Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16
de juliol del 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 8 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
Josep Ramon Mora i Villamate
José Luis Irujo i Fatuarte
Eduardo Teixeiro i Macipe
Ignasi Perramon i Carrió

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

ABSENTS

Josep Trullàs i Flotats

Sra. Montserrat Pons i Vallès
Es fa constar que la senyora Carné i Barnaus s’incorpora a la sessió quan
s’entra en el coneixement del punt 3.1.1 de l’ordre del dia.
Així mateix, es fa constar que el senyor Camprubí i Duocastella abandona la
sessió en el punt 3.1.3 de l’ordre del dia.
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents al 18 i al 27 de juny del 2001,
ordinària i extraordinària, respectivament, la còpia de les quals s’ha distribuït
juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es
consideren i es declaren aprovades, per unanimitat dels 23 membres presents,
les actes de les sessions corresponents al 18 i al 27 de juny del 2001.
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. 24, 25, 26 I 27,
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 DE JUNY I 2 DE JULIOL DEL
2001, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 24, 25, 26 i 27,
corresponents als dies 11, 18 i 25 de juny i 2 de juliol del 2001, 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.
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Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE JUNY DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 151/2001-F, INTERPOSAT
PER NAIRDA, S.L., CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI
ADMINISTRATIU DE LA SOL.LICITUD EN QUÈ DEMANAVA LA
NUL.LITAT DE PLE DRET EN UN EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm.
13 de Barcelona (R.E. núm. 15363 del dia 30 de maig del 2001), a través del qual
es comunica la interposició del recurs contenciós-administratiu número 151/2001F per part de NAIRDA, S.L., contra la desestimació per silenci administratiu de la
sol.licitud de data 27-11-00, demanant la nul.litat de ple dret en l’expedient de
constrenyiment núm. A08482432/05 fins a la subhasta i adjudicació a favor de
l’actor de la finca registral núm. 22.844-N.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès que la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 151/2001-F interposat
per part de NAIRDA, S.L., contra la desestimació per silenci administratiu de la
sol.licitud de data 27-11-00, demanant la nul.litat de ple dret en l’expedient de
constrenyiment núm. A08482432/05 fins a la subhasta i adjudicació a favor de
l’actor de la finca registral núm. 22.844-N, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 13 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 13 de Barcelona, tal i com preveu l'article
48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell
com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats
en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 20 DE JUNY DE
2001, PEL QUAL ES RESOL TRAMETRE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA
DE
CATALUNYA,
L’EXPEDIENT
ADMINISTRATIU
CORRESPONENT AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
402/2001, INTERPOSAT PER FLYING FREE, S.L., CONTRA LA
DENEGACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DE L’OBTENCIÓ DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ACTIVITAT DE DISCOTECA-SALA DE
BALL AL KM 26,150 DE LA C-1411.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Tercera de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 15327 de 30 de maig del 2001), a través del qual es requereix la tramesa de
l’expedient administratiu relatiu al recurs contenciós-administratiu número
402/2001 interposat per part de FLYING FREE, S.L., contra la denegació per
silenci administratiu de l’obtenció de llicència ambiental per a l’activitat de
discoteca-sala de ball, al km. 26’150 de la carretera C-1411 d’Abrera a Manresa.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1.- TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent al recurs contenciósadministratiu número 402/2001 interposat per part de FLYING FREE, S.L., contra
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la denegació per silenci administratiu de l’obtenció de llicència ambiental per a
l’activitat de discoteca-sala de ball, al km. 26’150 de la carretera C-1411 d’Abrera
a Manresa, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest
acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè
puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE JUNY DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1115/2001, INTERPOSAT
PEL SENYOR JOSEP TARRADELLAS GARRIGA, CONTRA RECLAMACIÓ
PER DESESTIMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES AL SEU
VEHICLE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 15816 de 4 de juny de 2001), a través del qual es comunica la interposició
del recurs contenciós-administratiu número 1115/2001 per part del Sr. JOSEP
TARRADELLAS GARRIGA, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 0703-01, desestimatòria de la reclamació d’indemnització per desperfectes al seu
vehicle degut a una tanca al c/ Guimerà, el dia 28-12-00.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, que caldrà notificar als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1115/2001 interposat
per part del Sr. JOSEP TARRADELLAS GARRIGA, contra la resolució de
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l’Alcalde-President de data 07-03-01, desestimatòria de la reclamació
d’indemnització per desperfectes al seu vehicle degut a una tanca al c/ Guimerà,
el dia 28-12-00, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la Llei 29/1998, i
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou
dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE JUNY DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1117/2001, INTERPOSAT
PER LA SENYORA RAMONA FERRER MAS, CONTRA RECLAMACIÓ PER
DESESTIMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES AL SEU
VEHICLE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 15817 de 4 de juny de 2001), a través del qual es comunica la interposició
del recurs contenciós-administratiu número 1117/2001 per part de la Sra.
RAMONA FERRER MAS, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 1503-01, desestimatòria de la reclamació d’indemnització per desperfectes al seu
vehicle degut a una pilona de la Baixada de la Seu, el dia 16-09-00.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, que caldrà notificar als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
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Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1117/2001 interposat
per part de la Sra. RAMONA FERRER MAS, contra la resolució de l’AlcaldePresident de data 15-03-01, desestimatòria de la reclamació d’indemnització per
desperfectes al seu vehicle degut a una pilona de la Baixada de la Seu, el dia 1609-00, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la Llei 29/1998, i
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou
dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 26 DE JUNY DE
2001, PEL QUAL ES MODIFICA EL NOMENAMENT DEL PROCURADOR
DELS TRIBUNALS EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
181/2001-A, INTERPOSAT PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL
CARRER ALFONS XII NÚM. 9, DE MANRESA, CONTRA LA RESOLUCIÓ
D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL A CANAMAP, S.L.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 23 de maig de 2001 es va prendre l’acord de personació en
el recurs contenciós-administratiu número 181/2001-A interposat per la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ ALFONS XII, NÚM. 9 DE MANRESA,
contra la resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, de 07-02-01, que atorgava a la companyia CANAMAP,
S.L., una llicència municipal per a la instal·lació, l’obertura i el funcionament de
l’activitat d’aparcament de ciclomotors al servei de pizzeria, en el local situat al c/
Alfons XII, núm. 9, baixos, nomenant el Sr. Arturo Cot i Montserrat, Procurador
dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament.
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Atès que el Procurador dels Tribunals que representa a aquest Ajuntament en el
recurs contenciós-administratiu núm. 181/2001-A és en realitat el Sr. Jordi
Fontquerni i Bas.
Vista la Proposta de Provisió dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4
de Barcelona, a través de la qual es demana que es resolgui la designació de
procurador coincident amb la realitat.
Atès l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria re règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r.- MODIFICAR el decret dictat per l’Alcalde-President el dia 23 de maig de
2001, en el punt 3r. del qual es nomenava el Sr. Arturo Cot i Montserrat, com a
Procurador dels Tribunals, i NOMENAR el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, com a
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu 181/2001A interposat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ ALFONS XII, NÚM. 9
DE MANRESA, contra la resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat
d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, de 07-02-01, que atorgava a la companyia
CANAMAP, S.L., una llicència municipal per a la instal·lació, l’obertura i el
funcionament de l’activitat d’aparcament de ciclomotors al servei de pizzeria, en el
local situat al c/ Alfons XII, núm. 9, baixos.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 19 DE JUNY DE
2001, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA
DETERMINADA, DE LES SENYORES MONTSERRAT BECERRA JIMÉNEZ
I LÍDIA BACH MATIFOLL, PER TAL DE REALITZAR TASQUES DE
MONITORES DE LLEURE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han organitzat les colònies esportives municipals d’enguany i que,
com activitat que es desenvolupa en el temps lliure i hi participen menors de 18
anys, aquestes queden regulades pel decret 337/2000 de 24 d’octubre i l’article
6 disposa que una part dels monitors han d’estar en possessió del diploma de
monitor o de director d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Atès que els monitors contractats mitjançant el consell Esportiu del Bages per
impartir les sessions esportives no estan en possessió d’aquest títol, per la qual
cosa es fa necessària la contractació de dos monitors/es de lleure. La tramitació
per a la provisió d'aquests llocs de treball es laboriosa i requereix pel procediment
normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas, donada la
urgència.
Vist l’informe emès pel director de Serveis a la Persona, on proposa la
contractació de les dues monitores de lleure següents: Montserrat Becerra
Jiménez (DNI 39717997-X) i Lídia Bach Matifoll (DNI 39330713-T), pel període
8

que va del 25 de juny de 2001 i fins el 20 de juliol de 2001, amb una jornada de
35 hores setmanals.
Atès l’article 16 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat de
contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de
llocs de treball de l’entitat.
Atès el que disposa l’art. 15 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació per obra o servei determinat, així com el decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els arts. 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril i art. 10 del
Reglament orgànic municipal, i atesa l’absència reglamentària del tinent
d’alcalde regidor delegat d’Administració, aboco competències, d’acord amb el
que disposa el paràgraf primer de l’art. 116 del ROF, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i,
RESOLC
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada, per obra o servei
determinat i pel procediment de màxima urgència per tal de realitzar tasques de
monitores de lleure, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període que
va del 25 de juny de 2001 al 20 de juliol de 2001 a les persones següents:
- MONTSERRAT BECERRA JIMENEZ
DNI:
retribució:

39717997-X
125.000.-pta. brutes durant tot el període inclosa la part
proporcional de pagues extres.

- LIDIA BACH MATIFOLL
DNI:
retribució:

39330713-T
125.000.-pta. brutes durant tot el període inclosa la part
proporcional de pagues extres.

2.- Les contractacions referides en el punt anterior s’efectuen de conformitat
amb el que preveu l’art. 15 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16
de maig, l’art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
per obra o servei determinat, 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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3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 25 DE JUNY DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA MONTSERRAT BELART CASTELLÀ, PER REALITZAR
TASQUES DE TÈCNICA ESPECIALISTA EN DELINEACIÓ.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“L’informe emès pel cap de Servei dels Serveis del Territori posa de manifest la
necessitat urgent de portar a terme algunes tasques de delineació de la Secció
d’Edificis Públics, concretament els projectes i Memòries Valorades següents
que són en curs de redacció: Projecte Bàsic i Executiu Reformes col.legi A.
Cabanes (fases 1 i 2), Projecte Bàsic i Executiu ascensor Palau Firal, Projecte
Bàsic i Executiu ascensor Piscines Municipals, modificació plànols Museu
Comarcal-Pla de Seguretat, Memòria Valorada adaptació globus piscines
municipals, Memòria Valorada obres vàries Conservatori de Música.
Pel Servei esmentat es demana la contractació d’un/a tècnic/a especialista en
delineació, per un període de dos mesos, per tal de donar suport a la Secció i
poder garantir el compliment dels terminis de redacció dels treballs abans
indicats.
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.
Es proposa la contractació temporal i pel procediment de màxima urgència de
la senyora MONTSERRAT BELART CASTELLÀ.
L’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, preveu la possibilitat de contractar
personal laboral per a la realització de tasques específiques de caràcter
temporal, sense que sigui necessària la inclusió dels llocs en la relació de llocs
de treball de l’entitat.
Vist el que disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
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RESOLC
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per
circumstàncies de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora MONTSERRAT BELART
CASTELLÀ (DNI 39368504-W), per tal de realitzar funcions de tècnica
especialista en delineació, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període
comprès entre el dia 1 de juliol i fins al 31 d’agost de 2001 i per les
retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària d’estiu ..........................................
Paga extraordinària de Nadal .......................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

201.235,- PTA
201.235,- PTA
201.235,- PTA
proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Belart s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 3 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat
de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara
que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret 214/90, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.10

