots.  
Per això, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen, fent però, les reflexions 
següents: l'Ajuntament de Manresa, en aquest nou camí respecte el finançament 
de la Fundació Universitària del Bages, col.labora amb més aportació econòmica, 
i així ha de ser, tenint en compte el cost del projecte, però, repassant la relació de 
membres del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, troba correcte que 
hi hagi alguns d'ells, però voldria demanar que en pugui formar part algun 
membre de l'oposició, per la mateixa raó exposada en l'ocasió en què es va 
tractar el tema de la rehabilitació. 
Considera que l'Ajuntament de Manresa té dret a disposar de més representants, 
tenint en compte que aporta més diners i, malgrat que hi hagi algun membre de 
l'equip de govern, creu que és lícit demanar que en formi part algun membre de 
l'oposició.  
A la Comissió Informativa, es va plantejar el dubte, respecte el que passaria en el 
cas de la dissolució de la Fundació, però, un cop consultat l'article 22 dels seus 
estatuts, es va veure clar que, en cas de dissolució, tots els recursos van a 
l'Ajuntament. 
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També voldria demanar que en el procés d'adjudicació de les obres, el Patronat, 
dins de les seves possibilitats i sense oblidar que és una institució privada, 
respecti al màxim la qüestió de la pública concurrència perquè s'hi pugui 
presentar tothom que hi estigui interessat, donat que es tracta d'una obra 
important. 
 
La senyora Pons i Vallès diu que, en relació als costos financers, als quals ha 
fet referència el senyor Javaloyes, és cert que el compromís que l'Ajuntament 
tenia previst assumir era de 700.000.000 de pessetes en sis anys, i també és 
evident que el cost de les obres s'haurà de fer efectiu abans dels sis anys, la qual 
cosa comportarà que la Fundació Universitària del Bages hagi de fer un crèdit, 
que generarà interessos. Però també és cert que aquests interessos poden variar 
en funció de la disponibilitat de l'Ajuntament per avançar els diners respecte els 
quals s'ha compromès; per això no s'han quantificat. Per tant, l'Ajuntament 
considera que la fórmula dels 125.000.000 de pessetes anyals és assumible, 
però, si el Pressupost evoluciona com ho ha fet fins ara, és probable que pugui 
avançar una part dels diners i, en conseqüència, aconseguir la disminució dels 
costos financers. 
En qualsevol cas, com ja sap el senyor Javaloyes, ja que així es va explicar a la 
Comissió Informativa, l'aportació de 5 anualitats de 125.000.000 de pessetes, 
juntament amb els 93.750.000 pessetes, previstos per a aquest any, sumen 
718.750.000 pessetes, per tant, 18.750.000 pessetes més que els 700.000.000 
de pessetes que demanarà la FUB com a crèdit. Aquest diferencial permet fer 
front a una part dels interessos; no garanteix que sigui el total, però, si 
l'Ajuntament pot avançar les seves aportacions en un termini més curt, l'import 
disminuirà; i dóna per descomptat que l'Ajuntament ho intentarà d'acord amb el 
seu compromís de fer-ho en sis anys. 
Pel que fa a l'ampliació del Patronat amb la incorporació d'un altre membre del 
Consistori, creu que és una qüestió que cal considerar i, per tant, es plantejarà en 
la propera reunió, donat que es tracta d'un projecte global de ciutat respecte el 
qual és important que tots continuïn junts en aquesta via.  
 
L'alcalde recorda a la senyora Montserrat Pons que s'ha plantejat la qüestió de la 
lliure contractació i la pública concurrència. 
 
La senyora Pons i Vallès explica que la Fundació Universitària del Bages, en 
tractar-se d'una Fundació privada, en principi no està obligada a seguir 
exactament els mecanismes de contractació d'una entitat pública, però, tenint en 
compte la important aportació pública que hi ha en aquest projecte, està clar que 
es garantiran tots els processos de publicitat i transparència exactament igual que 
es fa en les institucions públiques. Com ja va comentar en la Comissió 
Informativa, s'han reduït els terminis, per tant, hi ha un petit canvi respecte els 
terminis, però no pel que fa a la publicitat i a la transparència, i, dóna per 
descomptat que s'explicarà a tots els membres del Consistori, amb tota la 
transparència necessària, els criteris que seguirà el Patronat per decidir 
l'adjudicació de l'obra. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que en la seva intervenció anterior 
s'ha oblidat de dir que el GMCIU també és del parer que l'Escola Agrària 
s'incorpori dins de la Fundació Universitària del Bages, és a dir, que el DARP 
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pugui adoptar la decisió favorable a aquest tema, amb la qual cosa s'alleugerirà la 
qüestió del finançament de tot aquell espai. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient, respecte a la intervenció de la 
senyora Pons, que, de la mateixa manera que s'ha tingut cura de fer una petita 
previsió de 18.750.000 pessetes per a la qüestió dels interessos, cal també fer 
una previsió a 5, 6 o 7 anys, respecte el que poden arribar a costar els interessos, 
perquè és preferible dir que sobra del pressupost que hi havia previst, perquè 
s'han avançat diners i surt més barat, que dir que ha pujat més perquè no s'ha 
tingut prou cura per als interessos que hi havia en aquell moment. S'està parlant 
de 700.000.000 de pessetes i d'un projecte capdal per al desenvolupament de la 
ciutat. Per això insisteix, ara ja està, s'ha tingut cura amb gairebé 19 milions de 
pessetes per a la possible existència d'interessos, però cal tenir en compte 
aquests conceptes, ja que són, els que, en definitiva, provoquen de vegades que, 
com se sol dir, ens costin més els sucs que els moixons, malgrat que segurament 
no serà aquest el cas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
4.1.1 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS 

DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL DE MANRESA. ELS COMTALS 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. ELS COMTALS, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb l’article 46 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Atès que la present Modificació de Pla general neix amb l'objectiu d'ajustar les 
determinacions incloses en la unitat d'actuació Els Comtals a les preexistències 
físiques i topogràfiques del lloc i als criteris d'urbanització que es creuen més 
adequats, que es fonamenta en la voluntat de resoldre les situacions següents: 
 
1. Redimensionar la superfície destinada a equipament perquè bona part de 

terreny arbrat passi a qualificar-se de zona verda, i per tant, pugui ser 
urbanitzada com a espai de lleure del barri. 

2. Eliminar bona part del vial en anella previst pel Pla general, d'execució molt 
dificultosa per la situació topogràfica del terreny i les rasants que 
determinen les cases existents. 

3. Ajustar l'àmbit del sistema viari per resoldre adequadament les necessitats 
d'aparcament del barri i els carrers en cul de sac. 
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4. Qualificar d'espais lliures l'espai que deixaria d'estar qualificat d'equipament 
i modificar l'àmbit de la unitat d'actuació cap a l'oest, per les 
característiques físiques i topogràfiques del lloc. 

5. Delimitar una zona de jardí privat en una de les zones residencials per tal 
de possibilitar-ne la rehabilitació com a habitatges en planta baixa. 

 
Atès que les disposicions d'aquesta modificació no suposen un increment del 
volum edificable i per tant no esdevé necessària la previsió d'una més gran 
superfície d'espais lliures. 
 
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que 
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a 
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació". 
 
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i 
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició 
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article 
125 del Reglament de planejament urbanístic. 
 
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. ELS COMTALS, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de planejament 
urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, comptats a partir de 
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i 
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com 
en un dels diaris de major circulació de la província." 
 
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que amb aquest dictamen 
es tracta d'iniciar una modificació del Pla General en el sector dels Comtals, a 
la part residencial, la qual ja s'ha urbanitzat i hi manca la construcció d'una 
zona verda i d'una pista poliesportiva. D'acord amb aquesta urbanització, s'ha 
introduït una modificació en el projecte, consistent en destinar els llocs 
previstos inicialment per a equipaments, a zones verdes, per a la millor 
adequació al terreny i a les parts que estaven previstes per a la ubicació dels 
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carrers, d'acord amb la topografia, amb la finalitat d'evitar canvis molt sobtats 
en l'actual topografia. 
Quan s'ha entrat en l'estudi dels detalls del projecte, s'ha vist la necessitat de 
realitzar aquests canvis que significaran redimensionar la superfície 
d'equipaments, bona part de la qual està ocupada en aquest moment per 
alzines bastant frondoses i, per tant, es qualificarà com a zona verda. 
S'eliminarà un vial que dóna la volta o circumval.la tota la part d'equipaments, 
segons el Pla General i que no té cap utilitat que estigui urbanitzat, donat que ja 
existeix un camí que comunica amb les masies dels voltants, per tant 
s'adoptaria aquest sistema viari. Així mateix, es delimitarà una zona com a jardí 
privat a l'entorn d'uns blocs de baixos i tres plantes. Aquesta qualificació 
possibilitarà una millora dels blocs perquè es puguin rehabilitar i, sobretot, 
perquè es puguin adequar habitatges a les plantes baixes. El jardí privat 
permetrà l'existència de més privacitat per introduir els habitatges amb planta 
baixa.  
Per tant, es tracta de modificacions que s'inicien en aquest moment i que 
permeten la realització de millores molt puntuals en aquestes zones 
d'equipament i d'espais verds.  
Demana el vot afirmatiu per poder exposar aquests treballs al públic i, 
posteriorment, aprovar inicialment aquestes modificacions al Ple de la 
Corporació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.2 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS 

DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL DE MANRESA.  CENTRAL ELÈCTRICA "LA 
CATALANA" 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. CENTRAL ELÈCTRICA "LA CATALANA", redactat pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat amb l’article 46 del Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
Atès que la present modificació de pla general pretén fixar unes condicions d'ús 
en l'àmbit de la finca de l'antiga central elèctrica La Catalana que permetin la 
recuperació i rehabilitació de l'edifici protegit i en desús. 
 
Atès que les disposicions d'aquesta modificació no suposen un increment del 
volum edificable i per tant no esdevé necessària la previsió d'una més gran 
superfície d'espais lliures. 
 
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que 
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a 
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació". 
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Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i 
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició 
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic. 
 
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. CENTRAL ELÈCTRICA "LA CATALANA", redactat pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 125 del 
Reglament de planejament urbanístic, per tal que dins del termini de trenta 
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de corporacions, 
associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres 
alternatives de planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com 
en un dels diaris de major circulació de la província." 
 
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen també es 
modifica el Pla General, per a la qual cosa s'aprovaran uns criteris o objectius.  
L'abast d'aquesta modificació és la propietat situada al voltant de l'edifici 
anomenat La Catalana, que és una antiga central elèctrica construïda per la 
Companyia Catalana d'Electricitat, que es va ubicar en el Pla que hi ha entre 
Manresa i el Xup, que s'anomena La Catalana. 
L'edifici es va construir l'any 1920 i actualment pertany a la companyia FECSA 
ENHER, que té la intenció d'ubicar en aquest edifici restaurat les seves noves 
oficines de distribució, direcció i serveis comercials, situades actualment al 
carrer Llussà, per a la qual cosa ha sol.licitat el corresponent permís a 
l'Ajuntament. 
Tenint en compte que l'edifici pertany al Catàleg del Patrimoni Industrial de la 
ciutat i té característiques pròpies industrials per a les quals es determinen uns 
criteris de conservació, s'ha considerat que és possible rehabilitar l'edifici, però, 
donat que està situat en sòl qualificat com a agrícola, no es permet la 
instal.lació d'oficines. Per això, es proposa modificar la clau de sòl agrícola per 
atorgar a aquell solar una clau especial que permeti la ubicació d'oficines dins 
de l'edifici, considerant que es tracta d'una situació especial i d'un ús que 
possibilitarà la revitalització de l'edifici.  
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Aquests són els criteris i els objectius que es pretenen assolir amb la  
modificació puntual del Pla General en el sector de La Catalana, per a la qual 
demana el vot afirmatiu. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
4.1.3 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL PLA 

ESPECIAL INSTITUT, PROMOGUT PER LA SOCIETAT CASTOR 
MANRESA, SL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
28 d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per decret d'alcaldia de data 2 de març del 2000 es va resoldre el 
següent: 
 

"1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL PLA 
ESPECIAL INSTITUT, promogut per la societat CASTOR MANRESA SL, 
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, perquè així ho disposa l'article 64.1, lletres a) i b), del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l'anunci d'aquest acord 
en un dels diaris de major circulació de la província, notificant-se a més, 
personalment, als propietaris i d'altres interessats directament afectats 
compresos dins l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall, d'acord amb l'article 
140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny. 
 
3r. CONDICIONAR l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall en tràmit a 
què, per part del promotor, sigui presentat un nou document que incorpori 
les prescripcions assenyalades pels serveis tècnics municipals en 
l’informe d’1 de març del 2000. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, a l’efecte del seu coneixement, 
en la propera sessió que tingui lloc." 

 
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 64, del dia 15 de març del 2000, així com en el diari El 
Periódico del 16 de març, i que durant el termini d’exposició pública de 
l’expedient no ha estat presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs.  
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Atès que en data 27 d'abril del 2000 el promotor ha presentat un nou 
document, en compliment del punt tercer de l'esmentat decret d'aprovació 
inicial. 
 
Vist l'informe dels serveis tècnics d'Urbanisme, amb data 28 d'abril, en què es 
fa constar que s'han incorporat en el nou document les prescripcions tècniques 
de l'acord d'aprovació inicial.  
 
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els 
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL PLA ESPECIAL 
INSTITUT, promogut per la societat CASTOR MANRESA SL, 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 inicia la seva explicació dient que el dictamen 
correspon a l'aprovació definitiva d'un estudi de detall, la qual cosa significa que 
ja ha estat sotmès a informació pública i que no s'ha presentat cap al.legació.  
L'estudi de detall fa referència al sector de l'Institut i, en concret, a l'edifici que 
es construirà entre el carrer València i primer de Maig, al davant dels sindicats, 
i segueix totes les prescripcions previstes en el Pla Especial i s'ha tramitat amb 
un estudi de detall, tal com preveu el Pla Especial per a la definició de l'edifici.  
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En l'estudi de detall s'han concretat els tipus de materials, es dóna més 
amplitud a un pas públic, entre el carrer de Carrasco i Formiguera i l'espai 
d'equipaments que hi ha al davant i, per tant, demana el vot afirmatiu per dur a 
terme la construcció de l'edifici. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i manifesta que el GMCIU 
s'abstindrà en la votació del dictamen perquè els veïns del sector han presentat 
un recurs contenciós contra l'aprovació del Pla General. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions.     
 
4.1.4 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL GUILLEM CATÀ, 

PROMOGUT PER LA SOCIETAT CATALÀ MAR, SL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per decret d'alcaldia de data 9 de febrer del 2000 es va resoldre el 
següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL GUILLEM DE CATÀ, 
promogut per la societat CATALÀ MAR SL, 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, 
perquè així ho disposa l'article 64.1, lletres a) i b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l'anunci d'aquest acord en un dels 
diaris de major circulació de la província, notificant-se a més, personalment, 
als propietaris i d'altres interessats directament afectats compresos dins 
l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall, d'acord amb l'article 140.3 del 
Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret 2159/1978, 
de 23 de juny. 
 
3r. CONDICIONAR l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall en tràmit, a què 
per part del promotor siguin incorporades en la seva documentació les 
prescripcions assenyalades pels serveis tècnics municipals en l’informe de 
24 de gener del 2000. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, a l’efecte del seu coneixement, en 
la propera sessió que tingui lloc. 

 
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 48, del dia 25 de febrer del 2000, així com en el diari La 
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Vanguardia del 2 de març, i que durant el termini d’exposició pública de 
l’expedient no ha estat presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs.  
 
Atès que en data 4 d'abril del 2000 el promotor ha presentat un nou document, 
en compliment del punt tercer de l'esmentat decret d'aprovació inicial. 
 
Vist l'informe dels serveis tècnics d'Urbanisme, amb data 12 d'abril, en què es 
fa constar que s'han incorporat en el nou document les prescripcions tècniques 
de l'acord d'aprovació inicial.  
 