DONAT COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 25 DE JUNY DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA MONTSERRAT CIRCUNS GÓMEZ, PER REALITZAR
TASQUES DE TÈCNICA ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“La treballadora d’aquest Ajuntament senyora Cristina Mena Grau, tècnica
especialista de biblioteca adscrita al Servei dels Serveis a la Persona, gaudeix
actualment del corresponent període de vacances anuals i posteriorment
gaudirà de permís per maternitat.
L’informe emès pel Director dels Serveis a la Persona posa de manifest la
necessitat de substituir a la senyora Mena el més aviat possible.
La tramitació per a la provisió d’aquesta plaça és laboriosa i requereix un
període de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència.
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Es proposa el nomenament amb caràcter interí de substitució i pel procediment
de màxima urgència de la senyora MONTSERRAT CIRCUNS GÓMEZ, pel
període comprès entre el dia 1 de juliol i fins al 30 de novembre de 2001.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text Únic dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
1.- Nomenar, amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima
urgència, a la persona que seguidament s’esmenta, per ocupar la plaça de la
qual n’és titular la senyora Cristina Mena Grau, que actualment es troba gaudint
del corresponent període de vacances anual i posteriorment gaudirà de permís
per maternitat:
Escala d’Administració Especial
Subescala de Serveis Especials
Classe Comeses Especials Tècnics/iques Especialistes
TÈCNICA ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
MONTSERRAT CIRCUNS GOMEZ
DNI núm. 39355860-P)
2.- Adscriure a la senyora MONTSERRAT CIRCUNS GOMEZ, als efectes
econòmics, al lloc de treball de tècnica especialista de biblioteca amb núm. de
codi FC15017 del Text Refós de la Relació de Llocs de Treball aprovat pel Ple
de la Corporació en sessió del dia 19 de febrer de 2001.
3.- La senyora Circuns s’incorporarà al lloc de treball, prèvia presa de
possessió, el dia 1 de juliol de 2001 i aquest nomenament s’extingirà de forma
automàtica el dia 1 de desembre de 2001, de conformitat amb el que preveu
l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un Text Únic dels textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
4.- Donar compte d’aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i
publicar l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, DE 29 DE JUNY DE 2001, SOBRE APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2001, DINS EL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 15/2001, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2001, segons detall que
figura en l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2001."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 5 DE JULIOL DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU
NÚMERO
252/2001-C,
INTERPOSAT PER ADMAWECA, S.L., CONTRA DECRET QUE RESOLIA
DESISTIR A L’ACTOR EN LA SEVA PETICIÓ DE NUL.LITAT DE LES
ACTUACIONS
REFERENTS
A
UN
PROCEDIMENT
DE
CONSTRENYIMENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8
de Barcelona (R.E. núm. 17013 del dia 13 de juny del 2001), a través del qual es
comunica la interposició del recurs contenciós-administratiu número 252/2001-C
per ADMAWECA, S.L., contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat
d’Hisenda de data 09-03-01, el qual tenia per desistit a l’actor en la seva petició
de nul.litat de les actuacions referents al procediment de constrenyiment núm.
A08482390/05, per no haver acreditat la representació de l’esmentada societat.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant a
l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
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Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 252/2001-C interposat
per ADMAWECA, S.L., contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat
d’Hisenda de data 09-03-01, el qual tenia per desistit a l’actor en la seva petició
de nul.litat de les actuacions referents al procediment de constrenyiment núm.
A08482390/05, per no haver acreditat la representació de l’esmentada societat.
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, tal i com preveu l'article
48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell
com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats
en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 9 DE JULIOL DE
2001, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L’ALCALDIA, PER
ABSÈNCIA TEMPORAL PER VACANCES, PEL PRIMER I SEGON
TINENTS D’ALCALDE, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 23
DE JULIOL I EL 2 D’AGOST I EL 3 I EL 10 D’AGOST DE 2001,
RESPECTIVAMENT, AMBDÓS INCLOSOS.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment
per vacances, durant els dies compresos entre el 23 de juliol i el 10 d'agost de
2001, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució
transitòria reglamentària.
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Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que els
tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves
funcions i per ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant,
absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar
nomenaments de tinents d'alcalde entre els membres de la Comissió de
Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular, la
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel tinent
d’alcalde corresponent, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al
titular, conforme s’especifica a continuació:
a) Durant el període comprès entre el 23 de juliol i el 2 d’agost de 2001,
ambdós inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter
d’alcalde accidental, el primer tinent d'alcalde, senyor Joaquim Garcia i
Comas.
b) Durant el període comprès entre el 3 i el 10 d’agost de 2001, ambdós
inclosos, assumirà les funcions de l’Alcaldia, amb caràcter d’alcalde
accidental, el segon tinent d’alcalde, senyor Ramon Fontdevila i Subirana,
atesa l’absència temporal durant aquest període del primer tinent d’alcalde.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al primer i segon tinents d'alcalde,
senyors Joaquim Garcia i Comas i Ramon Fontdevila i Subirana.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'ajuntament, als efectes corresponents.”
2.14

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DE
29 DE JUNY DE 2001, PEL QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD
ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ A GARANTIR EL
RESPECTE I LA PROTECCIÓ DE LES LLENGÜES NO CASTELLANES.

El secretari dóna compte de l’escrit de la subsecretària del Ministeri de la
Presidència, senyora Dolores de la Fuente Vázquez.
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3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Tal com consta al començament de l’acta, en aquest moment, s’incorpora a la
sessió la senyora Carné i Barnaus.
3.1.1

RATIFICAR I VALIDAR L’ACCIÓ ADMINISTRATIVA INTERPOSADA PEL
CONSORCI LOCAL LOCALRET DAVANT DEL MINISTRE D’HISENDA, EN
LA QUAL REQUEREIX LA LIQUIDACIÓ CORRECTA DE LA
COMPENSACIÓ SUBSTITUTÒRIA DELS TRIBUTS LOCALS DE LES
EMPRESES DEL GRUP TELEFONICA I AUTORITZAR EL CONSORCI
ESMENTAT
PERQUÈ
PUGUI
INTERPOSAR
LES
ACCIONS
ADMINISTRATIVES I JUDICIALS QUE CALGUIN PER EXIGIR LA
LIQUIDACIÓ ESMENTADA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 de juliol del 2001 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici presentat pel Consorci Localret (R.E. 17324-31/05/01), a través del
qual es posa en coneixement de l'Ajuntament que ha presentat reclamació
davant del Ministeri d'Hisenda per tal que es revisin les liquidacions que
l'empresa Telefónica ha realitzat respecte les seves obligacions fiscals amb
l'Administració, ja que entre elles no es contempla cap tipus d'aportació
tributària vinculada a la telefonia mòbil, i es demana que l'Ajuntament adopti un
acord de ratificació de la interposició d'accions davant del Ministeri.
Vista la sol·licitud presentada pel Consorci Localret davant del Ministre
d'Hisenda (R.E. 27512-27/03/01), per tal que es practiquin liquidacions
definitives de la compensació prevista a la Llei 15/1987, corresponents als
ajuntament que integren el citat consorci, i que incloguin, per a l'exercici de
2000, els ingressos bruts d'explotació procedents de la facturació dins del
respectiu terme municipal, dels serveis de telefonia mòbil terrestre.
Atès que per acord plenari del dia 17 de març de 1997 es va aprovar
inicialment la constitució del Consorci Localret, així com els seus estatuts,
aprovació que va esdevenir definitiva per manca d'al·legacions, segons es va
fer públic per Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 2510 del dia 4-11-1997.
Atès que el Capítol III dels citats estatuts estableix com a un dels objectius del
Consorci, en el seu article 7.f), la supervisió de l'aplicació de la normativa fiscal
aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local, i
l'article 8.11 disposa que tindrà com a una de les seves funcions la d'exercir
accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant de tot tipus
d'autoritats i Administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions.
Atès que per tal que el Consorci Localret pugui exercir accions judicials i
administratives en nom de l'Ajuntament és precís que s'acordi expressament
per aquesta Administració.
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Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès el que disposa l'article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, en relació a l'exercici d'accions administratives i judicials.
Atès l'informe emès pel lletrat, cap de la Unitat dels Serveis Jurídics, segons
disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, l'alcalde-president proposa
al Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa d'Hisenda, que
adopti els següents
ACORDS:
Primer. RATIFICAR i convalidar a tots els efectes administratius l'acció
administrativa interposada pel Consorci local LOCALRET en representació, entre
d'altres, d'aquest municipi, davant el Ministre d'Hisenda mitjançant escrit presentat
el dia 27 de març de 2001, requerint la correcta liquidació de la compensació
substitutòria dels tributs locals de les empreses del grup Telefònica i sol·licitant
informació detallada sobre la gestió tributària de la referida compensació.
Segon. PRESENTAR davant del Ministre d'Hisenda un escrit de ratificació i
d'adhesió a l'acció interposada pel Consorci local LOCALRET en representació,
entre d'altres, d'aquest municipi mitjançant l'escrit presentat davant del Ministre
d'Hisenda el dia 27 de març de 2001.
Tercer. AUTORITZAR expressament al consorci local LOCALRET per tal que, en
nom i representació del municipi de Manresa interposi les accions administratives
i judicials que calguin per exigir la correcta liquidació de la compensació
substitutòria dels tributs locals de les empreses del grup Telefònica i per a la
defensa i restitució, si s'escau, dels interessos econòmics d'aquesta corporació
presumptament perjudicats en la gestió tributària de la referida compensació.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que darrerament s’està
produint una paradoxa consistent en el fet que, dins del món econòmic i de
l’economia del coneixement, els ajuntaments estan patint una pèrdua d’ingressos
important, com a conseqüència del concepte de telefonia, que abans recaptaven.
LOCALRET preveu en l’article 7.f) dels seus estatuts l’obligació de vetllar perquè
el règim fiscal que afecti la dinàmica de les comunicacions sigui el més correcte
possible.
Des d’aquest punt de vista, el Consorci LOCALRET ha iniciat un seguit de
gestions, amb la finalitat que les liquidacions dels tributs corresponents a l’any
2000 de cada un dels municipis de Catalunya que l’integren incloguin els
ingressos que provenen de les facturacions dels serveis de telefonia mòbil
terrestre, per compensar la manca d’ingressos que són producte de la
comparació amb el sistema anterior.
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Aquest és l’origen del dictamen i, burocràticament, és necessari que cada
municipi ratifiqui i convalidi, als efectes administratius, aquesta acció interposada
pel consorci LOCALRET.
Insisteix, doncs, aquest dictamen és tècnic i burocràtic, però, enclou una gestió
políticament important, que tendeix a compensar el dèficit que s’està produint pels
ingressos dels tributs de telefonia amb els que han de provenir de la telefonia
mòbil.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU, i pregunta si
es disposa d’un valoració sobre el que podria representar aquests ingressos per a
l’Ajuntament de Manresa, si això es dugués a terme, ja que, de la documentació
de què disposa, entén que es produeix un intent de regularització des de l’any
1995 fins a l’any 1999.
El senyor Teixeiro i Macipe respon al senyor de Puig que, com ha comentat, en
la regularització de les liquidacions, es fa referència a l’any 1995 fins a l’any 1999,
com ha apuntat el representant del GMCiU.
Per tant, els anys 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999 corresponen a les quatre
liquidacions.
És difícil quantificar-ho en aquest moment, però s’atreviria a afirmar que estem al
voltant dels 18 milions de pessetes de mitjana pel que fa al decrement produït en
la recaptació, fonamentalment durant els dos darrers exercicis.
Si s’acceptessin aquests 18 milions de pessetes de mitjana, durant els dos
darrers anys, multiplicats per cinc anys, s’obtindria el resultat econòmic.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.1.2