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els 
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL GUILLEM DE CATÀ, 
promogut per la societat CATALÀ MAR SL, 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 definitiva de 
l'estudi de detall corresponent al carrer Guillem Catà, per donar sortida o  
acabar una previsió del Pla General que es desenvolupa a través d'una unitat 
d'actuació d'aquest carrer. El carrer Guillem Catà acaba en cul de sac i no s'ha 
pogut connectar amb el carrer Girona, per tant, aquesta connexió queda 
pendent.  
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Amb l'aprovació definitiva d'aquest estudi de detall, l'Ajuntament autoritzarà la 
construcció d'una edificació privada, que ocuparà 3.230 metres i que tindrà un 
sostre edificable, equivalent aproximadament a 47 habitatges. Com a 
conseqüència d'aquesta construcció, caldrà urbanitzar una part del carrer, de 
835 metres, de la qual se n'haurà de fer càrrec el propietari de la construcció. 
També s'haurà d'urbanitzar, com a zona verda, un espai de protecció de la 
Sèquia que passa per aquell indret, d'aproximadament 692 metres quadrats. 
Per tant, aquest estudi de detall permetrà autoritzar la construcció esmentada, 
la urbanització que també ha explicat, i l'atorgament de totes les llicències 
d'edificació que fan referència a aquesta construcció. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.5 APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL 

SECTOR INDUSTRIAL "ELS COMTALS", PRESENTAT PER LA 
SOCIETAT TADEC, SA. 

  
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la corporació, en data 15 de juliol de 1996, va ser aprovat 
provisionalment el PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL 
"ELS COMTALS", promogut per la societat TADEC, SA, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist que aquest expedient va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que disposa 
l’article 60.4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme, en sessió del dia 18  de desembre 
de 1996, va aprovar definitivament l'esmentat Pla parcial, però en va suspendre 
l'executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que 
fos presentat un text refós del document que incorporés una prescripció.  
 
Vist que el senyor Miguel Angel Andújar, en representació de la societat 
TADEC, SA, ha presentat el text refós sol·licitat, perquè sigui atorgada 
l’aprovació definitiva al Pla parcial. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 de maig del 2000, 
en què es fa constar que la documentació presentada complimenta 
correctament les prescripcions imposades per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present Dictamen per la 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL 
SECTOR INDUSTRIAL "ELS COMTALS", presentat per la societat TADEC, 
SA, a l’efecte de donar compliment a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de desembre de 1996. 
 
2n. TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat 
anterior a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 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." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació del text refós 
per dur a terme l'aprovació definitiva del sector industrial Els Comtals, que cal 
ordenar per oferir sòl industrial a la ciutat. 
En aquest moment s'està ultimant el projecte d'urbanització, respecte el qual 
s'estan acabant de fer les connexions d'aigua. També cal donar compliment a 
una prescripció que va transmetre la Direcció General d'Urbanisme als 
promotors d'aquest Pla Parcial, consistent en ubicar una línia d'afectació de 25 
metres perquè les futures edificacions se separin de la línia blanca de la 
carretera. Per poder recollir aquesta prescripció, s'ha redactat un text refós, que 
s'enviarà a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, que no modifica el que ja s'havia 
aprovat, sinó que només introdueix les prescripcions referents a la separació de 
les edificacions. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que la interpretació del procés que 
ha seguit aquest tema, des del punt de vista del temps, posa de manifest la 
manca de voluntat de l'actual equip de govern i del de l'anterior legislatura, i la 
seva poca sensibilitat respecte el tema industrial. 
L'any 1993 es va iniciar la tramitació d'aquest Pla Parcial, l'any 1996 la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona va sol.licitar l'elaboració d'un text refós per 
a la inclusió d'una prescripció, i fins l'any 2000 no s'aprova definitivament el text 
refós. 
Sap que li diran que es tracta d'una iniciativa privada, però voldria recordar a 
l'equip de govern que l'Administració té sempre a les seves mans prou eines 
com per poder accelerar aquests processos; si es treballa per un procés de 
compensació es pot intentar, però en forma de cooperació. 
En qualsevol cas, té la sensació que en aquest cas, tractant-se d'una zona 
situada a l'entrada de la ciutat, i davant de la demanda que sempre hi ha hagut 
respecte la manca de sòl industrial, l'actual equip de govern no ha actuat amb 
gaire celeritat.  
Malgrat tot, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen. 
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El senyor García i Comas intervé dient que, evidentment, li ha de dir al senyor 
de Puig que és un projecte d'iniciativa privada, per tant, és la iniciativa privada 
qui ha de corregir les esmenes. Això no significa, però, que l'Ajuntament no 
hagi fet cap gestió per avançar en el Pla Parcial industrial "Els Comtals" des de 
l'any 1996. En aquest moment ja està aprovat el Projecte de reparcel.lació i el 
Projecte d'urbanització és a punt d'aprovar-se. 
Per tant, la manca del text refós no ha impedit la tramitació del Pla Parcial, ja 
que la urbanització també depèn de la voluntat d'inversió de la iniciativa privada 
respecte aquest Pla. L'Ajuntament no ha canviat el tipus de gestió per a aquest 
Pla, sinó que es continua amb la línia que sigui la iniciativa privada qui resolgui 
les qüestions requerides per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i per 
l'Ajuntament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.6 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL SENYOR IGNASI DE PUIG I 
VILADRICH, DIRIGIT A LA PERMUTA D'UN SOLAR SITUAT AL 
CARRER ABAT OLIBA, 56, PROPIETAT DE  L'AJUNTAMENT, AMB 
UN SOLAR SITUAT AL CARRER CALLÚS, S/N I  UN LOCAL SITUAT 
AL CARRER TORRES I BAGES, 30, AMBDÓS PROPIETAT DEL 
SENYOR IGNASI DE PUIG 

 
El senyor de Puig i Viladrich abandona el Saló de Sessions mentre es discuteix 
i es vota aquest assumpte, ja que s'ha d'abstenir de participar-hi per tenir 
interès personal, de conformitat amb allò que disposa l'article 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 96 del 
ROF. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular d’un solar, amb front al carrer de 
l’Abat Oliba, 56 (núm. d’inventari municipal 331.96), les característiques del 
qual són les següents: 
 
Descripció: URBANA: solar edificable situat a Manresa amb front al carrer Abat 
Oliba, a l’àmbit del Pla parcial BASES DE MANRESA. És la parcel·la 
CINQUANTA-DOS, situada a l’illa 6. Té una superfície total de 491,05 m2 , dels 
quals 374 m2 són edificables, destinant-se la resta del sòl a jardí d’ús privat. 
 
Límits:  

Nord - Amb el carrer Balmes. 
Sud - Amb la finca situada al carrer Abat Oliba, 54, amb referència cadastral 

27.112.15, propietat de Josep M. Carreras Torra. 
Est - Amb la finca situada al carrer Balmes, 41-45, amb referència cadastral 

27.112.20, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 
Oest - Amb el carrer Abat Oliba 
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Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, 
al tom 2.306, llibre 935 de Manresa, foli 144, finca 45.550. 
 
Títol: S’adjudica la finca d’aquest número a l’Ajuntament de Manresa, a compte 
de la cessió del 10 % de l’aprofitament mitjà. 
 
Càrregues: La finca descrita està lliure de càrregues. Queda afecta a les 
despeses i costos de la urbanització del total àmbit, per la suma de 18.428.837 
PTA, import que li correspon en la liquidació provisional. 
 
Valoració: Seixanta-nou milions cent trenta-dues mil vuit-centes cinquanta-set 
pessetes (69.132.857 PTA). 
 
Atès que el senyor Ignasi De Puig i Viladrich és titular d’un solar situat al carrer 
Callús s/n, les característiques del qual són les següents: 
 
Descripció: URBANA.- Peça de terra de superfície trenta-cinc àrees vuitanta-
quatre centiàrees, situada en la partida de Mas d’en Pla, del terme municipal de 
Manresa. 
 
Límits: 

Nord-est: - Camí de Joncadella 
Nord-oest: - Amb la finca assenyalada amb les lletres PE3 en la fitxa 

urbanística. 
Sud: - Amb el carrer Callús 

 
Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, 
al tom 2.333, llibre 962 de Manresa, foli 215, finca 1.881-N. 
 
Títol: Li pertany per compra al seu anterior propietari, Javier De Puig March, 
formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada pel notari Pedro Angel 
Casado Martin en data 16 de març del 2000. 
 
Càrregues: La finca descrita és lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Valoració: Trenta milions deu mil cent setanta-dues pessetes (30.010.172 
PTA). 
 
Atès, així mateix, que el senyor Ignasi De Puig i Viladrich és titular d’un local 
comercial situat al carrer del Bisbe Torres i Bages, 30, bx, les característiques 
del qual són les següents: 
 
Descripció: LOCAL COMERCIAL.- Situat a la planta baixa de la casa ubicada al 
carrer Cintaires, cantonada Torres i Bages, on hi és assenyalada amb el núm. 
30, de superfície construïda dos-cents setanta-vuit metres i nou decímetres 
quadrats. Té accés directe i independent al carrer Torres i Bages. 
 
Límits:  

Nord: - Amb successors d’Ignasi March 
Sud: - Amb carrer Torres i Bages i part amb la finca segregada 
Est: - Amb casa núm. 28, propietat de Remedios Rosell Canal 
Oest: - Amb carrer Cintaires i part amb la finca segregada 
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Inscripció registral: És en tràmit d’inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
Títol: Li pertany per compra al seu anterior propietari, Construcciones Gozalo 
SL, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada pel notari Pedro Angel 
Casado Martin en data 2 de maig del 2000. 
 
Càrregues: La finca descrita és lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Valoració: Vint-i-un milions sis-centes mil pessetes (21.600.000 PTA). 
 
Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa l’adquisició del solar situat al 
carrer Callús s/n, per tal de destinar-lo a la construcció d’un equipament 
assistencial, i del local comercial situat al carrer Torres i Bages, amb destí a 
futurs usos d’interès municipal a la zona. 
 
Atès que ha estat acordada la possibilitat de permutar els béns descrits 
anteriorment, entre l’Ajuntament de Manresa i el senyor Ignasi De Puig i 
Viladrich, i que, a aquest efecte, ha estat redactada la minuta de conveni de 
permuta que és objecte del present dictamen. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals han estat emeses les 
valoracions pericials de tots els béns objecte de permuta, en compliment d’allò 
que disposa l’article 40.1.b) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que per part dels serveis jurídics d’Urbanisme s’ha emès un informe, en 
data 2 de maig del 2000, on es fa constar que es compleixen tots els requisits 
legals que per a les permutes exigeixen els articles 40 i 47 de l’esmentat 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Vist el contingut de l’article 41.1 del mateix Reglament, que diu: “L’alienació, el 
gravamen o la cessió de béns han de ser acordats pel Ple de la Corporació”. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR la minuta de conveni, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Manresa i el senyor Ignasi De Puig i Viladrich, dirigit a la PERMUTA dels béns 
que han quedat descrits en la part expositiva d’aquest dictamen, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 41.1. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
2n. FACULTAR el senyor Alcalde per a la signatura de tots aquells documents 
públics o administratius que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquesta 
permuta, fins a la seva inscripció en el Registre de la Propietat." 
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El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta de l'aprovació 
d'una minuta de conveni per fer una permuta entre solars i finques. El solar és 
municipal i està situat al carrer de l'Abat Oliba, és edificable i té un valor de 
69.000.000 milions de pessetes en els quals s'inclouen les despeses 
d'urbanització. Aquest import s'ha calculat amb el mateix mòdul emprat per a 
les subhastes d'uns terrenys ubicats a l'Avinguda de les Bases de Manresa. La 
permuta consisteix en canviar aquest solar per una finca urbana situada al 
carrer Callús, respecte a la qual es calcula que té un valor aproximat de 
30.000.000 de pessetes, prenent com a mòdul unes transaccions recents 
efectuades en aquell sector. 
A més, el propietari aporta un local situat al carrer del Bisbe Torres i Bages, de 
200 metres quadrats, que té un valor total de 21.600.000 pessetes, i un preu 
per metre quadrat de 90.000 pessetes, aproximadament.  
Aquesta permuta té, com a característica, que el solar del carrer Callús 
permetrà disposar d'una accessibilitat en la futura ubicació dels pisos tutelats 
que construirà el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, a la zona de la barriada Mion. El solar està qualificat com a zona 
verda i, per tant, està pendent d'expropiació. Per això, amb aquesta transacció, 
a través d'un preu pactat, l'Ajuntament l'adquireix, malgrat que sigui pel mètode 
de la permuta. Està situat a l'entrada de Manresa, en el sector del Pont Llarg, 
lloc en el qual, en properes actuacions s'anirà fent front al projecte universitari, 
a la nova entrada a la ciutat a través de la ronda. Per això, l'Ajuntament 
considera estratègic adquirir-lo.  
Aquesta permuta permetrà, doncs, obtenir un solar desitjat per l'Ajuntament 
perquè possibilitarà l'ordenació de la zona i el posa en molt bones condicions 
en poder continuar les converses amb el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya, per aconseguir que aquell departament es 
comprometi a treballar paral.lelament amb l'Ajuntament a fi que aquesta 
Administració disposi del solar en el que es construirà l'edifici d'habitatges 
tutelats. 
Això comportarà la signatura d'un conveni amb aquell departament i 
l'Ajuntament es podria comprometre a iniciar la construcció de l'edifici 
esmentat, a través d'una programació de totes les iniciatives d'urbanització, ja 
que està previst urbanitzar el carrer Callús amb pressupost de l'any 2000 i, per 
tant, les obres poden estar acabades durant l'any 2001.  
Fins ara era difícil la signatura del conveni perquè hi havia inconvenients 
tècnics d'evacuació d'aigües i d'accessibilitat al terreny. 
Per tant, amb aquesta permuta, l'Ajuntament a més d'obtenir un solar desitjat i 
estratègic, també disposarà d'un local en el qual, si calgués, s'hi podrien ubicar 
dependències municipals.  
Cal fer compensacions respecte a aquesta permuta per altres terrenys del 
carrer de l'Abat Oliba, que es resolen econòmicament. 
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen per poder avançar en la nova 
definició de la ciutat per al sector nord, per la part de les Bases de Manresa, al 
sector de la barriada Mion. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
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Es fa constar que en aquest moment es reincorpora a la sessió el senyor de 
Puig i Viladrich. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA, EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I 
CULTURA, EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL BISBAT DE 
VIC, PER A LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA SEU 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 8 
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'església col·legiata basílica de Santa Maria, coneguda també per 
Santa Maria de l'Alba i popularment per la Seu, és el monument més 
representatiu de la ciutat de Manresa, i un dels edificis cabdals del gòtic català. 
 
Atès que actualment l'estat de conservació de l'església de Santa Maria del Alba 
és molt precari, sobre el qual és necessari dur-hi a terme una obra de restauració 
en profunditat. 
 
Atesa la voluntat del Ministeri d'Educació i Cultura, el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i 
el Bisbat de Vic, de formalitzar un conveni de col.laboració per tal d'establir els 
termes per finançar les obres de restauració de l'església de Santa Maria de 
l'Alba. 
 
Atès el que s’estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i als 
articles 129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, pels quals es regulen les 
relacions administratives entre les diferents administracions. 
 
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu 
la possibilitat que qualsevol administració pública celebri convenis amb 
persones jurídiques privades o públiques, sempre que tinguin per objecte de 
satisfer l’interès públic i no siguin contraris a l’ordenament jurídic. 
 
Atès que d'acord amb els articles 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ens locals 
poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d'altres 
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, en 
aquest últim cas sempre i quan l'objecte del conveni no es trobi comprès en 
l'àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat. 
 
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de 
Manresa, el Ministeri d'Educació i Cultura, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Bisbat de Vic, per tal 
d'establir els termes de la col.laboració en les obres de restauració de l'església 
de Santa Maria de l'Alba, coneguda popularment com la Seu, de conformitat amb 
el text que s'adjunta a l'expedient. 
 
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que fa 15 o 16 mesos, 
coincidint amb el Nadal, es va tenir coneixement de les primeres esquerdes que 
es van observar a la Basílica de Santa Maria de la Seu i, posteriorment, el 
problema es va anar manifestant amb més gravetat del que inicialment s'havia 
pensat. A poc a poc, va quallar la idea que la Seu estava en perill i, fins i tot, que 
per salvar-la calien grans xifres econòmiques, que es van començar a concretar 
als voltants dels 600, 700 i 800 milions de pessetes. Per tant, es podria dir que, 
sobretot a partir de l'estiu passat, la Seu estava en perill i potser no es veia una 
manera ràpida d'actuar-hi. En termes evangèlics, diria que la Seu va entrar a les 
tenebres i a tots els hauria agradat maleir-les però es va optar per la decisió més 
sensata, que era, com a mínim, intentar encendre un llumí .  
Es va començar un projecte llarg, consistent en intentar posar d'acord diverses 
Administracions i també iniciatives particulars, per atacar la consolidació de 
l'edifici i dotar-lo d'un pla director que en garanteixi una llarga pervivència; un pla 
director amb un caire arquitectònic, però que també reconegui les virtuts de 
difusió cultural i turística que l'edifici permet.  
És cert que s'han produït alguns debats, però s'ha acordar un primer esborrany 
de conveni interessant, que se sotmet avui al Ple.  
El conveni, malgrat que s'havia de tenir fe per pensar que passaria, uneix Madrid, 
la Generalitat de Catalunya, el Bisbat de Vic, la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Manresa, que signaran el conveni; a més, hi participa la Caixa 
d'Estalvis de Manresa i també és d'agrair l'esforç moral que ha fet durant els 
darrers mesos l'Associació d'Amics de la Seu. En conjunt, suposaria una 
aportació de 300 milions de pessetes, malgrat que cada Administració haurà 
d'adoptar un acord respecte a la seva aportació. El Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya preveu una aportació de 41 milions de pessetes, però hi 
haurà aquest any una primera aportació de 8 milions de pessetes per a la 
redacció del pla director. També hi hauran els 50 milions de pessetes que 
aportarà el Bisbat de Vic, i els 50 milions de pessetes més que l'Ajuntament de 
Manresa aprovarà com a aportació, malgrat que posa la condició que s'hagi 
redactat el pla director.  
En qualsevol cas, i perquè no sembli que hi ha la voluntat de dilatar l'aportació, 
l'Ajuntament de Manresa, aquest any estaria en condicions d'avançar els primers 
12,5 milions de pessetes dels 50 milions de pessetes que hi destinarà, previ 
acord del Ple de la Corporació.  
Abans ha dit que el conjunt de l'aportació serà de 300 milions de pessetes, però, 
les aportacions del Ministeri d'Educació i Cultura, del departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de 
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Manresa i del Bisbat de Vic, juntament amb els 41 milions de pessetes de la 
Caixa de Manresa i totes les aportacions que s'han recollit a la ciutat, fan pensar 
que se sobrepassaran els 300 milions de pessetes. És per això que al 
començament ha fet el comentari sobre les tenebres. A més, aquest és el primer 
conveni i, per tant, cal pensar que, si d'aquí a quatre anys la Seu no s'ha acabat, 
com així serà, hi haurà un bon precedent que unirà voluntats i que fa pensar que 
la Basílica-catedral, el monument i la parròquia de la Seu, en conjunt pot tenir 
opció a altres fases de recuperació que la consolidin com a monument i també en 
les seves funcions religioses.  
Per tant, es pot considerar que s'ha fet llarg, però, malgrat tot, hi ha hagut prou 
celeritat com per arribar a aquest punt. Ara convé que la resta de les 
Administracions signin el conveni i, un cop estigui a punt el pla director de la Seu, 
es facin les aportacions conveniades i s'avanci decididament en la seva 
recuperació.  
Per tot això, demana el vot afirmatiu al dictamen. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament 
aquest dictamen, però voldria manifestar el següent: quan es donen les inèrcies 
oportunes per possibilitar que totes les Administracions hi puguin col.laborar, es 
pot produir el fet paradoxal que totes les Administracions hi poden col.laborar. 
Suposa que es tracta més d'una voluntat política i d'esforç de les persones de 
voler trencar certes barreres més psicològiques que físiques. 
És evident que l'Associació d'Amics de la Seu ha tingut un paper fonamental en 
l'acord al que han arribat les Administracions públiques respecte a la redacció 
d'aquest conveni i en la decisió d'un propietari d'avenir-se amb les mateixes 
quantitats. Si no existís aquesta entitat s'hauria d'inventar, ja que si no, dubta que 
en aquests moments es pogués aprovar aquest conveni.  
Per això, manifesta públicament al Saló de Sessions l'agraïment a l'Associació 
d'Amics de la Seu per la seva existència i per la seva perseverança, i tant de bo 
que pugui continuar funcionant durant molts anys, perquè a Manresa és molt 
necessari que hi hagi entitats d'aquest tipus.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, de la manera en què està 
redactat el dictamen, es pot dir que aquest és un tema de ciutat, ja que, al final, 
s'hi ha apuntat la ciutat i totes les administracions. Per això, el GMCIU està 
satisfet del dictamen i, pel que ha explicat el senyor Fontdevila, sembla que les 
aportacions que faran les dues Administracions, que no han definit les quantitats, 
estan també al voltant dels 50 milions de pessetes, per tant, tal com ha dit el 
senyor Fontdevila, l'import global superaria els 300 milions de pessetes. Un cop 
estigui definit el Pla director, aquesta serà una bona manera de començar la 
rehabilitació de la Seu. 
El GMCIU està satisfet d'haver arribat a aquest punt i espera que durant els 
quatre anys que es donen de marge, es puguin aconseguir més diners perquè la 
Seu s'ho mereix, per la seva història a la ciutat. Per això votarà afirmativament el 
dictamen. 
 
L'alcalde intervé manifestant que comparteix la satisfacció dels regidors presents 
al Saló i agraint l'esforç de tots els grups polítics per aconseguir la complicitat 
d'altres Administracions perquè col.laborin en la rehabilitació de la Seu. De la 
mateixa manera que en el cas del dictamen de la Fundació Universitària del 
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Bages, que és un projecte de la ciutat, respecte el qual tothom hi ha apostat 
seriosament, en aquest cas també hi ha apostat tothom, malgrat que d'una 
manera diferent, però això no significa que sigui millor ni pitjor, ja que tots, 
cadascú en la mesura de les seves possibilitats, han intentat que les altres 
Administracions col.laborin en la rehabilitació i millora de la Seu. Creu que és de 
justícia que això es manifesti en aquest Saló en el moment de l'aprovació del 
dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.          
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
 
5.2.1 APROVAR EL PLA INTEGRAL D'IMMIGRACIÓ I EL SEU PROGRAMA 

OPERATIU COM A MARC D'ACTUACIÓ I EINA DE TREBALL 
BÀSICA PER AVANÇAR EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
D'IMMIGRACIÓ 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials, 
del dia 8 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'aparició del fet migratori al nostre país és un fet social de gran 
importància i que probablement tendirà a incrementar-se en el futur, és 
necessari, per a una bona convivència ciutadana, saber encarar els reptes que 
aquest fenomen presenta. 
 
Atès que la immigració suposa un repte pel que fa a la integració dels 
nouvinguts, des l'àmbit econòmic, polític i social, cosa que exigeix actuacions 
globals i integrals que interrelacionin els diversos àmbits de l'actuació 
municipal: sanitat, serveis socials, ensenyament, habitatge, cultura, ocupació, 
etc. 
 
Atès que amb l'objectiu d'afavorir la integració social i d'afrontar les noves 
situacions derivades del fet migratori, aquest Ajuntament ha impulsat 
l'elaboració del Pla Integral d'Immigració consistent en un document marc que 
ha de servir com a eina de treball bàsica per avançar en les polítiques 
municipals d'immigració. 
 
Atès que aquest document ha estat fruit d'un ampli procés de participació per 
part d'entitats i representants dels diversos sectors socials i polítics de la ciutat, 
així com també ha estat objecte de debat i posada en comú amb els agents 
socials implicats i ciutadans interessats en el mateix, per tal de recollir el màxim 
de consens social en aquest tema. 
  
Atès que d'acord amb el que s’estableix als articles 25.2.k) i 26.1.c) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, als articles 63.2.k) i 
64.c) de  la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
els ajuntaments tenen competències en matèria de serveis socials.  
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Atès que d'acord amb el s'estableix a l'article 10.2.f) del DL 17/1994, de 16 de 
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985, i 4/1994, 
en matèria d’assistència i serveis socials, es considera com a àrea d'actuació 
dels serveis socials la promoció d'actuacions que permetin prevenir i eliminar 
qualsevol discriminació per raons de raça, de sexe, o per qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 
 
Atès que l'elaboració d'aquest Pla Integral d'Immigració que inclou un programa 
operatiu d'intervencions en aquest àmbit, es troba dins l'àrea d'actuació definida 
en el paràgraf anterior. 
 
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Aprovar el Pla d'Integral d'Immigració i el seu programa operatiu com a marc 
d'actuació i eina de treball bàsica per avançar en les polítiques municipals 
d'immigració, de conformitat amb la documentació que s’adjunta a l’expedient.” 
 