CEDIR L’ÚS A FAVOR DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’UNS ESPAIS DE L’EDIFICI CASA
CARITAT, AMB DESTÍ A LA NOVA UBICACIÓ DE L’ESCOLA D’ADULTS
DE MANRESA, I APROVAR EL CONVENI QUE REGULA EL CONTINGUT I
LA FINALITAT D’AQUESTA CESSIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 de juliol del 2001 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, en escriptura pública de compravenda
atorgada per la fundació privada RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL DE MANRESA
a favor seu en data 19 d’abril de 1990, i autoritzada pel notari de Manresa
senyor Francisco Arriola Garrote amb número de protocol 865, va adquirir
l’immoble ubicat a la plaça Cots números 5-7 conegut com a CASA CARITAT.
Atès que la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana va emetre un ofici de
data 20 de setembre de 1999, d’acord amb el qual es podia procedir a
l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a
una nova ubicació de l’escola d’adults de Manresa.
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Donat que el lloc per poder autoritzar aquesta cessió es localitza a l’ala dreta
de l’edifici municipal anomenat Casa Caritat, amb una superfície útil total de
405,96 m2 (equivalent a una superfície construïda total de 444 m2).
Considerant que l’edifici en qüestió figura a l’Inventari general consolidat de
béns, drets i obligacions amb el número 331.50 i la qualificació jurídica de bé
patrimonial.
Atès que els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i
plànols de l’immoble, en data 7 d’octubre de 1999.
Atès que segons dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 20 de
desembre de 1999, es va aprovar la minuta de conveni a signar entre el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Manresa, la qual tenia per objecte regular la col·laboració entre les dues
administracions per una nova ubicació de l’Escola d’Adults de Manresa.
Donat que el conveni a què fa referència el paràgraf anterior es va signar en
data 4 d’abril de 2000, i el seu pacte tercer, lletra A, preveia la cessió d’ús al
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya de part de la
finca coneguda com a Casa Caritat un cop haguessin estat executades les
obres de rehabilitació dels espais necessaris que havien de ser objecte de la
cessió d’ús en qüestió, en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de la
data de signatura del conveni.
Atès que el Director dels Serveis a la Persona va emetre un ofici de data 27 de
febrer de 2001, segons el qual ens comunicava que les obres esmentades a
l’anterior paràgraf es trobaven ja en la seva fase final, i ens adjuntava a més la
proposta del conveni regulador que hauria de regir aquesta cessió d’ús a favor
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Atès que mitjançant decret de l’alcalde president de data 25 de maig de 2001
es va incoar expedient de cessió d’ús de l’espai objecte de cessió a favor del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i es va obrir
alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els possibles
interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin
pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció
donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD

19

PRIMER. Cedir l’ús, a favor del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, d’uns espais els quals ocupen les plantes primera i
segona de l’ala dreta corresponent a l’edifici municipal anomenat Casa Caritat
(apareixen delimitats en ombrejat al plànol adjunt), amb una superfície útil total
de 405,96 m2 (equivalent a una superfície construïda total de 444 m2), edifici
municipal que figura a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions
amb el número 331.50 i la qualificació jurídica de bé patrimonial.
SEGON. Fixar com a destí dels espais objecte de cessió el del seu ús com a
nova ubicació de l’Escola d’Adults de Manresa.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.
SISÈ. Condicionar l’eficàcia i executivitat d’aquest acord al fet que transcorri el
termini d’informació pública de 20 dies que es va iniciar mitjançant la publicació
d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província número 150, de 23 de juny de 2001,
sense que es presenti cap reclamació ni al·legació.”
El senyor Mora i Villamate recorda que, en el seu dia, l’Ajuntament de Manresa
i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya van signar un
conveni d’intencions, mitjançant el qual aquesta Administració es comprometia a
realitzar les obres de rehabilitació necessàries en una part de la Casa Caritat, a fi
de possibilitar la seva utilització com a seu o ubicació de l’Escola d’Adults.
Un cop finalitzades les obres, correspon donar compliment a aquest compromís
i, per tant, es cedeix aquest espai al Departament de Benestar Social de
Generalitat de Catalunya, en les condicions que estableix el dictamen i el
conveni annex.
El senyor de Puig i Viladrich anticipa el vot afirmatiu del GMCiU i manifesta la
seva satisfacció perquè es tiri endavant l’Escola d’Adults a Casa Caritat.
El GMCiU té, respecte a aquest tema, el bon record que l’any 1990 es va adquirir
l’edifici de Casa Caritat. En aquell moment no hi havia la intenció d’utilitzar una
part de l’edifici a l’Escola d’Adults, però creu que aquesta és una bona finalitat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.1.3

DESIGNAR LA COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE LA
MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de juliol del 2001 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari del dia 17 de juliol de l'any 2000 es va aprovar el
Pla d'Actuació Municipal 2000-2003, que incorpora als apartats 5.1 i 5.2,
referits a informació i participació ciutadana, un conjunt d'objectius i accions
concretes per apropar encara més la gestió municipal als ciutadans i
ciutadanes i aconseguir una ciutat més participativa.
Atès que l'assoliment d'alguns dels objectius previstos en l'esmentat Pla tan
sols és possible si es modifiquen determinats punts del Reglament de
Participació Ciutadana actual, vigent des de la seva aprovació definitiva per
part del Ple el 20 d'abril de 1998.
Atès que l'equip de govern de l'Ajuntament considera que el Reglament de
Participació Ciutadana ha de ser un element viu i permeable als canvis socials,
tecnològics i normatius que inexorablement es van produint.
Atès que el Títol II del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regula el procediment d'aprovació i
modificació de reglaments municipals, de conformitat amb l'article 162 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l'informe emès pel Gabinet de l'Alcaldia.
L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa corresponent,
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acordar la modificació del text refós del Reglament de Participació
Ciutadana, aprovat pel Ple en sessió del dia 20 d'abril de 1998.
Segon. Designar la Comissió d'estudi encarregada de redactar el text de
l'avantprojecte de la norma, que estarà integrada per les persones següents:
- Sra. Anna Torres, regidora delegada d'Informació, Comunicació i Relacions
Ciutadanes
- Sr. Ramon Fontdevila, regidor delegat de Cultura i president de l'àrea de
Serveis a la Persona
- Sr. Josep Ramon Mora, regidor delegat de Serveis Socials i d'Ensenyament
- Sr. Josep Lluís Irujo, regidor delegat d'Administració i de Sanitat
- Sr. Ramon Canal, Cap d'Estudis i Programació del Gabinet de l'Alcaldia
- Sra. Montserrat Gibert, tècnica de Participació Ciutadana
- Sr. Jordi Rodríguez, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d'Assessorament
- Sr. Josep Serrano, Director dels Serveis a la Persona
- Sr. Francesc Mestres, Cap dels Serveis del Territori
- Sr. Antoni Hernández, Cap de la Unitat de la OIAC.”
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A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per la regidora
delegada de Relacions Ciutadanes, senyora Torres i García, al dictamen inclòs
en l’ordre del dia amb el número 3.1.3, que, transcrita, diu el següent:
“Atesa la importància del fet que es redacti i aprovi un nou reglament de
participació ciutadana, i la voluntat d’aquest equip de govern que l’esmentat
reglament tingui el màxim grau de consens possible, la regidora de Relacions
Ciutadanes proposa:
Incloure els senyors Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de GMCiU, el
senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del Partit Popular, com a
membres de la Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.”
La senyora Torres i García pren la paraula i diu que aquest dictamen fa
referència a la creació d’una comissió d’estudi encarregada de modificar el
Reglament de participació ciutadana i elaborar-ne un avantprojecte.
Els motius fonamentals que han portat a l'equip de govern a prendre aquesta
decisió són, bàsicament, l’adaptació del Reglament de participació ciutadana
als canvis externs produïts en els darrers anys, com són ara l’impacte de les
noves tecnologies, amb la comunicació i la informació; i també la necessitat de
la incorporació de nous conceptes, tals com la transversalitat o el
desenvolupament comunitari.
En definitiva, es tracta de modificar el Reglament de participació ciutadana en
el que es consideri necessari per aconseguir un millor funcionament dels
òrgans de participació ja existents, o crear-ne de nous, i l’adaptació a les noves
realitats, tant de tipus normatiu com social.
En un primer moment, no es van incloure els grups de l’oposició en la Comissió
per entendre que la Comissió havia de desenvolupar una tasca eminentment
tècnica, però, arran de les converses mantingudes amb els grups de l’oposició,
es presenta una esmena amb la qual es proposa que formin part de la
Comissió d’elaboració de l’avantprojecte, donat que es pretén aconseguir el
màxim consens possible, des de l’inici del procés de reforma.
El senyor Llobet i Mercadé diu que, en primer lloc, al GMCiU li sembla
correcte adaptar els marcs normatius a les societats que estan en evolució. En
aquest sentit, la regidora ha fet referència a les noves tecnologies, als nous
conceptes i a les noves realitats.
En segon lloc, el GMCiU manifesta el seu agraïment pel fet que la regidora hagi
establert comunicacions prèvies amb el seu grup municipal, com a
conseqüència de les quals el GMCiU va demanar formar part de la Comissió.
En tercer lloc, el GMCiU expressa, des d’aquest moment, la seva predisposició
a fer les aportacions positives que pugui així com a intentar arribar al màxim
nombre possible d’acords.
Malgrat això, malauradament, ha de manifestar que el GMCiU inicia aquest
procés amb escepticisme, perquè, paral.lelament al moment en què s’han
convocat les reunions necessàries per tractar aquest tema, s’ha publicat a la
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premsa un article on el president del PSC de Manresa fa un balanç
extremadament positiu de la política de participació ciutadana que s’ha
practicat durant els darrers anys a l’Ajuntament de Manresa.
El GMCiU no comparteix aquesta valoració i, per tant, creu que, des de la
humilitat, s’hauria d’entendre que aquest procés de reforma del Reglament,
hauria d’incloure la voluntat de rectificar alguns aspectes que no funcionen
actualment respecte a la participació ciutadana.
També és important que quedi clar que, si hi ha consens en qualsevol aspecte i
especialment en aquest, és gràcies a les aportacions i a l’esforç de tothom i no
només de l'equip de govern o de la persona que l’encapçala, com vol fer veure
públicament el partit polític de l’alcaldia.
El GMCiU vol deixar-ho clar, perquè considera que és important que es
reconegui humilment que hi ha coses que no funcionen, i que quan es produeix
el consens és perquè tothom hi ha posat el mateix interès de cessió i d’arribar a
acords.
La regidora no ho ha esmentat, però en el dictamen, a més de les
consideracions prèvies que justifiquen la constitució d’aquesta Comissió, es
remet a la necessitat de fer-ho pel que diu el Pla d’Actuació Municipal (PAM),
2000-2003, respecte el qual cal recordar que no va ser consensuat, ja que el
GMCiU hi va votar en contra. En el dictamen també es diu que hi ha d’haver
algunes accions, que estan en dos dels apartats del PAM, ja que, si no, seria
inviable tirar-les endavant.
Consultats aquests apartats del PAM, el GMCiU li ha de dir a la regidora i a
l'equip de govern que li creen encara més escepticisme, ja que la gran majoria
d’accions que es detallen al PAM no fan necessària la reforma del Reglament
de participació ciutadana. Es pot fer en alguns aspectes concrets, però en el
que fa referència a la millora de les bases de dades; els continguts, l’ampliació
horària o la renovació del servei 010; la transversalitat de l’Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà; la realització d’enquestes periòdiques sobre el
funcionament de determinats serveis; la millora dels circuits d’atenció i
resolució de les queixes; l’encàrrec als diversos Consells municipals del
seguiment del PAM; l'elaboració d'una guia dels Consells municipals de
participació; la reserva d’un apartat de la pàgina web municipal; la promoció de
la formació de persones, que col·laboren activament en les associacions; la
promoció, a través d’una campanya pública de difusió, la cultura cívica
associativa; i l’impuls de la implicació de les associacions; i, com aquestes, la
gran majoria d’accions incloses en els punts 5.1 i 5.2 del PAM són
intervencions respecte a les quals l'equip de govern fa molt de temps que
podria estar treballant molt més del que ho està fent i, per tant, insisteix,
l’escepticisme ve per voler justificar la reforma del Reglament de participació
ciutadana, aprofitant-la per justificar, alhora, el que no s’ha fet respecte a la
potenciació de la participació ciutadana durant els darrers anys a Manresa.
Per tot això, el GMCiU votarà afirmativament l’esmena presentada, que és fruit
de la seva petició de formar part de la Comissió d’estudi i s’abstindrà en la
votació del dictamen. Insisteix, però, que malgrat el seu escepticisme, si en els
treballs de la Comissió pot fer aportacions positives i es poden posar tots
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d’acord per considerar que el Reglament resultant és positiu per a la ciutat, el
GMCiU té la voluntat que s’arribi a un Reglament consensuat del Ple de
l’Ajuntament.
És important, però, que quedi clar que la participació en aquesta Comissió no
treu que la valoració del GMCiU respecte a la política de participació ciutadana
duta a terme durant els darrers anys per part de l'equip de govern ha estat
clarament insatisfactòria.
La senyora Torres i García diu que cal deixar clar que el fet que l'equip de
govern tingui la intenció de modificar el Reglament no implica en cap cas que
tot el que s’està fent ara respecte a la participació ciutadana deixi de funcionar,
ni tampoc que la modificació qüestioni el que ja existeix, sinó que es pretén
millorar-ho.
Si després d’uns anys de pràctica, s’ha arribat a la conclusió que cal modificar
alguns aspectes del Reglament, per millorar els mecanismes de participació,
creu que seria absurd deixar les coses exactament com estan.
El senyor Llobet ha esmentat els punts del PAM referents a l’apartat de
Comunicació i Informació, i creu que, quan es parla de participació, no s’han de
tenir en compte només els Consells Sectorials, sinó que cal anar una mica més
enllà. No s’està parlant dels debats que s’han fet, sinó de canviar les
dinàmiques amb el teixit social, i amb models de gestió compartida. S’està
parlant també de 270 persones i 145 entitats que passen pels Consells, i que la
participació ciutadana no s’ha de fer des del despatx, sinó des del carrer, i això
és el que s’està fent.
Considera que desacreditar la política global de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa suposa també desacreditar en certa manera aquells
ciutadans o ciutadanes que participen en els diferents Consells o simplement
aporten els seus suggeriments per millorar la qualitat de la ciutat.
Segurament s’hauria de preguntar als membres del Consell de Joves, al de la
Dona o al de la Gent Gran, si estan realment satisfets d’haver participat en
aquests Consells.
El senyor Llobet i Mercadé puntualitza que, en cap cas, es pot fer el
paral·lelisme de considerar que la política de participació ciutadana de l'equip
de govern és insatisfactòria, amb el fet de posar en dubte la voluntat de
participar de la gent de la ciutat de Manresa que ho vol fer. Això és evident i
creu que no s’ha posat en dubte en cap moment.
Tal com consta al començament de l’acta, en aquest moment abandona la
sessió el senyor Camprubí i Duocastella.
Sotmesa a votació l’esmena presentada, s’aprova per unanimitat dels 23
membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).
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3.1.4