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que amb aquest document 
es pretén posar sobre la taula del debat ciutadà el nou fenomen social que 
suposa el fet migratori.  
A través de la participació, s'han intentat identificar i ordenar tots els elements 
que poden afavorir la integració d'aquest nou col.lectiu de persones que ja 
formen part de la quotidianitat de la nostra ciutat.  
L'objectiu global del programa Ciutadania, que és el nom que s'ha volgut donat 
a aquest Pla integral, és el d'afavorir la integració dels immigrants, entenent la 
integració com el procés que ha de permetre a aquests nous ciutadans i 
ciutadanes participar en la nostra societat en igualtat de condicions, és a dir, en 
igualtat de drets i de deures. 
El Pla inclou inicialment tot un conjunt de criteris bàsics d'actuació, que 
s'intenten recollir posteriorment amb un conjunt d'objectius, d'accions i de 
metodologies, sempre des de la perspectiva global d'integració. 
El procés que ha portat fins a aquí ha estat bàsicament de participació 
ciutadana i d'exercici de consens social. 
El procés que s'inicia a partir d'avui per impulsar l'execució d'aquest Pla ha de 
continuar fonamentant-se en aquests dos valors: el del consens i el de la 
participació ciutadana, però també caldrà afegir-hi dosis importants de 
corresponsabilitat i de capacitat de treball transversal del mateix Ajuntament, en 
tant que aquest és un fenomen que va més enllà de les estrictes competències 
de Serveis Socials.   
Per acabar, agraeix el suport que ha rebut l'Ajuntament per part de l'Àrea de 
Serveis Socials de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració d'aquest Pla. 
També agraeix l'esforç realitzat pels tècnics del departament de Serveis Socials 
i, particularment, pel tècnic responsable del Programa. I també agraeix molt 
especialment l'actitud positiva que han demostrat els diversos sectors socials i 
polítics que han participat en el debat. 
Espera i desitja que aquesta actitud positiva, que ha estat sempre rica i 
profunda quant als plantejaments, continuï produint-se, i que es pugui fer 
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d'aquest repte de la immigració una oportunitat per millorar la convivència 
ciutadana. 
Demana, per tant, el vot afirmatiu al dictamen. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP considera que 
el document que se sotmet a aprovació és molt important i significatiu, ja que 
conté una realitat cada dia més creixent, que la societat manresana ha de ser 
capaç d'absorbir, com és el fet de la immigració, que ja va patir Manresa durant 
els anys 50 i 60. Ara es tracta d'un altre tipus d'immigració, que cal gestionar 
amb les eines necessàries i adequades perquè sigui l'apropiada, no des del 
punt de vista de l'adaptació de les persones, sinó de la seva adequada 
integració. Cal entendre aquesta integració a dues bandes, és a dir, dels 
nouvinguts i dels qui ja hi són. 
El GMPP considera que el programa de treball que s'ha elaborat és operatiu, 
satisfactori i correcte, però, malgrat això, i tal com ha manifestat al regidor de 
l'àrea corresponent, proposa que s'introdueixin algunes esmenes respecte a la 
seva metodologia, perquè creu que és fonamental no fer diferències entre 
sexes en temes d'integració. L'Administració no pot treballar des d'una 
metodologia que propiciï la creació de grups que no siguin mixtes, en les àrees 
de treball amb els grups d'immigrants. En aquest sentit, és fonamental que 
desapareguin conceptes com el de col.lectius per a dones o el de treballs 
específics per a homes, i que els grups de treball siguin mixtes. 
En l'Objectiu 9 del Programa Operatiu del Pla Integral d'Immigració de 
Manresa, consistent en Promoure la integració socio-laboral i la igualtat 
d'oportunitats, i més concretament en l'acció B) sobre la Promoció a nivell 
d'habilitats social i Pre-laborals, es constata la marcada tendència a la 
diferenciació entre els dos sexes; el GMPP demana que no es produeixi 
aquesta diferència, per aconseguir integrar els immigrants més adequadament i 
més d'acord amb la nostra cultura occidental. Per a una adequada projecció de 
futur cal que els immigrants sàpiguen que han de conviure mixtament, ja que 
l'existència de grups separats per sexes provoca que aquesta realitat es 
transmeti també al carrer.  
Demana, doncs, que s'admeti aquesta petició com a esmena a fi que no es faci 
diferenciació de sexes. 
Pel que fa a l'Objectiu 11, sobre Afavorir el nivell d'interacció i participació 
activa a la vida pública del col.lectiu immigrant, normalitzant al màxim la seva 
condició de ciutadans, respecte el qual, en definitiva, la metodologia passa per 
una Taula de la immigració, creant una comissió consultiva, el GMPP considera 
que es produeix una contradicció, ja que en la pàgina 8 del document, en el 
punt en què es fa referència a l'Objectiu 6 i, en concret, en l'acció 4 referent a 
l'establiment d'una Taula d'immigració a nivell municipal, ja es recull aquest 
aspecte. 
El GMPP no està d'acord amb la creació d'una taula consultiva, sinó que creu 
que cal crear un Consell de participació ciutadana sobre la immigració, amb els 
drets i deures que li corresponen com a tal. 
El GMPP no pretén donar un gir a aquest document, sinó tan sols puntualitzar 
aspectes molt concrets. El considera fonamental per al futur de la ciutat, a mig 
termini. 
Per poder aprofundir més en el debat durant el torn de rèplica, demana que es 
manifesti la conformitat amb l'esmena que ha proposat in voce. 
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El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU no té cap 
recança en iniciar la seva intervenció amb un reconeixement explícit a la 
voluntat real i no verbal del senyor Mora d'aconseguir un consens polític, per 
una banda, i un consens social, per una altra, que segurament és encara més 
important per desenvolupar aquest projecte que, com ell mateix ha dit, ha partit 
d'un procés de debat que ha durat mig any aproximadament.  
El GMCIU ho agraeix perquè és un tema important, ja que segurament s'està 
parlant d'una qüestió cabdal per a la ciutat. En aquest sentit, sens dubte, 
aquest tema no és menys important que l'universitari o el de la recuperació de 
l'edifici de la Seu, respecte els quals l'alcalde ha manifestat anteriorment que es 
tractava de dos projectes de ciutat molt importants. Per això, cal que els partits 
polítics celebrin tants debats com sigui necessari sobre aquest tema, però 
sempre amb voluntat constructiva.  
En aquest sentit, el GMCIU s'ha posat a la disposició del senyor Mora per a tot 
allò que calgués, participant activament, malgrat que, evidentment, exposant 
tots els temes que ha cregut necessaris, a fi de sentir-se representat en la 
redacció del Pla, com així ha estat.  
Considera que estem davant d'un bon punt de partida, amb unes bones línies 
d'actuació, i li agradaria que això quedés clar, ja que creu que cal ser més 
agosarat respecte a aquest tema a llarg termini, i així li ho ha manifestat al 
senyor Mora, en el sentit d'anar-se encaminant a ser capaços de canviar 
estructures administratives, si convé; és a dir, els canvis socials demanen 
noves respostes, les quals, a la seva vegada, en ocasions demanen flexibilitat 
a les Administracions i, en aquest cas, a l'Ajuntament de Manresa.  
Per tant, tenint en compte que s'està parlant d'un tema complex, que no se 
supedita estrictament a Serveis Socials, tal com ha dit el regidor, seria bo 
plantejar-se com s'ha d'entomar i si cal crear, cada vegada més, mecanismes 
que estiguin dins d'una àrea o d'un marc de l'Administració municipal destinada 
a la convivència ciutadana. Si aquest tema es plantegés estrictament des dels 
Serveis Socials, es fomentaria uns dels equívocs més importants que es 
produeix respecte a aquesta qüestió en la societat, que és la sensació que 
s'està actuant des del subsidi o les ajudes als col.lectius nouvinguts, quan 
precisament el que és més important és demostrar clarament que les 
Administracions i, en aquest cas, l'Ajuntament de Manresa, treballa per a la 
convivència entre els ciutadans que ja fa un temps que viuen aquí i els que 
arriben nouvinguts.  
El GMCIU voldria remarcar tres qüestions de les quals ja es fa referència en el 
Pla i que considera urgents i segurament prioritàries: una d'elles, és la referent 
a l'urbanisme, segurament les condicions d'habitabilitat correctes en el conjunt 
de la ciutat faran avançar molt en aquest tema, i en aquest sentit, caldrà revisar 
cada vegada més de quines eines disposa l'Ajuntament per pressionar moltes 
vegades els propietaris d'habitatges en el nucli antic de la ciutat, per aconseguir 
que el conjunt de persones que viuen a Manresa, qualsevol que sigui el seu 
origen, tingui unes condicions d'habitabilitat dignes. Una altra d'elles, és la 
necessitat de transmetre clarament a la ciutat que es tracta tots els ciutadans 
des dels drets i deures i, per tant, des de la configuració absoluta que qualsevol 
persona que visqui a Manresa ha de tenir drets i ha de complir deures. Aquest 
és un dels equívocs que es produeix i que cal fer desaparèixer perquè quedi 
clar des dels poders públics i els mitjans de comunicació que es treballa en 
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aquesta direcció. La tercera qüestió és la referent a l'educació, que és clau no 
tan sols per a la sensibilització, sinó també en la pràctica quotidiana, en la 
convivència dins dels centres educatius, és a dir, quan es parla d'educació no 
s'han de descartar projectes pedagògics teòrics ni campanyes ciutadanes, 
però, cada vegada més, l'educació voldrà dir treballar amb els professionals 
que són dia a dia amb l'educació, per afrontar la convivència ciutadana d'acord 
amb la nova realitat que es configura a la societat i, sobretot, basant-se en la 
convivència real que s'ha d'establir entre els nois i noies a dins de les aules. 
El GMCIU considera que no serveix de res amagar el cap sota l'ala en aquests 
temes, tothom ha de tenir clar que no estem immunitzats davant de possibles 
conflictes que puguin aparèixer en qualsevol moment i, per tant, les 
Administracions no han de defugir de parlar-ne, sinó que han de parlar i amb 
responsabilitat, ja que, si no ho fan, sense voler-ho, podrien estar donant l'única 
veu a aquells que parlen d'aquesta qüestió irresponsablement. Per això, no ha 
de fer por debatre aquests temes amb tota la claredat necessària, ja que les 
coses desconegudes són les que generen recels o poden provocar por. 
L'important és que el coneixement no vingui des de la falsedat de la realitat, 
sinó des de la coneixença de la situació real. Per tant, la informació transparent 
i la no tergiversació de les dades és una tasca que cal encomanar als serveis 
públics, en aquest cas, a l'Ajuntament de Manresa, i intentar que els mitjans de 
comunicació transmetin, cada vegada més, aquesta situació en el sentit real i 
positiu. 
Pels motius exposats, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen i està 
disposat a col.laborar per trobar els camins que ha explicat anteriorment, per 
avançar en aquesta qüestió.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé agraint les paraules del representant del 
GMCIU, però voldria dir-li que el mèrit d'aquest procés no és seu, com a 
regidor, sinó de la manera en què la ciutat ha abordat la qüestió, ja que la 
voluntat d'intentar discutir aquest tema amb un ampli procés de participació, no 
és fruit de la voluntat política, sinó de necessitat absoluta; no és possible 
abordar aquest tema si no es fa amb aquesta metodologia. 
És positiu que en aquest procés s'hagi adquirit un cert bagatge de llenguatge 
comú; hem après a explicar-nos què volem dir amb les paraules que utilitzem, 
la qual cosa és una condició necessària perquè la gent s'entengui. 
Com s'ha dit anteriorment, efectivament, aquest és un punt de partida i està 
convençut que, malgrat el procés de discussió i de llenguatge comú que s'ha 
produït, ningú ens estalviarà el conflicte, ja que, d'alguna manera, la seva 
existència és consubstancial amb els processos migratoris. En tot cas, el repte 
de la ciutat és el de la convivència, i el de l'Ajuntament és el de la 
transversalitat. Per això, considera que els instruments fonamentals que s'han 
de posar en marxa immediatament són la taula d'immigració, que s'anomenarà 
Consell a partir d'ara, i la Comissió Interdepartamental d'Immigració, que és 
l'instrument que ha de possibilitar aquesta transversalitat a dins de 
l'Ajuntament. Aquests dos instruments són bàsics per continuar configurant 
aquest consens en la convivència i aquesta necessitat de treballar per objectius 
comuns a l'Administració. 
Més enllà d'això, el representant del GMPP s'ha referit, en primer lloc, a 
l'Objectiu del document que té com a una de les seves accions la promoció a 
nivell d'habilitats socials i pre-laborals d'aquest col.lectiu. En la metodologia que 
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es planteja per a aquest Objectiu, i aquesta és una qüestió molt tècnica, es veu 
la necessitat d'actuar en funció de les necessitats de col.lectius concrets, 
entenent que les diferències són el punt de partida i no el d'arribada i, per tant, 
amb aquesta metodologia no es pretén potenciar les diferències per gènere, 
sinó reconèixer-les i, en tant que aquestes existeixen, actuar metodològicament 
per canviar-les en funció d'un punt d'arribada diferent. Malgrat això, en nom del 
consens i del tarannà que sempre ha estat present en la discussió d'aquests 
documents, proposa l'adopció d'una esmena in voce respecte al document que 
s'aprova, que consistiria en el següent: a la pàgina número 20 del document, 
en la columna de Metodologia, se suprimirien totalment les cinc primeres línies 
que diuen "Es treballarà en grups per gènere com un primer pas vers la 
integració, però entenent que la forma òptima en última instància són els grups 
mixtes", i se substituirien per un nou redactat que diria "Es desenvoluparan 
metodologies específiques que tinguin en compte les situacions especials dels 
següents col.lectius: "; i, a continuació, s'hi afegirien tots els col.lectius que 
s'inclouen en la mateixa pàgina respecte a les dones i als joves, però purament 
com a una enumeració de col.lectius, sense agrupar-los per gèneres. 
D'aquesta manera quedarà clar que s'està parlant d'una metodologia i que la 
voluntat no és la de consolidar aquests punts de partida, sinó transformar-los i 
normalitzar-los. 
Pel que fa a la qüestió de la Taula, proposa com a solució que a la pàgina 
número 8 del document, en la columna Accions, el punt número 4 que diu 
"Establiment d'una Taula de la Immigració a nivell municipal", se substitueixi 
per "Establiment del Consell Municipal de la Immigració". De fet, sempre s'ha 
parlat de "Taula" com a una mena d'argot o com a una manera d'entendre's, 
però té el mateix sentit. És cert que el Reglament de participació ciutadana no 
reconeix la figura de Taula i, per tant, es podria considerar com a una figura 
participativa al marge del Reglament. Per això, s'anomenarà Consell Municipal 
de la Immigració i, donat que l'Objectiu 6 és el mateix que l'Objectiu 11 i preveu 
pràcticament les mateixes accions, proposa la supressió de la pàgina número 
24, entenent que queda inclosa  dins del contingut de la pàgina número 8, ja 
que conté bastants elements  duplicats. 
Suposa que l'acta d'aquesta sessió recollirà bé aquesta esmena i, per tant, 
pregunta al GMPP si es dóna per satisfet i, en conseqüència, es pot donar per 
solucionat. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP es dóna per satisfet i  
només li resta per dir a l'equip de govern que l'èxit del Pla que avui s'aprovarà 
no dependrà del regidor responsable de l'àrea, sinó només en part, ja que el 
seu correcte desenvolupament dependrà de totes les àrees i regidories que 
intervenen directament en el Pla. Cal ser-ne conscients i no permetre que es 
produeixin situacions com les que es donen amb les regidories que estan 
afectades per una decisió adoptada per una regidoria determinada. Suposa que 
ja s'entén el que vol dir i cal que tots siguin conscients d'aquest aspecte; es pot 
dir que aquest és un punt de partida, però aconseguir que sigui un punt de 
partida amb perspectives de futur i d'èxit, dependrà de la interdepartamentalitat, 
de l'esforç de compenetració i de la voluntat de reeixir de tots, i suposa que 
aquesta és la pretensió de l'equip de govern. 
Insisteix, la responsabilitat del bon funcionament del Pla no és del regidor de 
Serveis Socials, sinó de tots els regidors, cadascú dins de la seva àrea. Tot 
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això, evidentment, amb independència de la resposta dels immigrants, de la 
qual ningú en serà responsable.  
Per tot el que ha exposat, el GMPP votarà afirmativament el dictamen. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé preguntant si s'ha de pronunciar en aquest 
moment respecte a l'esmena in voce. 
 
L'alcalde respon que ho volia deixar per al final del debat, ja que és una 
esmena in voce que consta en acta, però, en tot cas dóna la paraula al 
secretari. 
 
El secretari explica que en la part resolutòria del dictamen es fa referència a un 
document que s'adjunta a l'expedient. Per tant, no es modifica el contingut de 
l'acord, sinó el document adjunt, en els termes de l'esmena in voce que s'ha 
exposat, la qual considera que cal sotmetre a votació. Un cop votada l'esmena, 
en el sentit amb què quedarà constància en l'acta d'aquesta sessió, s'aprovarà 
el dictamen. 
 
L'alcalde diu que se sotmetrà a votació en primer lloc l'esmena in voce i, a 
continuació, el dictamen que aprova el Pla Integral d'Immigració, amb l'esmena 
incorporada. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament, 
ja que les esmenes que s'han proposat no canviaran l'operativitat del Pla 
Integral d'Immigració. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, en relació a la darrera 
intervenció del senyor Javaloyes, la decisió de posar en marxa l'elaboració del 
Pla no és del regidor, sinó de l'equip de govern, el qual, quan adopta aquesta 
decisió és corresponsable de les seves conseqüències. L'equip de govern té 
molt clar que aquesta és una aposta fonamental i que la convivència a la ciutat 
en el futur dependrà de la capacitat d'abordar aquest nou fenomen social 
emergent, però cada vegada més explícit. A ningú se li escapa la importància 
d'aquest tema, de la mateixa manera que a ell no se li escapa l'interès del 
conjunt de regidors i regidores de l'equip de govern per treballar en el Pla, que 
s'ha posat de manifest amb l'interès demostrat pels tècnics, per instrucció dels 
seus responsables polítics, en participar en la Comissió Interdepartamental i fer 
aportacions en aquest tema. 
Per tant, està convençut que estem en una bona posició i que es mantindran 
les voluntats en aquest tema. 
 
Sotmesa a votació l'esmena in voce proposada, s'aprova per unanimitat dels 25 
membres presents. 
 
Sotmès el dictamen a votació amb l'esmena incorporada, s’aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat modificar el 
redactat del programa operatiu Ciutadans, del Pla Integral d'Immigració en el 
sentit següent: 
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· A la pàgina número 20 del document, en la columna de Metodologia, on diu: 
"Es treballarà en grups per gènere com un primer pas vers la integració, però 
entenent que la forma òptima en última instància són els grups mixtes", ha 
de dir: "Es desenvoluparan metodologies específiques que tinguin en compte 
les situacions especials dels següents col.lectius:"; i, a continuació, s'hi 
afegiran tots els col.lectius que s'inclouen en la mateixa pàgina respecte a 
les dones i als joves, però purament com a una enumeració de col.lectius, 
sense agrupar-los per gèneres.  

 
· A la pàgina número 8 del document, en la columna Accions, el punt número 

4, on diu: "Establiment d'una Taula de la Immigració a nivell municipal", ha 
de dir: "Establiment del Consell Municipal d'Immigració".  

 
 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 5.3.1 i 5.3.2 de l'ordre del dia. 
 
5.3.1 DESIGNAR AMB EL NOM DE "SANTA CLARA" LA CONSTRUCCIÓ 

D'UNA SECCIÓ DE 200 NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 2 
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decret de l'Alcalde del dia 27 de gener de 2000 es va aprovar 
inicialment la construcció de 200 nínxols al Cementiri Municipal, corresponent 
al projecte de referència 0002, del Servei d'Urbanisme, aprovat definitivament i 
de forma automàtica en data 8 de març de 2000, per haver transcorregut el 
termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap tipus de reclamació. 
 
Atesa la necessitat de dotar de nom aquesta construcció. 
 
Atès que el Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria disposa 
en l'últim paràgraf de l'article 43 que les esmentades construccions seran 
designades amb un nom escaient. 
 
Atesa la necessitat d'efectuar-ho per tal de poder endegar el procediment 
d'adjudicació de nínxols. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient designar aquesta nova 
secció amb el nom de "Santa Clara". 
 
Atès que el Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria disposa a 
l'article 67 que l'Ajuntament podrà concedir el dret funerari sobre un nínxol 
concret i sense aplicació de taxes, quan es tracti de la inhumació de cadàvers 
corresponents a persones que hagin prestat serveis extraordinaris al municipi, 
o en les quals concorrin circumstàncies especials que la Corporació, valorarà 
discrecionalment en cada cas. 



 41

 
El Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Designar amb el nom de "Santa Clara" la construcció de la secció de 
200 nínxols al Cementiri Municipal, segons projecte del Servei d'Urbanisme 
0002, aprovat definitivament en data 8 de març de 2000. 
 
SEGON.- Mantenir la reserva a favor de l'Ajuntament de Manresa dels nínxols 
núm. 243, 253, 263 i 273 de la secció "Verge de Montserrat, B", amb la finalitat 
de poder donar compliment, si és el cas, a la previsió continguda a l'article 67 
del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria." 
 
5.3.2 DECLARAR LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI DE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA 
DEL SEU ABANDONAMENT 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 28 
d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decrets del Regidor Delegat de Sanitat s’han incoat diversos 
expedients per a procedir a declarar abandonades determinades sepultures del 
Cementiri municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb 
l’art. 38 b) del Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i que no s’ha presentat 
cap tipus de reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels 
expedients, circumstància que s’acredita degudament als expedients. 
 
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures 
abandonades existents al Cementiri Municipal,  per tal de poder incrementar 
l’oferta per a cobrir les necessitats que es produeixen en motiu d’enterraments 
a la nostra ciutat. 
 
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per a procedir a declarar 
la caducitat de les concessions de dret funerari, el que comporta la reversió 
automàtica d’aquests drets a l’Ajuntament, en acompliment del que es disposa 
a l’art. 41.2. 
 
Atès que l’art. 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre nínxols que continguin restes 
d’inhumacions anteriors, fins el moment en que estiguin buits per trasllat de les 
mateixes o dipòsit a la fossa comuna. 
 
És pel que, el Regidor-Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- DECLARAR la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que 
consten a l’annex-1 que s’adjunta a l’expedient, com a conseqüència del seu 
abandonament, després d’haver-se instruït els expedients administratius que 
s’estableix a l’art. 39, en relació amb l’art. 38.b del Reglament del Cementiri 
Municipal i Policia Sanitario-Mortuòria. 
 