AMPLIAR LA DENOMINACIÓ DELS CARRERS ABAT OLIBA, CINTAIRES,
GUIFRÉ EL PILÓS I BALMES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 de juliol del 2001 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que a la ciutat de Manresa existeixen una sèrie de vials anomenats Abat
Oliba, Cintaires, Guifré el Pilós i Balmes.
Atès que a la zona d'ubicació dels vials que s'esmenten s'ha produït un procés
urbanitzador que ha alterat substancialment la fesomia general de la mateixa i
que ha implicat l'obertura de nous vials que espacialment s'ubiquen com a
prolongació dels carrers Abat Oliba, Cintaires, Guifré el Pilós i Balmes.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu adient que els nous trams adoptin la
denominació que ostenta el respectiu tram de continuació, tenint en compte
que es poden considerar com una perllongació dels mateixos.
Atès que entre aquestes denominacions n'hi ha que corresponen a
personatges rellevants i que, per tant, s'ha de procedir al compliment de les
previsions del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa.
Atès que aquest tràmit es va complir per als diferents vials en els acords de ple
respectius, essent de data 10 d'octubre de 1957 per al carrer Balmes, 4 de
febrer de 1981 per al carrer Abat Oliba i 22 de desembre de 1976 per al carrer
Guifré el Pilós.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Ampliar la denominació dels següents carrers:
-

carrer Abat Oliba en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des
del carrer Balmes fins l'avinguda de les Bases de Manresa.
carrer Cintaires en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des
del carrer Balmes fins l'avinguda de les Bases de Manresa.
carrer Guifré el Pilós en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre
des del carrer Balmes fins l'Avinguda de les Bases de Manresa.
carrer Balmes en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des
del -carrer Abat Oliba fins el carrer Guifré el Pilós.

SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin
al vial esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
TERCER.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, l'ampliació
de la denominació dels carrers Balmes, Abat Oliba i Guifré el pilós."
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El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest dictamen fa referència a
l’ampliació i no a designació de nous noms. És el resultat del “relligat” dels
carrers de la trama de l’entorn de les Bases de Manresa, per tant, la continuïtat
dels carrers Abat Oliba, Cintaires, Guifré el Pilós i Balmes.
Demana el vot afirmatiu, entenent que en el punt tercer de l’acord no s’inclou el
carrer Cintaires, perquè no es tracta d’una persona física. Per tant, només
s’inscriu en el Llibre-Registre de Distincions Honorífiques els carrers Balmes,
Abat Oliba i Guifré el Pilós.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
3.1.5

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 16/2001, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen, del 9 de juliol del 2001 que, transcrit,
diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2002, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l’alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i
efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a els despeses
esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit degudament
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a 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 2002.
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2001 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest dictamen.
Tercer. Aplicar el finançament de la disminució de la partida 313.0.625.01Crèdit entitats financeres - a l’augment de les partides 121.0.625, 451.2.625,
322.1.625 i 121.2.632.
Quart. De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient 16/2001 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
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presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta d’un expedient de
modificació, que representa canvis per un import de 4,2 milions de pessetes.
Pressupostàriament, suposa augments de despeses per suplements de crèdit
per aquests 4,2 milions de pessetes i es financen amb un decrement de
despeses pel mateix import.
Per tant, es produeix una reclassificació de partides.
Conceptualment, es poden destacar les següents: dels Serveis a la Persona,
es produeix un increment en les partides de personal de 716.300 pessetes, per
a la substitució de treballadores familiars, amb motiu de les vacances; del
mateix Servei i també per substituir personal de la Biblioteca i auxiliars del
Conservatori, es produeix un increment de 994.000 pessetes; i dels Serveis del
Territori, es produeix una reclassificació per atendre les necessitats de mobiliari
per als diferents edificis. Així, es fa una disminució de Mobiliari-d’Acció Social,
en la seva partida més generalista, i s’incrementen diverses partides per valor
de 2,5 milions de pessetes, dels diferents edificis, totes elles corresponents al
mobiliari.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de l’ordre del dia, així com la votació de la prèvia
ratificació de la inclusió d’aquests assumptes a l’ordre del dia per raons
d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
3.1.6

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD
2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
APROVAR EL PLA D’ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIES DEL CORREFOC,
PROGRAMAT DINS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 11 de juliol del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que dins el programa d’actes de la Festa Major, s’inclou tradicionalment
la realització d’un Correfoc que es realitza per diferents carrers i places de la
ciutat.
Tenint en compte l’Ordre de 20 d’octubre de 1988, modificada per l’Ordre de 2
de març de 1989, reguladora de la manipulació i ús de productes pirotècnics en
la realització d’espectacles públics de focs d’artificis i d’acord amb el decret
252/1999, de 31 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, regulador de les
actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.
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Vist que la unitat de Protecció Civil del servei de Seguretat Ciutadana, ha
redactat, en relació amb la celebració del tradicional Correfoc, un Pla d’actuació
municipal, respectant el contingut mínim per aquests plans, conforme preveu
l’article 1 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del
contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipal.
Considerant que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal aprovat pel Ple de la
Corporació en data 17 de setembre de 1991, preveu la redacció i aprovació de
Plans Especials quan es prevegin gran concentracions, entre d’altres, la
realització de correfoc i castell de focs.
Vist l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura
del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipal, on es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents
plans d’actuació municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin
afectats per riscs, objecte de plans específics.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del
Pla Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans
d’actuació municipal, i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de
protecció civil d'àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a
l’alcalde elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a
què al·ludeix el ja esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat
juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i pel tècnic de
protecció civil, respectivament.
l’alcalde-president d’aquest Ajuntament proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1r. Aprovar el Pla d’Actuació d’Emergència del Correfoc, programat dins els
actes de la Festa Major, i que s’adjunta com a annex al present dictamen.
2n. Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Pla esmentat, als
efectes de la seva homologació.”
3.1.7

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD
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2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
APROVAR EL PLA D’ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIES DEL CASTELL DE
FOCS, ESPECTACLES PIROMUSICALS, PROGRAMAT DINS ELS ACTES
DE LA FESTA MAJOR.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 11 de juliol del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que dins el programa d’actes de la Festa Major, s’inclou tradicionalment
la realització d’un espectacle pirotècnic que es realitza al Parc de l’Agulla.
Tenint en compte l’Ordre de 20 d’octubre de 1988, modificada per l’Ordre de 2
de març de 1989, reguladora de la manipulació i ús de productes pirotècnics en
la realització d’espectacles públics de focs d’artificis i d’acord amb el decret
252/1999, de 31 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, regulador de les
actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.
Vist que la unitat de Protecció Civil del Servei de Seguretat Ciutadana, ha
redactat, en relació amb la celebració del tradicional Castell de Focs un Pla
d’actuació municipal, respectant el contingut mínim per aquests plans,
conforme preveu l’article 1 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans
de protecció civil municipal.
Considerant que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal aprovat pel Ple de la
Corporació en data 17 de setembre de 1991, preveu la redacció i aprovació de
Plans Especials quan es prevegin grans concentracions, entre d’altres, la
realització de correfoc i castell de focs.
Vist l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura
del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipal, on es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents
plans d’actuació municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin
afectats per riscs, objecte de plans específics.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del
Pla Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans
d’actuació municipal, i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de
protecció civil d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a
l’alcalde elaborar i sotmetre a l’aprovació del Pla de l’Ajuntament, els Plans a
què al·ludeix el ja esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat
jurídica administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil al respecte per
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la cap de la unitat jurídica administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, i pel tècnic de Protecció Civil, respectivament.
L’Alcalde president d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. Aprovar el pla d’Actuació Municipal d’Emergències del Castell de Focs,
Espectacles piromusicals, programat dins els actes de la Festa Major, i que
s’adjunta com a annex al present dictamen.
2n. Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat,
als efectes de la seva homologació.”
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que aquests dos
dictàmens fan referència l’aprovació preceptiva dels Plans d’Actuació
d’Emergència Municipal per al Castell de Focs i per al Correfoc.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que està convençut que els Plans
d’actuació d’emergències no són el fort d’aquest equip de govern, per dues
raons: en primer lloc, pel Pla Bàsic d’Emergències, que espera que aparegui
aviat; i, en segon lloc, creu que no està bé que es portin a aprovació pel Ple
dos Plans d’Emergències sense haver-los sotmès prèviament a la consideració
de la Comissió Informativa, tenint en compte que s’han d’aprovar cada any per
la Festa Major.
Creu que hi ha manca de previsió sobre aquest tema.
El GMCiU votarà afirmativament els dictàmens, però demana que aquest sigui
el darrer any que se sotmet a la consideració del Ple aquest tema com a
urgència. Si se sotmet a la Comissió Informativa, els grups de l’oposició poden
obtenir molta més informació al respecte. Si no es fa així, malgrat la lectura de
la documentació de què disposen, queden molts dubtes pendents de resoldre,
com a conseqüència de la complexitat del tema.
El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que la qüestió
políticament rellevant és la del Ple, ja que, pel que fa a la Comissió, el senyor
de Puig té tota la raó, però cal tenir en compte que cap dels membres presents
al Ple són tècnics, que puguin entendre amb exactitud l’abast d’un Pla
d’Emergències d’aquestes característiques. Per tant, s’han de refiar bàsicament
del que fan els tècnics de Protecció Civil.
Li sap greu que s’hagi presentat per la via d’urgència al Ple, però ha de dir al
senyor de Puig que aquesta és la primera vegada en la història de Manresa
que els Plans d’Emergència del Correfoc i del Castell de Focs s’aproven per
Ple.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.6 i 3.1.7
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
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3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

3.2.1

APROVAR LA RELACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 5
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'administració municipal, ha de ser un instrument al servei dels
ciutadans i ciutadanes que té com a missió gestionar els serveis municipals i
les inversions en equipaments públics, i que els principis que han d'inspirar la
seva organització i funcionament són el treball en equip, la
corresponsabilització, la motivació, la direcció participativa per objectius i la
qualitat.
Atès que aquest funcionament també ha de facilitar al màxim l'accés del
ciutadà a l'administració, al mateix temps que ve obligada per l'acompliment
estricte de la legalitat vigent.
Atès el que es determina a l'article 42 de la Llei 30/92, modificada per la Llei
4/99, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu comú, sobre l'obligatorietat de resoldre les peticions presentades
a l'Ajuntament, així com la de publicar i mantenir actualitzats, a efectes
informatius, les relacions de procediments, amb indicació dels plaços màxims
de durada dels mateixos, així com els efectes que produeixi el silenci
administratiu.
Atesa la proposta que s'ha efectuat des de cadascun dels serveis de
l'Ajuntament, un cop analitzada la casuística interna i la legalitat vigent
aplicable a cada procediment administratiu.
És pel que, com a Regidor Delegat d'Administració, proposo al Ple de la
Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la "Relació de Procediments Administratius de l'Ajuntament de
Manresa," segons relació que s'adjunta com a annex a l'expedient, amb
indicació per a cadascun d'ells de les dades següents:
-

Servei d'adscripció
Tema i tipus de procediment
Descripció i Objecte del procediment
Normativa
Forma d'inici
Termini i Òrgan de resolució
Efectes del silenci administratiu
Si posa o no fi a la via administrativa
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Segon.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes
previstos en l'article 42 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, modificada per la
llei 4/99, de 13 de gener, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment comú, així com al Taulell d'Anuncis i als mitjans telemàtics
d'informació que utilitzi habitualment l'Ajuntament de Manresa.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen té com a objectiu bàsic
l’aprovació de la Relació de procediments administratius de l’Ajuntament.
Com és sabut, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, preveu l’obligatorietat de les Administracions d’actualitzar i
publicar la Relació de procediments amb tot un seguit d’indicacions
fonamentalment respecte els terminis màxims de durada dels procediments, el
mecanisme de resolució i els efectes que produeix el silenci administratiu, que
és un aspecte molt important.
A tal efecte, es va constituir una comissió interna a l’Ajuntament, integrada per
tècnics dels diferents Serveis, a més del secretari general i el cap del Servei
d’Organització i Recursos Humans.
Es van definir tot un conjunt d’objectius, que encara no s’han assolit en la seva
totalitat, un dels quals era l’elaboració d’aquest catàleg de procediments.
En l’annex que acompanya el dictamen figura la relació dels procediments que
la comissió proposa aprovar i que preveu un total de 205 tipus de procediments
diferents amb indicació expressa del Servei encarregat de dur-lo a terme, el
tema, el tipus de procediment, la descripció, l’objecte, la normativa que s’aplica,
la forma d’inici, l’òrgan i termini de resolució, els efectes del silenci i si posa o
no fi a la via administrativa.
Aquests 205 procediments estan catalogats i presentats pels Serveis
d’adscripció.
Cal tenir en compte també que no es tracta d’un dictamen estàtic, en el sentit
que es doni per finalitzat el nombre de procediments, sinó que, en base a la
casuística interna i, per tant, a la freqüència d’ús del procediment i a la
normativa vigent, s’inclouen, de moment, aquests 205 procediments.
La Comissió tècnica té l’objectiu i les instruccions d’anar-lo actualitzant, tal com
preveu la Llei, en el sentit d’adscriure nous procediments que ara no es
preveuen.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si la Relació de procediments
administratius de l’Ajuntament de Manresa que se sotmet a l’aprovació del Ple,
té com a finalitat bàsica oferir aclariments o ajudar els ciutadans respecte els
procediments administratius. És a dir, si es tracta d’un document de consulta
per oferir als Col.legis professionals i als ciutadans en general.
El senyor Irujo i Fatuarte respon que la Relació té la finalitat pràctica que ha
esmentat el senyor de Puig, en el sentit d’oferir una informació completa i
detallada als ciutadans respecte els 205 procediments inclosos en la Relació,
respecte el termini de resolució o els efectes del silenci. Però també és una
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qüestió d’obligat compliment, perquè així ho estableix la Llei. En aquest sentit,
totes les Administracions estan obligades a disposar d’un catàleg de
procediments actualitzat i publicat, tal com s’estableix en el segon punt del
dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich recomana que s’elabori un índex i que s’ordeni
la Relació, en coherència amb l’afirmació del senyor Irujo que no es tracta d’un
document estàtic, ja que en la Comissió informativa el senyor Irujo va explicar
la manera de consultar la Relació i ell va buscar un tema relacionat amb dos
decrets de Presidència dels quals avui es dóna compte al Ple, sobre silenci
administratiu. En l’apartat de descripció del procediment es diu “Petició del
particular dirigida a la rectificació o anul·lació d’un acte previ administratiu.”, i,
quan va intentar buscar la explicació al darrera del document, va detectar un
error en la numeració. Suposa que hi deu haver més errors i, per tant, tenint en
compte que aquest catàleg de procediments ha de servir de document per a la
informació dels ciutadans, caldria fer-hi un repàs i elaborar un índex per
ordenar la Relació el millor possible.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que es tracta d’un suggeriment útil.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
3.2.2

APROVAR LA NORMATIVA REGULADORA DE LA CARRERA DE GRAU
PERSONAL DELS FUNCIONARIS I DEL PERSONAL LABORAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 4
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“La Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública en
l’article 21, dedicat a la promoció professional, regula en el punt primer la
consolidació del grau personal per part dels funcionaris establint que aquesta
es pot portar a terme per dues vies:
- mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball, amb els requisits
establerts per l'art. 21.1.d) de la Llei
- mitjançant la superació de cursos específics o altres requisits objectius que
es determinin pel Ple de les Corporacions Locals (art. 21.1.f).
La carrera administrativa consisteix en el desenvolupament professional dels
treballadors al llarg de la seva vida professional al servei de l’Administració,
oferint-los la possibilitat de progressar d’acord amb els principis de mèrit i
capacitat.
L'Ajuntament de Manresa, amb la voluntat d'impulsar la carrera administrativa
dels seus treballadors, ha pactat en el conveni del personal la implantació d'un
pla per a la progressió del grau personal dels empleats municipals.
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Amb aquesta finalitat ha elaborat un Pla de Carrera que pretén configurar el
model de carrera a aplicar, perfilant-se com un element essencial per incentivar
la permanència del personal, millorar l'exercici de les seves funcions i la qualitat
del servei públic, afavorint la superació professional mitjançant la promoció dins
del mateix grup de titulació.
La carrera de grau de l’Ajuntament de Manresa es dissenya amb una durada
suficientment ampla com per abastar una gran part de la trajectòria professional
dels funcionaris.
Atès el que disposen l’art. 21.1.f) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de Mesures
per a la Reforma de la Funció Pública, art. 80.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic del preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Atès el que disposa l’art. 130 del 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya que preveu
que el grau personal pot adquirir-se mitjançant la superació de cursos
específics o altres requisits que determini el ple de la Corporació.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la normativa reguladora de la carrera de grau personal dels funcionaris
i del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Manresa, en la qual es
determinen els requisits objectius i el procediment per la promoció mitjançant la
progressió del grau personal.”
El senyor Irujo i Fatuarte diu que, com és sabut, la Llei 30/1984, sobre
mesures per a la reforma de la funció pública, que és una llei antiga, regulava
ja, d’alguna manera, la implementació de plans de carrera de grau personal,
dins de la carrera administrativa dels funcionaris al servei de les
Administracions Públiques.
El cert és que des d’aquella època fins ara, la implementació de plans de
carrera de grau personal a les Administracions s’ha desenvolupat de manera
insuficient, sovint per dificultats tècniques i jurídiques, i en altres ocasions,
potser per manca de voluntat.
L’Ajuntament de Manresa, des de l’any 1998, va tenir en compte, amb l’anterior
regidoria d’Administració, aquesta implementació, i avui es presenta el que
l'equip de govern interpreta que és una bona definició de la implementació del
pla de carrera en aquest Ajuntament, respecte el qual ha de dir, per altra
banda, que tampoc és molt diferent de l’existent en altres Administracions
locals o autonòmiques.
En principi, el disseny de la carrera administrativa que es presenta en aquest
Ple regula la promoció per canvi de grau, sense que es produeixi modificació
de categoria ni de lloc de treball.
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Per tant, s’implementen una sèrie de mecanismes, perquè els funcionaris i el
personal laboral fix puguin, mitjançant uns requisits, progressar dins de la seva
carrera administrativa, des del punt de vista professional, i evidentment, amb la
seva traducció formativa i econòmica.
En l’annex que acompanya el dictamen es pot observar que el pla de carrera
queda establert per als diferents grups de titulació, que van des de l’E fins a l’A
en cinc nivells de progressió per a cada grup, i a cada nivell de progressió li
correspon un grau.
Aquesta regla general, però, té l’excepció del grup de titulació E, que és l’únic
que només té tres nivells de progressió, ja que, d’acord amb la normativa vigent
per a tot l’Estat, aquest grup només té un marge d’amplitud per al seus graus
que va del 12 al 14. Per tant, només és possible l’existència de tres nivells de
progressió.
La resta de grups de titulació poden anar avançant en els cinc nivells, com ja
ha explicat.
Els requisits que donen pas a l’accés d’un nivell de progressió a l’immediat
superior són bàsicament tres, i aquí radica un dels punts que remarca l’interès
que té un pla de carrera ben portat a terme, ja que, al marge de l’antiguitat, que
ha sigut una qüestió clàssica dins de l’Administració Pública, s’estableix el
requisit de la permanència d’un mínim de sis anys en el nivell de progressió de
què es tracti. També s’estableixen altres dos requisits, que són molt
interessants, per incrementar la motivació del personal, que són la formació i
l’avaluació del seu rendiment.
Per tant, s’introdueixen dos elements que són deficitaris en aquest moment en
les nostres Administracions: per una banda, una adequada formació, que
redundarà sens dubte en un increment de la qualitat del servei que es dóna,
així com en la capacitació professional en l’execució del treball del personal; i,
per una altra banda, l’avaluació del rendiment del personal, que és un element
molt important i que està molt poc desenvolupat en l’Administració,
contràriament al que passa en el sector privat.
Els altres dos requisits són la realització d’un mínim de sis avaluacions anuals
del desenvolupament del lloc no inferior a l’adequada, és a dir, el cap del Servei
del treballador en qüestió haurà de formular cada any un informe del
desenvolupament del treballador; i haver realitzat una formació establerta en el
pla formatiu que haurà d’acompanyar l’actual Pla de carrera.
La intenció de l’Ajuntament és que aquest pla formatiu sigui propi d’aquesta
Administració i, per tant, tan aviat com estigui redactat, serà sotmès a
l’aprovació del Ple.
En conseqüència, el pla de formació es farà amb la participació de la Comissió
que es constitueix a tal efecte, tal com consta en el dictamen, que és la
Comissió de seguiment del pla de carrera, formació i reciclatge, i amb la
intervenció d’aquelles particularitats que els caps de Servei i el Comitè de
Direcció determinin com a formació adequada i apropiada per a la nostra
Corporació.
El nombre d’hores de formació que es fixa per canviar de nivell de progressió
és diferent per a cada grup de classificació.
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Així, s’estableix per al grup A un nombre de 150 hores; per al B, 120; per al C,
90; per al D, 60; per a l’E, 30; procurant que hi hagi una planificació anual de
les activitats formatives, però sobretot, que per als grups de classificació E i D
sigui la mateixa Corporació qui les organitzi, per facilitar que els treballadors
inclosos en aquests grups tinguin un major accés a la formació.
Aquesta és la normativa reguladora del Pla de carrera que avui es proposa
aprovar, però és evident que hi ha d’haver un procediment transitori
d’implantació del Pla.
Per poder implantar el Pla, mitjançant un procediment transitori, amb el qual
s’intenti salvaguardar els requisits que ha explicat, a partir de l’aprovació del
Pla que avui demana als membres corporatius i dins del segon semestre de
l’any, es realitzarà la primera convocatòria extraordinària, que estarà oberta a
tot el personal de l’Ajuntament, tant funcionari com laboral fix.
Durant el primer trimestre de l’any 2002, es farà una segona convocatòria
extraordinària per a aquell personal que, per qualsevol motiu, hagi quedat
exclòs de la convocatòria anterior. A partir de l’any 2003, s’obrirà una
convocatòria, per fer efectius els requisits que ha explicat abans.
En les disposicions addicionals es preveu fer extensiu el Pla de carrera al
personal laboral i constituir una comissió paritària del seu seguiment, que tindrà
com a funció el seguiment, interpretació i vigilància, així com actuar com a
òrgan tècnic en la resolució de les sol.licituds que presenti el personal com a
conseqüència de les convocatòries que es facin del Pla de carrera.
El senyor Javaloyes i Vilalta demana el debat conjunt d’aquest dictamen amb
l’inclòs en el punt 3.2.3 de l’ordre del dia, ja que les argumentacions dels dos
assumptes possiblement coincidiran.
L'alcalde accepta la petició del representant del GMPP i, en conseqüència,
demana al secretari i al senyor Irujo que facin la lectura i l’explicació del punt
3.2.3 de l’ordre del dia, respectivament, amb independència que, posteriorment,
es votin separadament o conjuntament.
3.2.3

APROVAR L’ACORD SOBRE CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I
DE TREBALL DELS FUNCIONARIS I EL CONVENI COL·LECTIU DEL
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS
ANYS 2001-2003.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 4
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“El proppassat dia 26 de juny de 2001, la representació de l’Ajuntament i de la
Junta de Personal i del Comitè d’Empresa varen signar els Acords sobre
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i el Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys 20012003.
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Les negociacions pel que fa referència al personal funcionari, s’han
desenvolupat d’acord amb el que es preveu en la Llei 9/1987, de 12 de maig
modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i
participació en les condicions de treball dels empleats públics i pel que fa al
personal laboral, de conformitat amb el que disposen els articles 82 a 92 del
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
L’article 35 de l’abans esmentada Llei 9/1987, en la redacció donada per la Llei
7/1990, disposa que els acords als quals s’arribi, per la seva validesa i eficàcia,
hauran d’ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius.
L’article 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la negociació
col·lectiva entre els treballadors i els empresaris, així com la força vinculant
dels convenis.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORD
1.

Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament
en la comissió constituïda per negociar els Acords sobre condicions
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i del conveni col·lectiu
del personal laboral al servei de l’Ajuntament amb les representacions
sindicals presents a la Junta de Personal i en el Comitè d’Empresa,
respectivament.

2.

Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text íntegre de l’Acord
sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de
l’Ajuntament de Manresa per als anys 2001-2003, i que s’adjunta com a
document annex a aquest dictamen, signat per les parts intervinents en la
negociació.

3.

Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text íntegre del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys
2001-2003, i que s’adjunta com a document annex a aquest dictamen,
signat per les parts intervinents en la negociació.

4.

Facultar al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions
contingudes en els precedents acords.”

El senyor Irujo i Fatuarte explica el dictamen dient que la seva finalitat bàsica
és la d’aprovar els Acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball
dels funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa.
La presentació, per part del regidor delegat d’Administració, del Conveni
sempre és motiu de satisfacció personal, perquè en el procés de negociació
sovint es viuen moltes incerteses i, sobretot, es dilata en el temps.
Dit això, la interpretació de l'equip de govern respecte a aquests acords no és
només la de l’obtenció d’un marc de relació laboral estable i, per tant, d’unes
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condicions que considera satisfactòries per als treballadors d’aquesta
Administració, sinó que també incorpora elements que van en la línia d’obtenir,
per a la Corporació, la tant desitjada modernització o començar a introduir
elements que la possibilitin. Tot això sense oblidar aquells altres aspectes que
intenten conjugar els interessos legítims dels treballadors amb la necessària
adequació de l’Administració a un increment de la qualitat del servei que es
dóna a l’usuari, que ha de ser, en definitiva, l’objectiu final que ha de marcar
l’Administració en totes les seves actuacions.
A continuació, farà un breu repàs dels nous elements d’aquest conveni
respecte els anteriors.
La vigència temporal del Conveni comprèn els anys 2001, 2002 i 2003, fins el
31 de desembre i incorpora dins de l’apartat referent al tipus de jornades i
dedicacions, del Capítol d’Organització i condicions de treball, nous elements
de flexibilitat horària i relatius a la possibilitat d’implantar un sistema d’atenció al
públic en horari de tarda, durant un dia a la setmana, que s’haurà d’establir a
proposta del cap de Servei. Aquest servei es desenvoluparà amb personal que
ja té assignada una prolongació de jornada.
El Conveni defineix un marc per poder implantar aquest nou servei d’atenció al
públic a la tarda, que posteriorment caldrà desenvolupar amb un reglament o
una altra normativa interna.
Aquesta mesura permet, alhora, flexibilitzar el sistema horari en el sentit de
possibilitar la flexibilitat, que sempre serà voluntària, fixa i individualitzada, de
manera que possibiliti que moltes persones puguin demorar la seva hora
d’incorporació al treball, sempre acumulant la resta d’hores de treball en horari
de tarda, per poder facilitar aquests tipus de noves jornades que s’hauran
d’implementar.
En els articles que defineixen els diferents permisos i llicències, no hi ha
novetat respecte el que estableix la normativa vigent, però en el Capítol III,
sobre condicions econòmiques, el Conveni fixa que l’increment de retribucions
dels funcionaris serà el que estableixi anualment la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Es produeixen millores respecte a les retribucions que percebran els
funcionaris i el personal laboral, quan es trobin en situació de llicència per
malaltia o incapacitat temporal, reconeixent que seran les corresponents al 100
per 100 de les retribucions íntegres a que tinguin dret el mes anterior al de la
baixa.
És important remarcar aquest aspecte, per equiparar l’Ajuntament de Manresa
a altres Administracions, així com per una raó de justícia social.
S’incrementen també els ajuts especials per als familiars disminuïts, per
naixement d’un fill, per jubilació anticipada incentivada, o indemnització per
defunció o incapacitat en acte de servei.
Les millores, però, estan concentrades fonamentalment en el Capítol V, sobre
la promoció i formació, i en el Capítol VI, sobre seguretat i salut laboral.
Així, en l’article 48 del Capítol V es preveu el compromís de l’Ajuntament de
Manresa d’establir un Pla de promoció interna per a diferents grups i
categories, previ estudi per part d’una comissió que s’establirà a tal efecte i,
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evidentment, la participació dels caps de Servei, els quals hauran de fer la
proposta finalment.
Bàsicament, es tracta d’un pla de promoció d’aquelles persones que, de forma
manifesta i continuada, exerceixen actualment funcions corresponents a un lloc
de treball de superior categoria.
Això fa referència prioritàriament, malgrat que no exclusivament, a tot un seguit
de persones incloses en el col·lectiu d’auxiliars d’administració general;
auxiliars d’equipaments culturals, esportius i recreatius; conserges d’escoles,
peons de la brigada de Manteniment i educadors socials, els quals, sovint, per
l’actual indefinició o el solapament de funcions, estan desenvolupant tasques
que corresponen a un lloc de treball de superior categoria.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Manresa adopta el compromís, en aquest
article del Conveni, de destinar a aquest concepte 25 milions de pessetes,
durant l’any 2002, i 25 milions de pessetes més, durant el 2003.
Dins del mateix Capítol de promoció o formació, es fixa un altre objectiu, recollit
en l’article 51, consistent en implementar el Pla de carrera, que ha explicat
anteriorment, i que, quan es reflecteix concretament en el Conveni, es preveu
el compromís de la promoció dins dels tres mesos següents a la signatura
d’aquest acord, de la primera convocatòria per a la promoció del grau, la qual ja
estava prevista en el procediment transitori que ja ha explicat.
Aquest Pla de carrera ha de facilitar les coses que abans ha esmentat.
Finalment, cal destacar el Capítol VI, sobre seguretat i salut laboral, en el qual,
amb subjecció al que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals, al marge
de la continuïtat de la Comissió de seguretat i salut, que ja està constituïda,
l’Ajuntament de Manresa adopta l’acord de crear un servei propi de prevenció,
amb el personal que legalment correspongui. En aquest sentit, avui mateix ha
signat el decret de convocatòria d’una plaça de tècnic de salut laboral, en
compliment d’aquest acord.
L’Ajuntament de Manresa optarà per contractar externament les especialitats
de vigilància de la salut i de la higiene industrial, de les quatre que estableix la
llei, en canvi, les de seguretat laboral i psicoergonomia seran gestionades pel
tècnic esmentat.
Dins dels sis mesos de la constitució del servei de prevenció, ja estarà
redactada la valoració inicial dels llocs de treball, que donarà pas al Pla de
prevenció de riscos laborals.
També s’adopta el compromís de presentar anualment la memòria, amb la qual
es farà el seguiment de tot el programa d’activitats que es proposin adoptar en
matèria de seguretat i salut laboral.
Aquest és, doncs, el conveni que es presenta per a la seva aprovació, i,
malgrat que la seva negociació ha estat llarga, ja que es va iniciar al mes de
setembre de l’any 2000, és de justícia destacar el comportament dels
representants dels treballadors de l’Ajuntament, ja que el clima i l’actitud sota
els quals s’ha afrontat aquesta negociació són els millors per portar a bon
terme qüestions que són difícils per sí mateixes, amb plena satisfacció o, si
més no, amb la satisfacció raonable, tant per part dels representants del
personal, com de la Corporació.
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El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula novament i diu que creu que
interpreta correctament les paraules del senyor Irujo, quan diu que, després de
tant de temps de negociació, té una gran satisfacció de presentar al Ple el nou
Conveni i el nou Pla de carrera, que s’ha negociat entre els representants dels
treballadors i l’Ajuntament.
El GMPP sempre ha manifestat que era cabdal que el Pla de carrera es tirés
endavant, ja que constitueix un dels elements o una de les claus imprescindible
de l’Administració perquè sigui quelcom més que paraules escrites dins d’un
Conveni.
El Pla de carrera ha de ser un mitjà actiu dins de la formació del personal i la
informació als ciutadans.
Amb independència d’aquest element, és evident que les millores socials que
s’han inclòs en aquest Conveni denoten una flexibilitat per ambdues parts i no
serà el GMPP qui criticarà o beneirà els nous elements.
Quant al Pla de carrera, malgrat que s’ha fet un pas endavant, ja que a
diferència del Conveni del 1998, on només s’esmentava, en aquesta ocasió
s’ha donat un pas més, i malgrat que no es desenvolupi molt detalladament, el
GMPP creu que el Pla de carrera hauria de ser més incisiu en la seva aplicació,
tot i tenir en compte que s’aplicarà progressivament, segons es desprèn de les
paraules del senyor Irujo.
A criteri del GMPP, no hi ha prou al·licients perquè la formació sigui efectiva per
intentar facilitar informació adequada als ciutadans, amb un servei més acurat.
El regidor d’Administració ha parlat molt de la flexibilització que s’ha creat, dels
elements d’apropament que es preveuen en molts articles del Conveni, però,
per al GMPP, hi ha dos aspectes fonamentals: per una banda, el senyor Irujo
ha elogiat la qüestió de la seguretat i salut laboral, dient que s’ha fet un gran
pas endavant, però, malauradament, ja fa anys que s’hauria d’haver fet aquest
pas. S’està parlant dels articles del 58 al 60 i al Conveni del 1998 ja es deia que
havia d’estar fet. El reglament de l’any 1995 ja va sortir l’any 1997 i ja som a
l’any 2001, i el senyor Irujo diu que ara comptarà amb un tècnic encarregat de
desenvolupar aquest aspecte.
És millor que es faci al 2001 que al 2010, però cal tenir en compte que
legalment és obligatori que el Pla de seguretat i salut laboral hagués estat ja
elaborat en aquest Ajuntament, encara que només fos per donar exemple a les
empreses privades, les quals s’han vist obligades a fer-ho des de l’any 1997
fins a ara.
Li sembla molt curiós també que precisament l'equip de govern, que és partidari
del progrés, tingui el progrés mal entès, ja que en el text dels Acords es diu
literalment “S’estudiarà la possibilitat de poder incloure dins la plantilla
municipal persones que tinguin la condició legal de disminuïdes. A aquests
efectes, es procedirà a l’estudi de les places que per les característiques ho
permetin, i se’n determinarà el percentatge que es cobrirà mitjançant
procediment selectiu especial.” Això pot ser un gran avanç de progrés per a
l'equip de govern, però, a criteri del GMPP, és una gran vexació, entre altres
raons, perquè el senyor Irujo hauria de saber que l’Ajuntament està obligat per
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llei a que, com a mínim, el dos per cent de la plantilla d’aquesta Administració
tingui aquesta condició.
Per tant, no es tracta que el regidor delegat d’Administració consideri o estudiï
la possibilitat d’aplicar aquesta mesura, sinó que en el text dels Acords s’hauria
d’haver fet constar que, com a mínim, el dos per cent dels llocs de treball estarà
reservat a persones amb minusvalidesa.
Així doncs, si aquesta és la política de progrés de l'equip de govern, entén
perfectament com es desenvolupa la ciutat de Manresa.
El GMPP, tenint en compte que podria haver-hi hagut en el Pla de carrera una
sèrie de deficiències; que s’ha donat un ferm pas endavant, que cal
desenvolupar; que en la qüestió de la seguretat i salut laboral l'equip de govern
“fa aigües”, sobretot pel que fa a l’article 6; no pot donar suport al dictamen,
amb independència del fet que, per primera vegada s’hagi arribat a un acord
amb el Comitè de personal, sense que s’hagin produït gaires escarafalls entre
les dues parts.
Per tant, el GMPP, al marge dels informes que s’han redactat dins d’aquesta
mateixa Administració, no pot votar afirmativament.
És més important per al seu grup el contingut social dels acords que
l’econòmic.
La postura del GMPP serà d’abstenció, i vol deixar constància que l'equip de
govern està fent un flac favor als treballadors progressivament, des del punt de
vista social.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i, en nom del GMCiU, diu que el
primer dictamen fa referència a la carrera de grau, respecte a la qual, tal com
ha manifestat el regidor delegat d’Administració, s’ha fet un esforç bàsicament
en dos temes, que són la formació i l’avaluació del rendiment del personal.
Considera com a positiu aquest dictamen, des del punt de vista del personal de
l’Ajuntament, pel que fa a la motivació, així com a la modernització de
l’Administració.
Pot ser un mitjà que possibiliti que el personal se senti molt més motivat i
identificat amb el seu lloc de treball, sobretot des del punt de vista de la
promoció interna i de la formació.
Pel que fa al Conveni, el GMCiU ja va manifestar a la Comissió Informativa que
s’estava produint una mica de retard respecte a la qüestió de seguretat i salut
laboral, tal com també va reconèixer el regidor.
En aquest sentit, creu que l’Ajuntament de Manresa no ha estat capdavanter en
aquest aspecte.
Malgrat això, el fet que avui se sotmeti a aprovació aquest conveni i que l'equip
de govern es comprometi a concretar la plaça de tècnic de salut laboral pot
servir per avançar respecte l’endarreriment que s’ha produït.
A la Comissió Informativa, el GMCiU va sentir una gran satisfacció respecte a
aquests dos dictàmens, per les explicacions que va donar el seu president i per
les aportacions tècniques que es van fer per part de la secretaria.
Avui, en no trobar l’informe dels representants del personal en l’expedient, ha
fet una consulta a aquell òrgan sobre els Acords, la carrera de grau personal i
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el Conveni, respecte a la qual ha de dir que l’aportació a estat favorable per