SEGON.- DECLARAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les 
sepultures que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 
 
TERCER.- ORDENAR el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures 
a la fossa comuna." 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els 
dictamens número 5.3.1 i 5.3.2 directament a votació i s'aproven per unanimitat 
dels 25 membres presents. 
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de l'ordre del dia. 
 
6.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 5 
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
     

Sol·licitant: JOAN VIZCAINO VALERO 
 Expedient: COM/009500 – ICB/000022 

Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’edifici del C/. Sant Antoni 
Abad, 6.  
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: CARINA ALARCON RIUS 

 Expedient: COM/007300 – ICB/000023 
Descripció obres: Pintar façana a l’edifici del C/. Era Firmat, 44.  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

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

 
Sol·licitant: JOAN VIZCAINO VALERO 

 Expedient: COM/009500 – ICB/000022 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a l’edifici del C/. Sant Antoni 
Abad, 6.  
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: CARINA ALARCON RIUS 

 Expedient: COM/007300 – ICB/000023 
Descripció obres: Pintar façana a l’edifici del C/. Era Firmat, 44.  
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." 

 
6.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 5 
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: NADIA BEN-TAHARA CHAHOUANI 
 Expedient: COM/010000  - ICB/000020 

Descripció obres: Canviar  terra, finestres, portes i reformes a l’habitatge 
del C/. Sobrerroca, 38-4t.-1ra. 
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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. 
 
Sol·licitant: JOAN VIMA SERRA, en representació CYPSELE 
PROMOCIONS, S.L  
Expedient: OBM/021799  - ICB/000090 
Descripció obres: Rehabilitació parcial edifici habitatges al c/. Cirera, 14 i 
Plaça Gispert, 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: ANTONI GRANADOS PARÉS, en representació de la Sra. 
TERESA ALIER CARRION  
Expedient: COM/010600  - ICB/000027 
Descripció obres: Enrajolar terra i parets del bany a l’habitatge del C/. 
Vilanova, 1-3-4t.-2na.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOAN BONSFILLS OLIVA, en representació de la Sra. M. 
LLUISA OLIVA VENDRELL  
Expedient: COM/009900  - ICB/000026 
Descripció obres: Rehabilitació façana, balcons, finestres, canal i baixant 
a l’edifici del C/ Puigterrà de Dalt, 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: SEBASTIÀ VILA MARTA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA COTS NÚM. 10 
Expedient: COM/013200  - ICB/000030 
Descripció obres: Substituir teules malmeses teulada a l’edifici de Plaça 
Cots, 10  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. LLUISA ARAGÓ REGUANT 
Expedient: COM/013600  - ICB/000031 
Descripció obres:  Renovar la cuina i el bany a l’habitatge del C/. del 
Peix, 18-1er.  
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MANEL VALLS MARTORELL, en representació de 
FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA, FP 
Expedient: OBM/0002900  - ICB/000021 
Descripció obres: Construcció d’un cancell exterior a l’entrada de la 
bugaderia de la planta baixa de l’Hospital de Sant Andreu situat al C/. 
Remei de Dalt, 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. 
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Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 

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

 
Sol·licitant: NADIA BEN-TAHARA CHAHOUANI 

 Expedient: COM/010000  - ICB/000020 
Descripció obres: Canviar  terra, finestres, portes i reformes a l’habitatge 
del C/. Sobrerroca, 38-4t.-1ra. 
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: JOAN VIMA SERRA, en representació CYPSELE 
PROMOCIONS, S.L  
Expedient: OBM/021799  - ICB/000090 
Descripció obres: Rehabilitació parcial edifici habitatges al c/. Cirera, 14 i 
Plaça Gispert, 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: ANTONI GRANADOS PARÉS, en representació de la Sra. 
TERESA ALIER CARRION  
Expedient: COM/010600  - ICB/000027 
Descripció obres: Enrajolar terra i parets del bany a l’habitatge del C/. 
Vilanova, 1-3-4t.-2na.  
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOAN BONSFILLS OLIVA, en representació de la Sra. M. 
LLUISA OLIVA VENDRELL  
Expedient: COM/009900  - ICB/000026 
Descripció obres: Rehabilitació façana, balcons, finestres, canal i baixant 
a l’edifici del C/. Puigterrà de Dalt, 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: SEBASTIÀ VILA MARTA, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA COTS NÚM. 10 
Expedient: COM/013200  - ICB/000030 
Descripció obres: Substituir teules malmeses teulada a l’edifici de Plaça 
Cots, 10  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: M. LLUISA ARAGÓ REGUANT 
Expedient: COM/013600  - ICB/000031 
Descripció obres:  Renovar la cuina i el bany a l’habitatge del C/. del 
Peix, 18-1er.  
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MANEL VALLS MARTORELL, en representació de 
FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA, FP 
Expedient: OBM/0002900  - ICB/000021 
Descripció obres: Construcció d’un cancell exterior a l’entrada de la 
bugaderia de la planta baixa de l’Hospital de Sant Andreu situat al C/. 
Remei de Dalt, 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." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el dictamen número 
6.1 fa referència a l'aplicació de l'article 4-bis, apartat 2 de l'ordenança 
reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO), que 
preveu la bonificació del 50% en la seva quota de l'Impost per a les obres de 
millora o rehabilitació de les façanes fora del barri antic. S'han presentat dues 
sol.licituds, que s'han estimat i, per tant, s'han concedit les bonificacions al 
senyor Joan Vizcaino Valero i a la senyora Carina Alarcón Rius. 
El dictamen número 6.2 fa referència al mateix article de l'ordenança, però a 
l'apartat 1, segons el qual es beneficiaran d'una bonificació del 95% en la quota 
de l'impost les obres de millora o rehabilitació de les façanes del barri antic. 
S'han presentat set sol.licituds, que també s'han estimat i, per tant, es 
concedeix l'esmentada bonificació als interessats que figuren al dictamen. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
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6.3 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL 

SERVEI DE TRANSPORT  URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 1999, DE LA QUAL EN RESULTA UNA DIFERÈNCIA A 
SATISFER A LA CONCESSIONÀRIA, EMPRESA CASTELLÀ, S.A., 
DE 19.047.347 PESSETES 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 9 
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la Memòria del servei públic de transport urbà de viatgers presentada per la 
societat concessionària EMPRESA CASTELLÀ, SA i la sol·licitud de liquidació 
definitiva de la subvenció del servei corresponent a l'exercici 1999. 
 
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l'informe emès pel Cap del Subservei d'Obres i Manteniments. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de 
viatgers corresponent a l'exercici 1999, de conformitat amb l'annex únic a aquest 
dictamen, de la que en resulta un import a satisfer  a la concessionària, Empresa 
Castellà, S.A. de 19.047.347 pessetes (DINOU MILIONS QUARANTA-SET MIL 
TRES-CENTES QUARANTA-SET PESSETES)." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que amb aquest dictamen, es presenta, per 
a la seva aprovació, la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport 
urbà de viatgers corresponent a l'exercici 1999. La proposta de liquidació s'ha 
elaborat partint dels mateixos criteris seguits per a les liquidacions dels exercicis 
1996, 1997 i 1998, i es basen en un compte d'explotació que es pot resumir de la 
manera següent: el total de despeses d'explotació, inclòs el benefici industrial, és 
de 172,2 milions de pessetes; el total d'ingressos per bitllets, targetes i publicitat 
és de 88,5 milions de pessetes. Per tant, es produeix un dèficit en l'explotació de 
83,7 milions de pessetes, el qual ha de ser incrementat, si procedeix, per una 
subvenció-incentiu a la gestió de la concessionària. Aquesta subvenció correspon 
quan es produeix una millora de la ràtio anual de viatgers transportats per 
quilòmetre de servei, que a l'any 1998 va ser de 3,51 i a l'any 1999, de 3,77. En 
conseqüència, correspon en la liquidació del 1999 la subvenció en concepte 
d'incentiu a la gestió de la concessionària. La quantificació és de 2,4 milions de 
pessetes. En l'import corresponent també s'ha d'incloure la prorrata de l'IVA 
suportat, que és de 7,1 milions de pessetes. Per tant, la subvenció total al dèficit 
de l'explotació és de 93,1 milions de pessetes i, tenint en compte que les 
subvencions mensuals a compte, són de 74,1 milions de pessetes, resulta un 
import a satisfer de 19 milions de pessetes a l'empresa concessionària. 
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El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que el GMCIU votarà afirmativament 
el dictamen, però voldria preguntar si l'import total de la subvenció que aporta 
l'Ajuntament per al 1999 és superior o inferior a la de l'any 1998 i quina diferència 
hi ha d'increment o de decrement per pessetes / quilòmetre subvencionada. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe respon que la subvenció al 1995, en xifres rodones, 
va ser de 72 milions de pessetes; al 1996, va ser de 70 milions de pessetes; al 
1997, va ser de 67 o 68 milions de pessetes; al 1998, va ser de 81 milions de 
pessetes; i al 1999, ha estat de 90,7 milions de pessetes.  
Pel que fa a l'anàlisi comparativa en pessetes / quilòmetre i viatger, pot afirmar 
amb absoluta satisfacció que, gràcies a la gestió que s'ha realitzat en aquest 
camp, estem en el mateix nivell que en l'any 1994, en què l'import va ser de 
400,73 pessetes. En l'any 1999 és de 441,45 pessetes, és a dir, pràcticament el 
mateix nivell, 440,73 pessetes per quilòmetre. 
 
El senyor Sala i Rovira intervé dient que el que vol saber són les pessetes de 
subvenció per quilòmetre, no les pessetes de cost per quilòmetre. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe respon que es tracta de dividir les quantitats que ha 
explicat pel nombre de quilòmetres, que també pot detallar si el senyor Sala ho 
desitja. 
 
El senyor Sala i Rovira diu que entén que el senyor Teixeiro no ho tingui calculat 
en aquest moment, però li demana que li faciliti les dades quan disposi d'elles.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe diu que no té cap problema en facilitar aquesta 
informació, que també exposa a continuació perquè consti en acta: 
En l'any 1999: la subvenció al dèficit de l'explotació va ser de 90.733.908  
pessetes, que s'han de dividir pel nombre de quilòmetres, que van ser 406.069; 
en l'any 1998, va ser de 81.245.387 pessetes, que dividides pel nombre de 
quilòmetres, que van ser 389.022, donarà els dos quocients que ha demanat el 
senyor Sala. 
 
L'alcalde intervé i diu que, a més de les xifres que ha exposat el senyor Teixeiro, 
es facilitarà al senyor Sala la informació corresponent al nombre de pessetes per 
quilòmetre subvencionades. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
6.4 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE 

L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE L'OBERTURA DE RASES, 
FOSES O EXCAVACIONS 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
2 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per tal de posar en pràctica els requeriments expressats en l’ordenança fiscal 
núm. 21 “Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
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especial del domini públic municipal derivat de l’obertura de rases, fosses o 
excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres” i 
especialment per tal de valorar la quantia del dipòsit previ d’acord amb els 
costos unitaris de reposició que s’especifiquen en la taula del punt 2 article 9 de 
l’ordenança, s’estima convenient, atenent la proposta del Servei d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Via Pública, adaptar aquesta taula a la realitat constructiva 
actual, tant en la definició dels diferents tipus de paviments com en el cost 
unitari de reconstrucció o reparació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal la adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’apartat segon de l’article 9 

de  l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de 
l’obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del 
paviment o les voreres, que passarà a tenir la redacció següent : 

 
 2.- La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos 

unitaris de reposició següents : 
  

Costos unitari de reconstrucció del 
paviment de les calçades i voreres, per 
m2. de superfície: 

 
 

Tarifa (PTA/m2.)
 
1.- Sòl estabilitzat primari  ............................................ 11.700
2.- Paviments continus  ............................................... 26.650
3.- Paviments de llosetes  ............................................ 25.400

 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també 
es publicarà en un diari dels 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, l’acord 
adoptat restarà aprovat definitivament. 

 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions o al·legacions, publicar al 

Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre 
de l’acord aprovat, que entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta d'una proposta de 
modificació, que té un fonament tècnic, propiciada pels serveis tècnics 
d'Urbanisme, amb l'ànim d'adaptar l'ordenança a la realitat constructiva actual.  
L'ordenança fiscal número 21 regula la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic, derivats de l'obertura de rases, fosses o 
excavacions i per qualsevol remoguda de paviment o les voreres. 
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L'article 5 de l'esmentada ordenança estableix la taxa, que és d'un tant per cent 
per metre, la qual cosa no varia.  
En l'article 9, a més del cost de la taxa, també s'hauria de reintegrar per la 
reparació del paviment o de les voreres, la qual cosa, òbviament, és obligació 
de qui realitza les obres. 
També era necessari constituir un dipòsit que garanteixi aquest 
reembossament. Per calcular el dipòsit, en l'article 9 de l'ordenança s'establien 
vuit classificacions en funció del tipus de vorera i de paviment, la qual cosa 
havia quedat tècnicament desfasada i, per tant, els serveis tècnics han 
proposat substituir les vuit classificacions per tres concretes i comprensives 
dels diversos casos que hi pugui haver. Els tres costos unitaris de reparació 
queden enquadrats així: 1: Sòl estabilitzat primari; 2: Paviments continus; 3: 
Paviments de llosetes. Això resumeix una mica la modificació. Els preus són 
pràcticament els mateixos que hi havia a nivell de dipòsit. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP), 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. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, PP I 

IC-V, REFERENT A LA PETICIÓ DE MILLORES DEL TRANSPORT 
PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 de maig del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Proposició del Grups Municipals del PSC, CiU, ERC, PP i IC-V, per a la sessió 
plenària de 15 de maig del 2000, referent a la petició de millores del transport 
públic per ferrocarril. 
 
Atès que el sistema de transport públic ha de ser capaç d’oferir als ciutadans 
un servei de prou qualitat per trencar la tendència de creixement de la utilització 
del vehicle privat i, per tant, fer que el model de mobilitat sigui sostenible tant 
des del punt de vista econòmic com mediambiental. 
 
Atès que els transports són un element clau per la política de reequilibri  
territorial. 
 
Constatant que actualment el temps de viatge en ferrocarril des de Manresa a 
Barcelona resulta igual o superior a una hora i quinze minuts, tant a la RENFE 
com als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i que les freqüències són 
insuficients, sobretot a les hores punta. Una durada que podria créixer si es fan 
noves estacions a Terrassa, tal com està previst. 
 
Tenint en compte que a Catalunya, l’any 2004 es disposarà d’una xarxa que 
unirà Lleida, el Camp de Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres, i també 
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Tortosa, a través del tren d’alta velocitat. I que, per tant, connectarà 5 de les 6 
regions que proposa el Pla Territorial general de Catalunya.  
 
Proposem els acords: 
 
1. Fer les gestions necessàries per tal que RENFE prepari i estableixi la 

programació de trens regionals (semi-directes) entre Manresa i Barcelona, 
de forma que parin només a Terrassa i Sabadell, per reduir el temps de 
viatge actual. 

 
2. Demanar igualment a RENFE que augmenti la freqüència dels trens de 

Manresa a Barcelona a uns 15 minuts durant les hores punta (sortides de 
Manresa entre les 7 i les 9 del matí, i des de Barcelona, de 6 a 9 del 
vespre).  

 
3. Fer les gestions necessàries per tal que els FGC portin a terme mesures 

per assolir velocitats comercials competitives en el tram Martorell – 
Manresa, i que estableixin trens semi-directes per reduir el temps de viatge 
entre Manresa i Barcelona. 

 
4. Demanar igualment als FGC que augmentin la freqüència dels trens de 

Manresa a Barcelona a uns 15 minuts durant les hores punta (sortides de 
Manresa entre les 7 i les 9 del matí, i des de Barcelona, de 6 a 9 del 
vespre). 

 
5. Instar els FGC i RENFE perquè es realitzin en els terminis previstos, les 

obres per fer coincidir les dues línies a Terrassa, a través d’una estació 
nodal. Aquesta connexió facilitarà l’accés dels ciutadans de Manresa i el 
Bages a una part del Vallès, en transport públic 

 
6. Reclamar a RENFE un pla complet de millora del servei de la línia Manresa 

– Lleida, i  al Ministeri de Foment, la realització dels estudis i projectes 
constructius corresponents. 

 
7. Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Política Territorial, a 

l'Autoritat Metropolitana del Transport, a la Direcció General de Ferrocarrils 
de la Generalitat, a la Direcció General de RENFE, al responsable de 
RENFE a Catalunya, i al Ministeri de Foment." 

 
El senyor Perramon i Carrió inicia la seva exposició dient que el GMERC va 
plantejar a la resta de grups la possibilitat d'elaborar una proposició conjunta 
sobre el problema que hi ha en aquest moment amb el transport ferroviari des 
de la capital del Bages, i sobre la necessitat d'aconseguir tota una sèrie de 
millores en aspectes diferents, que explicarà a continuació. 
Els motius són diversos: un d'ells, és que el model de transport i, per tant, el 
model de mobilitat es planteja per a una societat més sostenible, tant des del 
punt de vista econòmic, com ecològic. Està clar que cal potenciar el transport 
públic i, per tant, en aquest cas, el ferrocarril és una eina imprescindible i 
necessària per treballar per aquest objectiu. Un altre motiu, és el de donar un 
millor servei al gran nombre de ciutadans que necessiten treballar en aquests 
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moments en l'àmbit metropolità i que utilitzen aquest mitjà de transport o el 
podrien utilitzar si els temps i el conjunt del servei fossin més competitius. Per 
últim, cal reduir els temps de desplaçament entre Barcelona i Manresa, i el seu 
entorn per situar-nos en una situació de competitivitat similar a la d'altres 
poblacions. De fet, cal recordar que de les sis capitals regionals o de la 
vegueria plantejades, cinc estaran en connexió directa amb el tren d'alta 
velocitat i, per tant, tindran uns temps millors de connexió que els actuals amb 
la ciutat de Barcelona.  
Per tant, aquest conjunt de motius: per competitivitat de la ciutat, per servei i 
per sostenibilitat, a partir dels quals es dedueix tota una sèrie d'objectius, 
deguts a la situació actual en la que el temps del transport és massa llarg; la 
freqüència, en alguns moment, segurament és insuficient i  està per sota de les 
possibilitats reals de les línies, per les informacions de què disposa, i que, a 
més, el risc que el temps s'allargui en alguna d'elles existeix, ja que està 
previst, per exemple que a Terrassa hi hagi noves estacions i, per tant, 
lògicament, el temps d'aturada dels trens en aquestes estacions provocarà un 
allargament, si no s'adopten altres mesures per corregir aquest problema.  
Per tant, els objectius són clars: el primer i més immediat seria la reducció del 
temps de transport, amb la creació dels trens semidirectes, que ja havien existit 
temps enrera; són els anomenats per la RENFE trens de característiques 
regionals, que permeten un accés més ràpid i, per tant, evitar algunes parades. 
Per aconseguir aquest objectiu, s'ha arribat a un acord amb els ajuntaments de 
Terrassa i Sabadell, als quals també  interessa l'existència d'aquest tipus de 
trens, per als seus ciutadans. Per això, espera que es pugui crear un grup de 
pressió per aconseguir-ho.  
Aquesta reducció de temps també es planteja per als Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, per poder oferir aquestes millores importants al 
servei. 
D'altra banda, l'enllaç de Terrassa, que connectarà les línies, respecte el qual 
sembla que hi ha el compromís de fer-lo dins d'aquest mandat, permetrà a tot 
un conjunt de ciutadans que ara es desplacen a una part del Vallès i que no 
tenen una connexió directa, poder-la tenir; es refereix, sobretot als estudiants 
que van a Bellaterra i als qui treballen en altres poblacions i que tampoc tenen 
connexió directa amb el Ferrocarril en aquests moments.  
Finalment, hi ha el tema de la línia de Lleida, que es troba en una situació 
pràcticament tercermundista i que no s'hauria d'oblidar, malgrat que l'element 
prioritari és la comunicació amb la conurbació de Barcelona. Per tant, s'hauria 
de vetllar aquesta qüestió, destinant-hi inversió en el seu moment, perquè tingui 
un mínim de temps raonable, ja que en aquest moment és absolutament 
escandalós.  
Cal també notificar, explicar i pressionar, des del consens a tot el conjunt 
d'entitats i empreses que intervenen en aquestes decisions. Vol rectificar 
verbalment un punt del text de la proposició en el sentit següent: on diu 
l'Autoritat Metropolitana del Transport, ha de dir l'Autoritat del Transport 
Metropolità, que és l'ens que reuneix tot el conjunt de comunicacions en la 
metròpolis de Barcelona i en la seva àrea d'influència, dins de la qual està 
inclosa Manresa.  
En definitiva, per tant, per la importància d'aquest tema, demana el vot afirmatiu 
dels regidors, en primer lloc, per la coincidència dels objectius, i, en segon lloc, 
perquè les gestions de negociació per aconseguir el que aquí es proposa, 
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disposin de l'important suport que representa el vot unànime del conjunt de 
l'Ajuntament. També demana el compromís de tots els grups representats en 
aquest Ajuntament per impulsar aquests acords en els àmbits en què puguin 
intervenir o influir.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU, lògicament, votarà 
afirmativament aquesta proposició. Creu que hi ha dos conceptes clars: per una 
banda, el referent a l'Europa del ferrocarril, una Europa de la sostenibilitat, en la 
qual és impensable que no siguem capaços de millorar la connexió de la xarxa 
de ferrocarril dins del nostre territori. Possiblement més endavant caldrà pensar 
també en la millora d'altres qüestions existents dins de l'entorn de Manresa i de 
la comarca del Bages, però creu que amb aquesta línia es reuneixen una sèrie 
de punts, respecte els quals, quan s'hi pensa, posteriorment, s'arriba a la 
conclusió que potser s'hauria pogut incloure alguna cosa més, com ara que hi 
hagi un tren una mica tard durant els caps de setmana, etc., però, en qualsevol 
cas, considera que el concepte és bo. 
Sobretot és important el punt cinquè de la proposició, en el que es demana als 
Ferrocarrils de la Generalitat i a RENFE la construcció d'una estació nodal a 
Terrassa, que ja està projectada i pressupostada, amb la qual es donaria molta 
facilitat de comunicació als qui es juguen la vida cada dia per la carretera, quan 
van a Bellaterra. Aquestes persones podrien utilitzar aquest transport, la qual 
cosa és complicada en aquest moment, ja que cal canviar d'estació i caminar 
un quart d'hora o vint minuts per Terrassa, i això és inviable per a moltes 
persones. A les persones, com ell, que treballen en aquella zona, també els 
faria il.lusió poder-se traslladar d'aquesta manera.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I IC-V, 

REFERENT A LA DESFILADA MILITAR DEL PROPER 27 DE MAIG A 
BARCELONA 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 de maig del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que l'any 2000 ha estat declarat per les Nacions Unides com a l'Any 
Internacional de la Cultura de la Pau, així com l'inici de la Dècada Internacional 
sobre la Cultura de la Pau. 
 
Atès que la construcció de la pau passa per enfortir el concepte de seguretat 
humana, basat en garantir el benestar de les persones, el desenvolupament de 
les diverses identitats culturals, la sostenibilitat, i el ple respecte als drets 
humans i les llibertats fonamentals de les persones i els pobles. 
 
Atès que una desfilada militar posa de manifest la clara incongruència entre la 
desmesurada despesa militar i la poca dedicació que els pressupostos generals 
de l'Estat destinen a la promoció dels principis i els valors que conformen la 
cultura de la pau. 
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Atès que celebrar el Dia de les Forces Armades Espanyoles amb una desfilada 
militar suposa l'ostentació i glorificació d'uns valors que, lluny d'establir ponts 
entre cultures i constituir mesures de confiança entre els diferents pobles de la 
Mediterrània, provoca desconfiances i dificulta el diàleg. 
 
Atès que una desfilada militar a Barcelona representa un greuge a la sensibilitat 
nacional i memòria històriques de Catalunya. 
 
Els grups municipals de CiU, ERC i IC-V proposen al Ple de l'Ajuntament de 
Manresa l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Declarar que una desfilada militar amb exhibició armamentística inclosa no 

s'adiu amb la voluntat de Catalunya, ni de la seva capital Barcelona, de ser 
un punt de referència internacional de la pau, encara més quan aquest any 
2000 ha estat proclamat Any Internacional de la Cultura de la Pau. 

 
2. Demanar a les institucions militars que renunciïn a dur a terme la desfilada 

militar a Barcelona i que destinin el pressupost previst per a la seva 
organització a atendre les emergències humanitàries existents avui a 
l'Àfrica. 

 
3. Demanar a l'ajuntament de Barcelona que no cedeixi l'ús de la via pública 

de la ciutat per a una exhibició tan allunyada del ser i del sentir de la 
majoria de catalanes i catalans. 

 
4. Comunicar aquest posicionament a l'Ajuntament de Barcelona, al Ministerio 

de Defensa, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya. 

 
5. Demanar que l'Ajuntament faci públic als mitjans de comunicació el 

posicionament adoptat davant la desfilada militar prevista a Barcelona per 
al proper dia 27 de maig." 

 
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva explicació dient que, amb 
aquesta proposició, presentada per tres grups municipals de l'Ajuntament, es 
podria dir que tot fa pensar que aquest vespre s'han acabat les unanimitats, i 
això li sap greu, perquè aquest és un tema que també hauria de moure cap a la 
unitat o, com a mínim, cap al consens.  
Esquerra Republicana de Catalunya ha treballat per buscar aquest consens, 
amb uns acords que acompanyen aquesta proposició, que considera 
generalistes i assumibles. 
Si més no, Esquerra Republicana de Catalunya, vol donar suport, d'entrada, a 
tots aquells actes que durant els propers dies evidenciaran el rebuig que hi 
pugui haver envers la desfilada militar, prevista per al proper dia 27 de maig a 
Barcelona. Això, que pot començar el proper dia 20 i continuar el dia 27, i que 
té altres propostes al darrera, com ara la col.locació d'una bandera blanca als 
balcons o altres opcions que es puguin plantejar, li sembla fonamental, perquè, 
des del punt de vista del GMERC, la manifestació del 27 de maig és una 
mostra més de prepotència militar que, en aquest cas, es fa al centre de 