part dels representants del personal.
Malgrat això, voldria dir al regidor delegat d’Administració que ha portat una
mica enganyat al GMCiU amb la presentació d’aquests dos dictàmens, ja que
en el moment de la celebració de la darrera Comissió Informativa, és a dir, el
passat dia 9, ja s’havia redactat un informe desfavorable d’Intervenció.
Al GMCiU li ha sabut greu no haver pogut disposar d’aquest informe en aquell
moment, per poder-lo discutir en la Comissió Informativa.
Per això, pregunta quina és la interpretació del regidor delegat d’Administració
o de l'equip de govern sobre l’informe desfavorable emès per l’Interventor
respecte als dos dictàmens.
Considera aquest fet com a greu, ja que en ell es diu: “... esdevenint-se
inaplicables les clàusules dels acords, conveni o pactes que impliquin
creixements retributius superiors, motiu pel que el dictamen, des d’aquesta
perspectiva, no es pot informar favorablement.”
El GMCiU, en un principi, tenia molt clar el seu sentit de vot, considerant que
aquest era un pas endavant, però, els dos informes d’Intervenció estan
provocat que es replantegi la seva postura.
Per això, abans d’adoptar una decisió, voldria que l'equip de govern hi donés
una explicació o, almenys, exposés una interpretació sobre el punt segon dels
dos informes d’Intervenció, ja que la seva interpretació és molt negativa.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que, de les intervencions que s’han anat fent fins
ara, interpreta que es produeix un acord unànime respecte el fet que això
significa un avanç, tant per a la promoció dels treballadors de l’Ajuntament de
Manresa, com per les millores que es reflecteixen en diferents àmbits dels
acords.
No ha entès gaire bé el conjunt de la intervenció del senyor Javaloyes, perquè,
malgrat que li ha quedat clar que considera que s’està produint un
endarreriment en l’aspecte de seguretat i salut laboral, qüestió en la qual
coincideix amb el senyor de Puig, personalment ja va reconèixer a la Comissió
Informativa que es tracta d’un tema que s’intenta solucionar de la manera més
efectiva i ràpida possible. Evidentment, l’Ajuntament de Manresa no és pioner
en aquest tema, però tampoc està més endarrerit que el comú
d’Administracions Públiques del nostre país.
Això no és una excusa, perquè la no subjecció a la Llei mai pot ser-ho, però, en
qualsevol cas, aquest conveni és un pas endavant en la millora de les
condicions de seguretat i salut laboral.
També ha d’agrair al senyor de Puig que hagi fet, en general, una interpretació
positiva del Pla de carrera i del Conveni.
La interpretació de l'equip de govern sobre l’informe de l’Interventor és
respectuosa, en el sentit que la Intervenció té la facultat i les atribucions que
determina la Llei per informar respecte a la interpretació de la Llei pel que fa als
possibles increments retributius que puguin derivar-se de l’aplicació econòmica
d’un Pla de carrera o d’un Conveni.
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Es remet a l’article del Capítol III, sobre retribucions econòmiques, on
textualment es diu: “L’increment retribuïdor per als funcionaris d’aquesta
Corporació per als anys de vigència del present acord serà el fixat, anualment,
a les respectives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.” Per tant, l'equip de
govern, en aquest sentit, té la tranquil.litat que està presentant un acord que
s’ajusta a la Llei.
No pot fer més consideracions respecte a l’informe d'una persona que actua en
base a les seves atribucions, però aquest Conveni, que incorpora els plans de
promoció i els de carrera és perfectament legítim, sota el punt de vista de
l'equip de govern, i no s’està fent res que no hagin implementat altres
Administracions, com la Generalitat de Catalunya i d’altres d’àmbit local, al
respecte.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, segons el senyor Irujo, el
Conveni s’ajusta a la Llei, cosa que ell no ha posat en dubte en cap moment,
però per intentar aclarir la seva anterior intervenció, ja que sembla que el
regidor delegat d’Administració no l’ha entès, diria que es basava
fonamentalment en dos aspectes: un referent a la seguretat i salut laboral,
respecte el qual en el Conveni de l’any 1998 ja hi havia el compromís de
constituir en un any una Comissió encarregada del tema. Som a l’any 2001, i
encara no s’ha fet. Ara es presenta un nou Conveni, que preveu en el seu
article 60 la constitució, per part de l’Ajuntament de Manresa, d’un servei de
prevenció propi, cosa que no s’ha fet durant aquests tres anys.
Per tant, segurament es deu ajustar a la Llei, i no serà ell qui digui el contrari,
però creu que l'equip de govern ha tingut molt descuidat el tema de la seguretat
i la salut laboral, malgrat que està obligat a desenvolupar-lo legalment.
El que més el sorprèn de la intervenció del senyor Irujo és que no hagi parat
atenció al fet que no s’ha fet cap reserva del 2 per 100 dels llocs de treball per
a persones minusvàlides, tal com estableix la Llei. Respecte a aquesta qüestió,
el regidor delegat d’Administració ha passat per sobre sense fer cas al que ell li
ha dit anteriorment, la qual cosa explica que el senyor Irujo no hagi entès la
seva anterior intervenció, ja que potser no l’escoltava.
Des del punt de vista social, l'equip de govern, tal com ha fet sempre, deixa al
marge una petita part del conjunt de treballadors, que no pertanyen a la
plantilla, que és el col·lectiu de persones disminuïdes, actuant com si no
existissin.
En l’article 6 del text dels Acords es diu que s’estudiarà la possibilitat de poder
incloure dins de la plantilla municipal aquest tipus de treballadors, però
considera que només seria possible estudiar aquesta possibilitat en el cas que
ja estigués cobert el 2 per 100 de la plantilla amb aquest tipus de llocs de
treball i es pretengués ampliar-ne el nombre.
Per tant, ignora quina és la interpretació que fa el senyor Irujo de la Llei, quan
manifesta que s’hi ajusta, però el cert és que en aquest moment no es cobreix
el 2 per 100 de la plantilla de l’Ajuntament amb llocs de treballs per a persones
disminuïdes. A ell li agradaria que fos així ja que sempre ha demostrat la seva
sensibilitat respecte els treballadors disminuïts, des del punt de vista laboral,
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cercant un ampli consens al respecte, però en aquest moment, el nombre
d’aquest tipus de treballadors en aquesta Administració gairebé no arriba a l’1
per 100.
Per això, és ell qui no entén la intervenció del regidor delegat d’Administració.
El senyor de Puig i Viladrich diu que s’ha replantejat el seu sentit de vot, que
fins ara era d’abstenció, i votarà afirmativament els dos dictàmens, tenint en
compte el compromís que figura en el text dels Acords de govern de no superar
anualment les normes establertes per la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat, quan es fa referència a l’antiguitat i les pagues extraordinàries.
El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor Javaloyes que ha fet un esforç per
interpretar les seves paraules, tant en la primera intervenció, com en la segona,
i li ha de dir el següent: la sensibilitat de l'equip de govern respecte les
qüestions que ha plantejat el senyor Javaloyes pot ser més o menys encertada,
però està fora de tot dubte. Una cosa diferent és que sovint aquesta sensibilitat
tingui una traducció textual més o menys afortunada.
Però, aprofitant la referència del senyor Javaloyes a les millores socials del
treballadors, dels futurs treballadors o dels seus familiars, vol recordar el que
estableix el Conveni en els seus diferents apartats, al respecte.
L’article 6 diu: “l’Ajuntament, tal com està establert legalment, realitzarà una
reserva de places, dintre de l’oferta pública anual d’ocupació, per ser cobertes
per persones amb discapacitat.” Però, si el senyor Javaloyes vol parlar de
condicions socials, és a dir, allò que el Conveni facilita als treballadors i als
seus familiars, com a una millora de garantia que el seu treball pot ser
compatible i, fins i tot, pot afavorir persones que tinguin dificultats de qualsevol
tipus, pot dir-li que amb aquest Conveni, a més de millorar la qüestió que ell ha
esmentat abans, des del punt de vista del fruit que en podria obtenir la
Corporació pel que fa a la qüestió de la flexibilitat horària, s’ha incrementat o,
millor dit, adaptat el permís per maternitat, adopció o acolliment previ a
l’adopció. La reducció de jornada per guarda legal, que fins ara era per tenir
cura directa d’un infant de fins a 6 anys, s’ha incrementat fins als 12 anys.
Aquesta reducció es podrà aplicar també en casos de persones disminuïdes
psíquiques, físiques o sensorials.
S’han incrementat, així mateix, els ajuts especials per familiars disminuïts,
respecte a l’anterior Conveni. Aquest supòsit afecta tant les persones amb una
disminució del 33 fins al 66 per 100, com a les que tinguin un percentatge
superior al 66 per 100.
També s’han augmentat els ajuts que es perceben en concepte de prestacions
oftalmològiques, odontològiques i estudis del personal, de forma que la
quantitat assignada, tal com estableix el Conveni, no serà inferior al 0,5 per 100
de la massa salarial bruta. Això significa que, a partir del moment en què entre
en vigor aquest acord, el 0,5 per 100 de la massa salarial bruta serà destinada
també a aquests tipus d’ajuts.
Per tant, ignora a què es refereix el senyor Javaloyes quan vol fer recordar una
determinada sensibilitat social. Creu que el representant del GMPP està
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buscant un subterfugi per no adoptar un criteri de fixació de la seva postura
respecte el Conveni. I demana disculpes per anticipat si s’equivoca en aquesta
afirmació.
Un Conveni pot contenir clàusules que no siguin satisfactòries per al GMPP,
però cal tenir en compte que és un conjunt d’un articulat destinat bàsicament a
millorar les condicions econòmiques, socials i laborals dels treballadors
d’aquesta Administració i dels seus familiars.
Creu, doncs, que el senyor Javaloyes està exposant un tema al qual dóna
molta importància, però que és més un subterfugi per justificar alguna mena
d’abstenció, que no pas una consideració tan essencial, que qüestioni tot
l’articulat d’un Conveni que, per la seva extensió, és molt més ampli.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, ha de dir que, efectivament, en el
Conveni figura el conjunt d’acords als quals s’ha arribat amb els representants
dels treballadors de l’Ajuntament.
Per tant, aquests són els increments que es portaran a terme dins de l’aplicació
d’aquest Conveni.
També ha de dir que, dins de la negociació que s’ha dut a terme, s’està
estudiant l’aplicació d’altres mesures, l’abast de les quals no pot explicar en
aquest moment, però, pel que fa referència a aquest Conveni, això és el que
figura al dictamen i que se sotmet a la consideració del Ple avui.
D’altra banda, l’aplicació del Pla de carrera, està essent conflictiva en altres
Administracions, tant d’àmbit local, com d’altres àmbit, perquè, al marge de
seus aspectes formatius i d’avaluació del rendiment, tenen una traducció
econòmica. En aquest aspecte, hi ha eminents juristes que diuen que l’aplicació
dels plans de carrera infringeix el marc jurídic i legal, que marca la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. Aquesta no és, però, la interpretació que fan
altres eminents juristes. Ell no és un expert en el tema i, per tant, no pot
informar al senyor de Puig més enllà de l’opinió que li està donant, però és
evident que, respecte el Capítol III, sobre condicions econòmiques, tant pel que
fa referència a retribucions, com a pagues extraordinàries i antiguitat, es
compleix el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, tal com
es diu en el text dels Acords.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en aquest món, no hi ha més sord que
aquell que no vol escoltar, i el senyor Irujo està sord, no vol escoltar, o bé
escolta només allò que li interessa i respon el que li convé.
Per part del GMPP, no hi ha cap subterfugi, sinó que l’única persona que està
fent subterfugi en el moment de respondre una pregunta molt clara, directa i
concisa, és el senyor Irujo.
A continuació, repetirà, de manera més lenta, el contingut de l’article 6, que diu
el següent: “S’estudiarà la possibilitat de poder incloure dins la plantilla
municipal persones que tinguin la condició legal de disminuïdes.”
L’Ajuntament està legalment obligat a reservar el 2 per 100 de les places a
persones d’aquestes característiques, i això, socialment, és una regressió.
Per tant, insisteix, el senyor Irujo és l’únic que fa subterfugi quan ha de
respondre una qüestió molt directa.
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El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor Javaloyes que lamenta la seva
fixació respecte a aquest tema, perquè creu que no és la seva voluntat incidir-hi
tan fixament, com tampoc és la seva intenció polemitzar al respecte.
Malgrat això, considera que el representant del GMPP no té raó en la seva
apreciació. En l’article 6 no es fa cap tipus de discriminació respecte a la
condició legal de disminuït i la seva incorporació al món laboral, sinó tot el
contrari, ja que, més enllà del Conveni, l'equip de govern ja ha incorporat a la
plantilla d’aquesta Administració persones que tenen aquesta condició, i ho
continuarà fent.
Ha de dir al senyor Javaloyes el mateix que li va dir fa 4 o 5 mesos, quan va
posar en dubte, amb subterfugis o declaracions proclamatòries, la incapacitat
de l'equip de govern per portar a terme un Conveni antic. En aquell moment, ell
li va respondre que, amb el temps es demostraria que l'equip de govern, amb
més o menys encert, és capaç de tirar endavant el Conveni, i amb una
acceptació, per part dels representants del treballadors, unànime i satisfactòria.
De la mateixa manera, el temps també demostrarà que la voluntat de l'equip de
govern, més enllà del que estableix la Llei, serà, evidentment, facilitar l’accés al
treball a les persones que, per raó física, psíquica o sensorial, siguin
disminuïdes.
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.2.2,
s’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2
abstencions (GMPP).
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 3.2.3,
s’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 7 GMCiU) i 2
abstencions (GMPP).
4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