 55

Barcelona, potser recordant-nos que, de fet, l'exèrcit de la Forces Armades 
espanyoles condiciona, fins i tot, el nostre futur, com a poble.  
Malgrat que en el text de la proposició no es diu, vol dir aquí perquè consti en 
acta que l'exèrcit espanyol, encara avui, es recull a la Constitució Espanyola 
com el gran territorial de l'Estat, i, en definitiva, no deixa de ser un risc si mai el 
nostre poble decidís caminar cap a quotes més altes de sobirania. 
No ha estat només la qüestió nacional la que ha impulsat els tres grups 
municipals a presentar una proposició conjunta, sinó que al darrera hi ha uns 
criteris vinculats a la pau, especialment aquest any, que ha estat declarat com 
a l'Any Internacional de la Cultura de la Pau. 
Els calendaris que ha editat l'Ajuntament de Manresa són els de l'Any 
Internacional de la Cultura de la Pau, i li sap greu, però de vegades sembla  
que la solidaritat, el pacifisme i aquestes voluntats només són pensades per a 
les llargues distàncies intercontinentals: Moçambic, Etiòpia, o potser l'Àsia, però 
no per a zones més properes, on, malgrat tot, per conveniència, per no parlar-
ne,  per no discutir-ho o perquè l'exèrcit espanyol bé ha de ser l'exèrcit 
espanyol, acabem despistant la gent; malgrat els calendaris o les espelmes de 
Crist Rei, l'Ajuntament potser no es posiciona unànimement respecte a aquesta 
desfilada.  
Creu que el Consell municipal de solidaritat i els joves d'aquesta ciutat no  
veuen amb bons ulls aquesta desfilada, i, en general, aquest país no ha estat 
mai massa amic de desfilades.  
Sembla, doncs, inevitable que en l'Any Internacional de la Cultura de la Pau es 
faci a Barcelona aquesta desfilada militar, no sap o no vol pensar per quina 
causa, però, en qualsevol cas, com a manresans considerem que  aquest fet 
constitueix un mal fonament per al futur 2004, després del qual es tornarà a 
parlar del fòrum de les cultures i de la cultura de la pau i no acaba de saber ben 
bé de quina pau es tracta. 
Per això, si més no, com a regidores i regidors del GMERC, d'entrada i buscant 
el suport d'altres grups municipals, voldrien manifestar el seu rebuig a aquesta 
desfilada de Barcelona perquè la tasca que duen a terme des del 
municipalisme o des dels ajuntaments de Catalunya, fa que treballin per la 
convivencialitat, per la pau i per la llibertat del nostre país des dels ajuntaments. 
Per això no poden estar d'acord amb el que consideren com a una exhibició 
bèl.lica dels exèrcits que puguin desfilar pels carrers de les nostres ciutats, en 
aquest cas, Barcelona. Cal recordar que aquest és el mateix exèrcit que recluta 
els nostres joves, que se sosté amb els nostres diners, i que, a més, pertany a 
l'Estat espanyol, el qual significa per a Catalunya un símbol d'opressió política. 
En definitiva, entén que desfilar per Barcelona és gairebé una provocació i un 
exercici de prepotència d'un govern que manté una actitud agressiva, i ara 
encara més, amb el nostre poble. 
Per tot això, proposa votar contra aquesta desfilada, i demana, fins i tot, el vot 
particular de cada un dels regidors, amb el que s'expressi aquesta 
disconformitat, perquè no es pot despistar els ciutadans segons convingui i 
també perquè, si sovint som capaços d'editar materials a favor de la pau i de la 
solidaritat, caldria també que, quan toca, no només se'n parli, sinó que se 
sàpiga actuar a favor d'aquesta pau i d'aquesta solidaritat.  
Per tant, el GMERC demana el vot afirmatiu a aquesta proposició. 
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El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-V considera que ja no té 
cap sentit continuar celebrant el dia de les forces armades. Podria argumentar 
moltes raons per justificar aquesta afirmació, però n'explicarà tres, que són les 
més importants en aquest debat: en primer lloc, es tracta d'una commemoració 
que va néixer en un moment i sota unes circumstàncies que tenen poc a veure 
amb una situació democràtica. Cal recordar que la diada de les forces armades 
va ser una reconversió de la desfilada del dia de la victòria franquista, 
prèviament "netejada" de la simbologia autoritària més explícita, però, en 
qualsevol cas, amb l'objectiu de continuar recordant als ciutadans d'aquest país 
quin era l'autèntic poder.  
En segon lloc, és una exhibició al darrera de la qual hi ha una cultura i uns 
valors que la nostra societat comparteix cada vegada menys. Afortunadament, 
avui a Catalunya el sentiment pacifista i antimilitarista és una realitat cada cop 
més arrelada i que s'expressa sovint. A Catalunya, com a tota Europa, cada 
cop més persones rebutgen el concepte de seguretat militar, perquè és propi 
d'etapes de guerra freda, i aposten, en canvi, pel concepte de seguretat 
humana, que és, en definitiva, una opció per la pau, per la solidaritat i per la 
cooperació. Actualment, cada vegada més, el mot seguretat no és sinònim de 
cossos i forces de seguretat, sinó de desenvolupament humà sostenible, i 
convé que ho sigui cada cop més.  
En tercer lloc, ens agradi o no recordar-ho, la història de l'exèrcit espanyol està 
estretament vinculada amb les negacions de les llibertats nacionals de 
Catalunya. Portem 22 anys de democràcia, però no hem oblidat que abans 
d'aquest període, i durant gairebé 250 anys hi va haver una presència, gairebé 
ininterrompuda de l'exèrcit espanyol al nostre país, amb la clara intenció 
d'ofegar la identitat del país. Encara actualment, segons l'article 8 de la 
Constitució Espanyola, l'exèrcit continua essent potencialment una institució 
que pot limitar l'exercici democràtic dels ciutadans a Catalunya. 
Considera aquestes tres raons prou importants com per demanar el vot 
afirmatiu a la proposició. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU presenta 
conjuntament amb el GMERC i amb el GMIC-V aquesta proposició per tres 
raons fonamentals, que són les següents: la primera, perquè considera que 
aquest acte fa un molt pobre servei a la difusió de la cultura de la pau; és 
evident que fer demostracions de capacitat armamentística al mig de la ciutat 
no és la millor manera de demostrar als ciutadans que s'està intentant caminar 
cada vegada més cap a la cultura de la pau, i encara menys, si coincideix amb 
l'Any Internacional de la Cultura de la Pau, com ja s'ha comentat anteriorment, i 
també menys en una ciutat que intenta treballar per aconseguir, d'aquí a quatre 
anys, fer un gran fòrum de les cultures, com a eina pacificadora i de difusió 
d'aquesta cultura de la pau.  
La segona raó és que té molt clar que, cada cop més, la funció dels exèrcits 
hauria de ser la de servir com a eina pacificadora, és a dir, que haurien d'estar 
composats per professionals de la pau, els quals, com a tals, no haurien de fer 
desfilades per demostrar la seva capacitat de guerra. 
La tercera raó és que la desfilada és un greuge a la sensibilitat nacional 
catalana. És evident que estan encara en la nostra memòria alguns fets massa 
recent. A més, Catalunya s'ha destacat clarament, des de l'adveniment de la 
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democràcia, per la seva clara objecció al servei militar obligatori i, per tant, és 
en aquest país que s'han fet els passos més decisius perquè desaparegui. 
Per tots aquests motius, el GMCIU presenta i vota afirmativament aquesta 
proposició.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient al senyor Fontdevila que, quan 
vulgui aconseguir el consens, s'adreci a tots els grups municipals, i, amb  
independència de la possible resposta que pugui rebre, els faci arribar la 
proposició. Suposa que el GMPP no deu haver existit per al senyor Fontdevila. 
Per tant, aquesta actitud de no saber cercar el consens demostra el nivell de 
cultura de la pau del senyor Fontdevila.  
Entrant en el fons de la qüestió, l'any 2000 ha estat declarat com l'Any 
Internacional de la Cultura de la Pau, és cert que aquesta cultura de la pau 
passa per enfortir el concepte de seguretat humana, basat en garantir el 
benestar de les persones, el desenvolupament de les diverses identitats 
culturals, la sostenibilitat i el ple respecte als drets humans i a les llibertats 
fonamentals de les persones i dels pobles. Però voldria dir als grups que 
presenten la proposició que el paper de l'exèrcit espanyol s'ha "reciclat" i s'ha 
actualitzat i, per tant, no és el mateix que el de fa vint, quaranta o cent 
cinquanta anys.  
L'exèrcit espanyol, el nostre exèrcit, ha participat en la supervisió de processos 
electorals, en la desmobilització i desarmament de forces paramilitars, en la 
supervisió de l'alto el foc, en la separació d'enfrontats, en l'assessorament en 
l'ordre públic i en la seguretat, en l'establiment de camps de refugiats, en la 
distribució i en l'escorta d'ajut humanitari i en la vigilància de zones protegides. 
Es refereix a zones com Angola, Namíbia, Rwanda, Moçambic, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Geòrgia, Nagorno-Karabaj, Albània, Kosovo, i també Bòsnia 
Herzegovina, a l'antiga Iugoslàvia, i no cal fer un gran pas per arribar-hi perquè 
els míssils són a vint minuts d'aquí.  
La directiva que Defensa Nacional va aprovar el 20 de desembre de 1996 per 
al govern d'Espanya que l'Estat espanyol es troba plenament compromès amb 
la consecució d'un ordre internacional més estable i segur, basat en la 
convivència pacífica, en la defensa de la democràcia i dels drets humans i en el 
respecte a les normes del dret internacional. Aquest compromís es posa de 
manifest precisament amb la nostra presència i decidida participació des de 
l'any 1989 en les operacions de pau i ajuda humanitària arreu del món.  
Quan li donen, entre d'altres, l'argument que aquesta desfilada a Barcelona 
representa un greuge a la sensibilitat nacional i memòria històrica de 
Catalunya, ha de dir que encara no fa vint any, l'any 1981, un important polític, 
que reconeix com a un gran estadista, malgrat les seves diferències polítiques 
amb ell, amb motiu de la desfilada de les forces armades per Barcelona, va dir: 
"Aquests actes són un alt honor per a Catalunya, que espera tenir, d'aquesta 
manera, l'oportunitat de rendir un tribut d'afecte, admiració i respecte a la 
Corona i als nostres instituts armats." Està parlant de l'any 1981. Cal fixar-se en 
el tipus d'exèrcit que hi havia en aquell moment i comparar-lo amb el de l'any 
2000. Aquell estadística i gran polític és el nostre actual president de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, el qual, suposa que es deu fer 
gran i no deu haver reciclat el seu discurs.  
Els grups proponents no estan d'acord amb les desfilades militars i el GMPP no 
aprofundirà en la discussió del que li agrada a cadascú, el cert és que el nostre 
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exèrcit espanyol no és el de fa vint anys, i s'imagina que ningú posarà en dubte 
la honestedat patriòtica del nostre president de la Generalitat de Catalunya, que 
va declarar que aquell acte era un gran honor. Suposa que vint anys després, 
havent fet innombrables actes de servei a la humanitat, per a aconseguir la 
pau, encara amb més motiu és un gran honor per a Catalunya i per als catalans 
que l'exèrcit espanyol desfili per Barcelona.  
Per això, el GMPP votarà negativament la proposició presentada, i, insisteix, si 
els grups proponents pretenen aconseguir el consens, cal que ho facin de debò 
i no només de paraula.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, evidentment, no vivim en un 
món idíl.lic, com tampoc vivim en un ajuntament idíl.lic, ni en una ciutat idíl.lica. 
Aquest món, per a la desgràcia de tots els ésser humans, que no hem arribat a 
ser prou racionals com per reprimir els nostres instints naturals en la seva 
plenitud, entra en conflicte. Els conflictes que es produeixen són tribals, 
nacional, generacionals, etc. 
Fa alguns segles, un gran estadista, estiguem d'acord o no, va formular una 
frase que deia: si vis pacem para bellum, que significa si vols pau, prepara la 
guerra. 
Dubta que actualment l'Estat espanyol tingui capacitat financera i econòmica 
per preparar la guerra, però sí per col.laborar amb la pau. Tenim un exèrcit que, 
òbviament, ha evolucionat en un període democràtic com l'actual, que és el 
més llarg de la nostra història. Aquest exèrcit també s'ha reciclat i, en lloc de 
ser un exèrcit d'ocupació sobre el territori, per tenir controlada la societat en cas 
de revolta interna, perquè no estigui d'acord amb el poder establert, està 
gairebé retirat. En aquest sentit, a Catalunya, els efectius militars són mínims, i 
hi ha molt poques bases a la resta de l'Estat. Es tracta, doncs, d'un exèrcit molt 
petit i els seus efectius es dediquen a treballar per la pau arreu del món.  
Evidentment, no serà ell qui elogiï la prepotència militar, com s'ha dit, i potser 
es podrien trobar altres fórmules, perquè els ciutadans reconeixen que 
aquestes institucions tenen un valor fonamental per a l'extensió de la 
democràcia en tot el planeta; tenen una funció, ja que, ens agradi o no, com ha 
dit abans, no estem en un món idíl.lic.  
Deixant al marge la teoria militar, respecte a la qual se'n podria parlar durant 
moltes hores, però que ara no ve al cas i, per tant, no ho farà perquè no es 
digui que el GMS fuig d'estudi, explicarà a continuació l'argumentació 
fonamental, respecte a la qual demana als regidors presents que en facin una 
reflexió: l'exèrcit de l'Estat espanyol desfilarà per la ciutat de Barcelona perquè 
així ho ha decidit el seu ajuntament, i el GMS no es posarà mai en contra d'una 
altre ajuntament, ja que l'autonomia municipal és sagrada per a ells.  
Podem mostrar el nostre rebuig a una decisió adoptada per un govern d'àmbit 
superior, que ens afecti directament, però és obvi que un govern municipal és 
lliure d'adoptar les decisions que consideri convenients. Els representants 
escollits democràticament per a l'Ajuntament de Barcelona han decidit que 
l'exèrcit espanyol desfilarà per a la seva ciutat, i el GMS no serà qui privi aquell 
ajuntament de dur a terme la decisió que ha adoptat.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que l'exèrcit desfilarà per 
Barcelona perquè ho ha decidit el grup socialista que governa l'Ajuntament 
d'aquella ciutat. Potser sí que té capacitat de convocatòria, però ell no s'ho 
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creu. Si això fa sentir més feliç el grup socialista de l'Ajuntament de Barcelona, 
s'ho pot anar creient i, si mai s'entrebanca, també pot dir que s'ha estirat a terra 
perquè ho ha volgut; és una manera rara de dir-ho.  
Malgrat això, i en nom de l'autonomia municipal, si el que molesta al GMS és el 
punt tercer de l'acord, amb el que es demana a l'Ajuntament de Barcelona que 
no cedeixi l'ús de la via pública per a aquest acte, es pot treure aquest punt i 
enviar igualment la carta al Ministeri de Defensa dient-li que no cal que vingui 
l'exèrcit a Barcelona, però el GMERC no ha sentit l'argument de pes que 
esperava i, per tant, no ha quedat convençut.  
Entén la situació, malgrat que es podria haver dit de la manera següent per dir-
ho bé: l'Ajuntament de Barcelona, o el grup socialista, no ha sabut o no ha 
volgut dir que no a la proposta que han fet les Forces Armades, des del govern 
de l'Estat. No sap si aquest seria un bon argument, però sí seria una explicació.  
Tant pels arguments del GMS, com pels del GMPP, vol deixar clar que el 
GMERC no diu que l'exèrcit espanyol darrerament no participi en missions 
d'ajuda per la pau i humanitàries de respecte pels drets humans, malgrat que 
en algun moment ha pensat que es tractava gairebé dels "Angeles de Charlie" i 
no de l'exèrcit espanyol, però, en qualsevol cas, si és tan bo, com així podria 
ser, quina necessitat hi ha de desfilar pel carrer?, tenint en compte que té 
moltes casernes per desfilar i per fer celebracions. En definitiva, quina 
necessitat hi ha, malgrat la bondat que sembla que representa aquella 
organització, de sortir al carrer i a Barcelona, com ho va fer l'any 1981, uns 
quants mesos després de l'intent de cop d'Estat, i com ho farà l'any 2000, uns 
quants mesos després de la victòria del Partit Popular a Madrid. 
Personalment, considera que no hi ha cap necessitat de fer-ho, ni a  Barcelona, 
ni a cap altra ciutat, però, pel que sembla, ens agraden les exhibicions 
bèl.liques i l'exèrcit desfilarà amb tancs, amb cetmes, o amb maquinària militar, 
tot i que la llista intercontinental presentada pel senyor Javaloyes ha estat 
abassegadora. Diria, per tant, que aquestes no són bones explicacions i 
insisteix en que, es guanyi o no aquesta proposició, si més no, és important i 
convenia que a l'Ajuntament de Manresa, tothom es posicionés i es manifestés 
respecte a aquesta desfilada. L'exèrcit és l'exèrcit, però, malgrat que compleixi 
missions humanitàries, quan vol fer propaganda o quan es vol passejar per les 
nostres ciutats, no ens està dient que ho fa bé a Haití, Angola o algun altre lloc 
d'Àsia, sinó que l'exèrcit, tant si s'ha reciclat com si no ho ha fet, està escrit a 
l'article 8è de la Constitució Espanyola, que ningú ha modificat, que continua 
essent el gran de la unitat de l'Estat Espanyol. Per tant, davant de la decisió 
que lliurement pogués adoptar algun dels pobles que en formen part, 
provocaria que, de cop i volta, tornés volant des d'Haití, des de Nairobi o des 
d'Indotxina. Aquest és un fet que, malgrat tot, preocupa el GMERC. Per això, 
continua demanant el vot afirmatiu a la proposició i, per tant, contra la desfilada 
militar a Barcelona.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que és evident que l'actual paper de 
l'exèrcit és molt diferent del de fa vint anys; afortunadament és així, però, dit 
entre parèntesi, Déu n'hi do el que ens ha costat i els ensurts que ens ha donat 
arribar fins a aquí. Però, en qualsevol cas, és així i, precisament per això, 
aquest acte és incompatible amb aquest nou paper de l'exèrcit; en definitiva, és 
una reminiscència del que havia estat. 
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També és evident que aquest nou paper implica que l'exèrcit ha de treballar per 
un ordre mundial més estable, basat en la convivència, però, si això és així, 
com ho sembla perquè hi ha una certa tendència a anar cap aquest camí, creu 
que la presència de l'exèrcit és més necessària a Etiòpia, per exemple, 
treballant amb el repartiment logístic de l'ajuda humanitària d'aquell país, que 
desfilant marcant el pas marcialment per la Diagonal de Barcelona. No creu 
que d'aquesta manera es contribueixi a un ordre mundial més estable i a una 
millor convivència, malgrat que, per a alguns, deu ser un espectacle 
interessant. 
Pel que fa a la intervenció del GMS, ha de dir al senyor Canongia que, 
efectivament, aquest no és un món idíl.lic, però el militarisme en té bona culpa. 
És a dir, el militarisme no és conseqüència del conflicte, sinó que molts 
conflictes són conseqüència del militarisme. Per tant, si vis pacem,  para pax, 
més que, si vis pacem, para bellum, perquè la història demostra que és així.  
Aquesta proposició no qüestiona l'autonomia de l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Barcelona, sinó l'aplicació que aquella Administració fa 
d'aquesta autonomia, que és un principi fonamental, però que no és sagrada.  
Per tant, insisteix, es qüestiona l'aplicació de l'autonomia, perquè considera que 
entra en contradicció amb uns valors que, està segur que el Partit dels 
Socialistes defensa. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el senyor Javaloyes ha parlat 
molt del canvi de paper de l'exèrcit espanyol, i se n'alegra, però no entén 
perquè no canvia també la seva presentació en societat, amb un acte com 
aquest.  
Considera que avui al Ple no es tractava de debatre les declaracions de les 
persones l'any 1981, perquè, precisament parlant de reciclatge, es tracta de 
veure qui s'ha quedat on era i qui s'ha anat reciclant. 
El senyor Canongia, en la seva intervenció, ha intentat convèncer els presents 
que és inevitable l'existència dels exèrcits, respecte a la qual cosa cal tenir en 
compte que en la proposició no es plantejava el debat sobre la seva existència. 
Pel que fa a l'acord de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, té plena 
autonomia per adoptar-lo com la té l'Ajuntament de Manresa, qui, en aquest 
cas, considera que una desfilada militar a Barcelona és una desfilada militar a 
Catalunya, a la seva capital. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, en relació a la pregunta 
formulada respecte el motiu de la desfilada, ha de contestar que no sap quina 
és la causa. Malgrat tot, no sap si l'exèrcit desfila amb tancs i cetmes, ja que no 
ha vist mai la desfilada. 
Alguns estan en contra d'aquest acte, però saben molt bé amb què desfila 
l'exèrcit. Suposa que deu ser perquè la cultura de pau els atrau molt i, per tant, 
deuen mirar, sempre que poden, una desfilada militar d'aquest tipus. Però, 
personalment, suposa que l'exèrcit desfilarà amb els elements amb els quals 
treballa. Perquè, malgrat que sàpiga greu, són les seves eines de treball. 
Pel que fa al motiu de la desfilada, potser és per la satisfacció que demostren 
els ciutadans respecte les seves actuals forces armades, i és per això, que hi 
va gent a presenciar l'acte, ja que no creu que es pagui ningú per anar-ho a 
veure.  
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Es tracta, en el fons, d'un problema de cultura generacional. Les coses 
avancen i canvien, i, en canvi, hi ha qui no canvia el seu discurs. La societat ha 
fet un important esforç de modernització de les seves forces armades per 
adaptar-les als nous temps, i hi ha alguns partits polítics que continuen 
instal.lats en una etapa de la nostra història, que ha estat plenament superada. 
Constitueix un símptoma de normalitat democràtica que les nostres Forces 
Armades, que depenen del poder democràtic que atorguen els ciutadans al 
Congrés dels Diputats, desfilin per la ciutat de Barcelona, com també ho han fet 
i ho faran per altres ciutats de l'Estat espanyol.  
Per això, malgrat el fet que alguns dels arguments de la part expositiva de la 
proposició són molt encertats, com ho són els dos primers, honestament i 
sincerament, no entén el punt segon de l'acord, amb el que es proposa 
demanar a les institucions militars que renunciïn a dur a terme la desfilada 
militar a Barcelona i que destinin el pressupost previst per a la seva 
organització a atendre les emergències humanitàries existents avui a l'Àfrica. 
És el mateix que si es destinés el pressupost de la Festa Major de Manresa a 
les emergències humanitàries de l'Àfrica, ja que, en aquest cas, es tracta de la 
festa de les Forces Armades, que disposa del seu pressupost.  
L'exèrcit espanyol està fent una gran tasca de modernització, de reciclatge, de 
manera de pensar i de cultura, i, en canvi, veu que, malauradament, hi ha 
d'altres que, per interessos propis o perquè, en definitiva, no han progressat, 
continuen estancats en un mateix procés d'immobilisme.  
El GMPP es referma en el seu sentit de vot negatiu a la proposició.      
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que vol fer la reflexió següent al 
portaveu del GMIC-V: malauradament, si vis pacem, para bellum. No es tracta 
que les guerres existeixin pel militarisme, sinó que és un tema antropològic i 
innat en els animals. Potser fa gràcia, però caldria valorar una mica què fan 
realment els animals en defensa d'un territori que consideren seu i que ningú 
els ha donat. La racionalitat és la que condueix a reprimir aquests instints 
bàsics i a conviure amb convivència, però, certament, al planeta hi ha individus 
que han perdut la racionalitat.  
Li sap greu dir-li al senyor Mora que, evidentment, durant els darrers deu anys 
hi ha hagut una constatació empírica, espectacular i esfereïdora d'aquesta 
afirmació. Des del moment en què un individu va donar un cop d'estat civil a 
l'acabament de la Unió Soviètica, ha mort més gent en conflictes armats al 
planeta Terra, que des de la segona guerra mundial; comptant les guerres del 
Vietnam i de l'Afganistan. Tots els individus que tenien contenciosos oberts al 
planeta Terra, van decidir que havia arribat el seu moment, alguns d'ells, 
perquè havien aconseguit la impunitat del guàrdia; uns altres, perquè eren prou 
discrets com per no fer prou soroll per sortir als mitjans de comunicació; uns 
altres, perquè van ser capaços de no transmetre a la societat occidental la 
necessitat de sacrificar persones per intentar restablir la pau. Però, no ens 
podem enganyar, malauradament, el món està en conflicte permanent. A tots 
ens agrada la cultura de la pau, i, per tant, a tots ens agradaria molt assolir un 
planeta terra on no hi hagués conflicte bèl.lic, però això avui no és possible.  
Amb les actituds que s'han produït avui en aquesta sala, es contribueix una 
mica a això. Algú ha arribat a dir que no discuteix que és necessari tenir exèrcit, 
però el vol tenir "guardadet" i "tancadet" i que no es vegi. I, això sí, quan vingui 
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el gran combat aeri, que ens els ensenyin en directe per televisió, davant de la 
qual tots menjarem crispetes. 
Realment, considera que els atacs d'hipocresia referents als temes militars 
s'haurien de despatxar d'aquesta Sala. S'està parlant d'un tema prou seriós 
com perquè ens traguem de sobre la hipocresia de la nostra societat i ens 
rentem tots una mica la cara. 
Els arguments exposat no són vàlids en aquest cas, perquè l'argument 
fonamental per al GMS, és que els membres lliurement escollits de l'Ajuntament 
de Barcelona han adoptat aquesta decisió, pels motius que sigui, perquè no 
han sabut dir que no, o pel que sigui, però el cas és que l'han adoptat. Tenint 
en compte que són els representants escollits pels ciutadans, tenen tot el dret a 
ser respectats en les seves decisions, almenys pel que fa a la resta de les 
corporacions locals. Els partits polítics tenen tot el dret a posicionar-se 
públicament i a dir si hi estan d'acord o no, però l'Ajuntament de Barcelona pot 
exigir, i ell creu que ho hauria de fer, un mínim de respecte a la resta de 
corporacions locals d'aquest país. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, deixant els seus instints 
més bàsics a un costat, quan ha parlat de la Seu s'ha referit a les tenebres, 
respecte a les quals hi ha dues opcions: maleir-les o encendre un llumí. El món 
està militaritzat, això és segur, però cal fer un esforç per avançar cap a la 
desmilitarització. Això no és hipocresia. Ell no ha estat tant fort en la seva 
intervenció, però podria dir que potser el que és hipòcrita és que ens dediquem 
a imprimir calendaris quan creiem en un món absolutament militaritzat. Aquesta 
és la seva opinió a la qual només voldria afegir una última cosa: Déu n'hi do la 
despesa militar que efectuem, tenint en compte que no tenim capacitat 
financera per preparar la guerra.  
No creu que sigui només per fer desfilades, però el que sí és un error és dir, 
com ho ha fet el senyor Javaloyes, que hem anat per tot el món a prestar  ajuts 
humanitaris, però que el dia en què desfilem, ho fem amb les eines.  
Cal que el senyor Javaloyes es fixi bé en que les eines amb les quals es 
desfilarà no seran pales ni pics, sinó maquinària militar, maquinària de guerra. 
Hi ha molts llocs per circular i per celebrar-ho sense que sigui necessari fer-ho 
al mig de la ciutat de  Barcelona. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que està dubtant si s'està iniciant la 
discussió sobre antropologia cultural evolutiva, que ha plantejat el senyor 
Canongia en aquest debat, i que qüestiona una mica afirmacions de Mendel o 
de Darwin, però no entrarà en aquesta qüestió que s'allunya del tema de 
discussió. 
Considera que tots els arguments que ha esmentat el senyor Canongia en la 
seva intervenció són vàlids per estar a favor d'aquesta posició, perquè si, 
malgrat l'existència d'exèrcits que han de vetllar per la seguretat, hi ha hagut, 
des de la segona guerra mundial fins ara, tants conflictes amb tantes morts, 
potser caldria plantejar-se la funció i la necessitat dels exèrcits i també si no és 
legítim pensar que en una altra cultura i amb una estructura i criteris diferents 
es pot construir un món més segur i amb una millor  convivència per a tothom.  
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que no pretenia intervenir, però ha 
decidit fer-ho perquè el senyor Canongia li ha atribuït uns comentaris que ell no 
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ha fet, actitud a la qual ja s'està acostumant. S'ha insinuat que hi ha una 
persona, que segurament és ell, que ha dit que no s'havia de discutir 
l'existència o no d'exèrcits.  
Ell ha dit que avui, amb aquesta proposició que es proposa aprovar, no s'entra 
a discutir si han d'existir o no els exèrcits. Difícilment se'l sentirà dir mai que hi 
ha temes que no es poden discutir. No sap si aquesta és l'opinió del senyor 
Canongia, però ell no ho dirà mai. 
Malauradament, a partir d'això s'ha parlat d'hipocresia amb insinuacions,  que li 
agradaria que es retiressin, ja que, posats a parlar d'hipocresia, troba bastant 
greu que hi hagi algun partit polític que, finalment, s'hagi volgut "apuntar al 
carro" d'estar-hi a favor.  
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 13 vots negatius (11 GMS i 2 
GMPP) i 12 vots afirmatius (1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU). 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP REFERENT A 

L'ENLLUMENAT DEL BARRI DE LA GUIA 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del dia 11 de maig que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Degut a que el barri de La Guia es troba als afores del nucli urbà de la ciutat, i 
per poder accedir-hi solament es pot fer a través de la carretera vella (RENFE). 
 
Degut a que l'actual accés per entrar o sortir del barri és un camí molt estret i 
es troba il.luminat per bombetes amb pals de fa trenta anys o més, amb una 
clara i absoluta deficiència de visió. 
 
Degut a que ciutadans han de passar a peu per aquesta via, ja que no 
disposen de vehicle propi ni de servei de transport públic, amb l'inconvenient 
que representa fer-ho a les fosques. 
 
PROPOSEM: 
 
Que es disposin les mesures adients per poder instal.lar un enllumenat adequat 
perquè els veïns i/o visitants al barri tinguin una correcta visió tant per circular 
com per passejar." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i explica que el sentit de la 
proposició queda ben reflectit en el seu redactat. Es tracta d'instal.lar un 
enllumenat adequat per poder tenir accés al barri de la Guia, que ara no 
existeix.  
 
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i diu que es tracta d'un sector  
previst en la renovació, per etapes, de l'enllumenat de la ciutat, malgrat que no 
es preveu fer-ho aquest any ni l'any que ve, perquè s'estan prioritzant els 
sectors que tenen els bàculs en més mal estat. Al barri de la Guia hi ha pals de 
fusta que no suposen perill, malgrat que és cert que la qualitat de la llum és 
deficient.  
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En qualsevol cas, els serveis tècnics estudiaran la possibilitat d'avançar 
aquesta actuació per al més aviat possible, malgrat que no pot afirmar en 
aquest moment en quin any es farà.  
Tenint en compte que l'equip de govern considera que es tracta d'un sector que 
necessita un nou enllumenat, votarà afirmativament la proposició.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
7.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP REFERENT A LA 

UBICACIÓ CORRECTA DEL PAS DE VIANANTS EXISTENT AL 
CARRER SANT CRISTÒFOL, SITUAT ENTRE EL CARRER 
VILADORDIS I EL CARRER FRA JACINT COMA I GALÍ 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 11 de maig del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Degut a que el pas de vianants situat entre el C/ Viladordis i el C/ Fra Jacint 
Coma i Galí, al C/ de Sant Cristòfol es troba molt a la cantonada del C/ 
Viladordis. 
 
Degut a que és un pas de vianants amb àmbar per als vehicles que 
s'incorporen del C/ de Viladordis. 
 
Degut a que ha produït més d'un ensurt als vianants que travessen el carrer, ja 
que el vehicle que s'incorpora al C/ de Sant Cristòfol no té gaire espai per 
poder frenar. 
 
PROPOSEM: 
 
Que el pas de vianants situat entre el C/ Viladordis i el C/ Fra Jacint Coma i 
Galí al C/ de Sant Cristòfol sigui desplaçat uns metres més avall de la seva 
actual ubicació per poder permetre als vehicles aturar-se a temps i que els 
vianants puguin travessar tranquil.lament el carrer." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que no cal comentar la 
proposició, ja que el seu redactat és prou clar, i, per tant, demana el vot 
afirmatiu.  
 
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i diu que és cert que el pas de 
vianants en qüestió comporta certa perillositat per la seva proximitat a la cruïlla, 
però està a la mateixa distància que la resta de passos de vianants situats en 
cruïlles.  
Aquest tema s'ha debatut en diverses ocasions a les reunions de la Ponència 
Tècnica de Circulació de l'Ajuntament i, per tant, proposa al senyor Javaloyes 
traslladar aquest debat a la reunió de la Comissió Mixta de Circulació que se 
celebrarà demà, a la qual assistiran els serveis tècnics d'aquesta Administració, 
els diferents agents de la ciutat, i, en conseqüència, que es retiri la proposició 
d'aquesta sessió plenària.  
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, tenint en compte la celebració de la 
Comissió Mixta de Circulació per a demà, en la qual es debatrà aquest tema, 
no té cap inconvenient en retirar la proposició.  
 
Es considera i es declara retirada la proposició. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREC DEL GMPP RESPECTE EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA 

REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PEL QUE FA A 
LA TINENÇA D'ANIMALS  

 
El secretari dóna compte del prec del dia 15 de maig del 2000 que, transcrit, diu 
el següent: 
 
"Tenint en compte que ara arriba el bon temps i, en conseqüència, els parcs 
infantils i jardins públics de la ciutat s'omplen de gent que gaudeix dels 
mateixos. 
 
Tenint en compte que el Ple de la Corporació va aprovar en la darrera 
legislatura una Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana, on hi 
figura l'apartat de Tinença d'Animals. 
 
Tenint en compte que en els espais públics esmentats hi proliferen els gossos 
anomenats de raça perillosa, sense morrió ni collar adequat i en ocasions 
lliures, ocasionant un perill latent entre els usuaris dels parcs. 
 
PREGUEM: 
 
Que les autoritats pertinents prenguin les mesures adequades per complir i fer 
complir l'Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana, en tota la seva 
extensió." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que pren bona nota del prec 
formulat, perquè és cert que són poques les mesures existents en relació al 
problema que planteja el GMPP, per fer complir l'Ordenança reguladora de la 
convivència ciutadana, sobretot, pel que fa a la particularitat dels gossos 
potencialment perillosos, que tenen una regulació legal específica a partir de la 
llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos.  
L'equip de govern té la voluntat política d'intentar complir el màxim aquesta 
ordenança, però també ha de recordar les dificultats tècniques que hi ha moltes 
vegades per controlar aquest fenomen, que no només es pot controlar 
mitjançant una llei o ordenança, sinó amb l'aplicació de mesures de caràcter 
formatiu i preventiu, que ja està duent a terme l'Ajuntament de Manresa. Per 
tant, no només s'intentarà complir la normativa, perseguint els propietaris de 
gossos que no compleixen la llei 10/1999, sinó que també s'intentaran altres 
tipus de mesures, que ja estan previstes en un programa molt ambiciós, al qual 
s'adhereix plenament l'Ajuntament, que és el d'assistència integral d'animals 
domèstics de la Diputació de Barcelona. Aquest programa intenta fomentar els 
censos d'animals, especialment els de raça perillosa, que és molt baix en totes 
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les ciutats. També es pretén dur a terme campanyes de sensibilització i 
d'informació per als propietaris d'aquest tipus de gossos, perquè compleixin la 
normativa, especialment pel que fa referència a la col.locació del morrió i el 
collar en els animals.  
També es millorarà el servei de recollida i custòdia d'aquests animals, 
especialment en els casos en que estan lliures, tal com s'esmenta en el text del 
prec del GMPP. 
La unitat de Salut de l'Ajuntament està duent a terme tot un treball, però pren 
nota del problema que planteja el GMPP, per intentar depurar el màxim 
l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana.     
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP no planteja aquest 
tema des del punt de vista sanitari, sinó d'ordre públic.  
Ho diu perquè en el prec es fa referència als gossos anomenats de raça 
perillosa i, si hagués volgut entrar a fons en el debat, també hauria pogut dir 
que els gossos molt petits també han de portar corretja.  
Per tant, vol clarificar que el problema es detecta en dues zones concretes de 
la ciutat que són la plaça Espanya i el primer tram del Passeig de Pere III, on hi 
ha persones que es passegen amb gossos d'aquest tipus sense morrió, sense 
lligar i que, a més, de vegades agafen alguna pilota a la plaça Espanya. 
No es tracta, doncs, que els gossos portin xip o no, la qual cosa li sembla molt 
bé, sinó que cal la intervenció de la Policia Local per advertir els propietaris 
d'aquests animals que han de portar els gossos en bones condicions de 
seguretat, per evitar que facin mal als nens i a la resta d'usuaris d'aquesta 
important zona de vianants.  
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
22 hores i 55 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  .............. 
 
 
El secretari general accidental, Vist i plau,

L’alcalde
 