L’alcalde disposa la lectura i el debat conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia.
4.1.1

INICIAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP, 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.
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Atès que l’objectiu d’aquesta modificació és el d’ajustar diferents
determinacions del planejament vigent i la seva correcció, en l’àrea qualificada
d’equipaments al Barri del Xup pel vigent Pla general.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació".
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article
125 del Reglament de planejament urbanístic.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP, 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.”
4.1.2

INICIAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb l’article 46 del Decret Legislatiu 1/1990,
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de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.
Atès que l’objectiu d’aquesta modificació és el de definir límits i ajustar diferents
determinacions del planejament vigent i la seva correcció, en l’àmbit d’actuació
de l’Avinguda dels Països Catalans, del Pla general.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació".
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article
125 del Reglament de planejament urbanístic.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 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 diu que aquests dos dictàmens fan
referència a unes aprovacions de criteris i objectius per poder modificar el Pla
General de Manresa.
El primer d’ells, consisteix en un canvi del barri del Xup i, més concretament, en
l’entorn del camp de futbol i l’escola.
Com a conseqüència dels aiguats de l’any passat, que es van emportar els
horts i les edificacions situats a la Riera de Rajadell, es va considerar oportú
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netejar la llera de la riera i ubicar els horts en un terreny municipal, que està
qualificar com a equipament.
Amb aquest inici de modificació de Pla General, es defineix que aquest
equipament serà dedicat al lleure, com correspon a un equipament per a horts,
s’ocupa, en part un espai que estava qualificat com a vial i es fa una adaptació
de tot el planejament per ubicar la futura església del Xup.
S’aprofita, doncs, l’ocasió de la construcció dels horts per adequar i millorar el
planejament al voltant d’aquell barri.
Amb el segon dictamen s’inicia també una modificació puntual del Pla General,
referent a l’Avinguda dels Països Catalans, que ara es coneix com a l’entorn
dels Trullols. Aquesta avinguda s’ha de prolongar fins a la Font dels Capellans i
el que ara es modifica és el pendent del tram de carrer que va des del Camí de
Viladordis fins a la Font dels Capellans. S’amplia així el recorregut perquè el
carrer no faci tanta pendent.
El senyor de Puig i Viladrich abans de pronunciar-se sobre el sentit del vot
del GMCiU, pregunta al secretari si és preceptiu que l’expedient contingui
l’informe jurídic, ja que aquest informe no hi és en cap dels dos dictàmens,
tenint en compte que es tracta de modificacions del Pla General, malgrat que
sigui inicialment.
A més, els dos dictàmens s’acompanyen d’informe tècnic, però un d’ells no
està signat.
El secretari respon al senyor de Puig que no és preceptiu en aquest moment.
Habitualment, es fa informe preceptiu del secretari en l’aprovació inicial i no en
l’inici de l’exposició pública. Així es ve fent tradicionalment en aquests casos, i
es poden consultar les actes anteriors en aquest sentit.
Entén que l’informe és un informe jurídic en els termes de l’article 172 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF). Per tant, aquest informe figura en l’expedient número 4.1.1, que és el
que s’entendria que es requereix quan no és preceptiu. Es tracta de l’informe
del tècnic, que en aquest cas, és un tècnic d’administració general, que és el
jurista d’Urbanisme.
En el cas del dictamen número 4.1.2, diria que també hi ha l’informe, o almenys
recorda haver-lo vist. No ha reparat en la qüestió de la signatura, però ara veu
que sí que està signat.
Insisteix, doncs, quan es faci l’aprovació inicial, serà el moment d’emetre
l’informe preceptiu, tal com es fa habitualment en aquests casos, i no en el
moment de l’inici de l’exposició pública dels treballs.
El senyor de Puig i Viladrich diu que en el primer dels dictàmens, no ha sabut
veure l’informe, i ignora si el senyor David Closes actua com a tècnic jurídic. En
el segon cas, l’informe tècnic no està signat, malgrat que és possible que hi
hagi l’informe del jurista.
Si el secretari diu que és així, ell no ho ha vist, però potser s’ha equivocat.
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Entrant ja en el contingut dels dictàmens, pel que fa al primer, referent a la
modificació del Pla General de Manresa, equipaments del barri del Xup, el
GMCiU està una mica sorprès, perquè recorda perfectament que va manifestar
el seu punt de vista sobre la qüestió dels horts, i sobre el cost de la inversió que
podia tenir per a l’Ajuntament de Manresa aquesta adquisició. Per al GMCiU,
no era un tema prioritari, ja que n’hi havia d’altres que ho eren més, com és ara
el de la rehabilitació.
Com a conseqüència d’una reunió celebrada amb la regidora delegada de Medi
Ambient i amb representants de la societat Aigües de Manresa, S.A., es va
considerar, en un moment determinat, que es buscarien terrenys més propers a
la Riera, però creu que la ubicació que s’ha donat no és l’adient. Hi ha un
compromís polític i això s’ha de tirar endavant, però també considera que en
aquest moment es perd la possibilitat d’uns equipaments, bàsicament, de tipus
esportiu, ja que la part que quedava al darrera del camp de futbol s’havia
plantejat sempre com a possible per fer l’ampliació dels equipaments esportius.
Amb aquesta modificació i, des de les casetes situades al darrera del camp de
futbol fins el camí i la zona que ocupen en aquest moment les pistes de
petanca, es perd la possibilitat d’utilitzar aquest espai.
En la Comissió Informativa, el GMCiU ja va manifestar el seu desacord al
respecte i, per tant, votarà negativament el dictamen número 4.1.1.
El dictamen número 4.1.2 també es va presentar a la Comissió Informativa i el
GMCiU creu que la modificació és necessària per tirar endavant l’entorn de
l’Avinguda dels Països Catalans i, en conseqüència, el GMCiU el votarà
afirmativament.
El senyor García i Comas respon, respecte a la qüestió dels horts de la Riera
del Xup, que cal entendre que no es pretén només la instal.lació d’aquest horts,
sinó la restauració de la Riera. L’enderroc de les construccions i de les antigues
ocupacions de la Riera de Rajadell és una millora important per a la seva
restauració.
La restauració d’aquesta Riera era una de les propostes de l’Ajuntament quan
Convergència i Unió formava l'equip de govern. Per tant, la votació contrària a
aquest dictamen, per part del GMCiU, seria incoherent amb el Pla de
restauració presentat en aquell moment.
És evident que els horts es poden ubicar en altres indrets, però al lloc on es
proposa instal.lar-los hi ha aigua, està a prop dels veïns que l’han de fer servir i
és una implantació idònia per a aquest equipament, ja que cal entendre que els
horts en aquest lloc, són gairebé un equipament.
Respecte al fet que es poden fer ocupacions esportives, evidentment, aquests
terrenys són de propietat municipal i, en qualsevol moment, es podrien ocupar
per a altres instal.lacions que es considerin més adients, i ubicar els horts en
altres indrets, però tal com està prevista en aquest moment la ubicació dels
horts, creu que és millor continuar amb la proposta, tal com està plantejada.
El senyor de Puig i Viladrich diu al senyor García que no voldria repetir
frases, però creu que no hi ha pitjor interlocutor que qui no vol escoltar, i el
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regidor delegat d’Urbanisme no l’ha escoltat a ell. El senyor García sabia quin
seria el sentit del vot del GMCiU i el que li diria ell, i ha intentat fer-lo entrar en
contradicció.
Ell no ha dit en cap moment que no s’hagi de netejar la Riera de Rajadell, ans
al contrari, sempre ha manifestat que calia fer-ho, però votarà negativament
aquesta modificació puntual per les raons que ja ha explicat i que repeteix a
continuació: en primer lloc, els horts no són una qüestió prioritària en aquest
moment, ja que la neteja es podria haver fet igualment sense l’aplicació
d’aquesta mesura. Cal tenir en compte també que es va produir un fet natural
que va netejar la Riera.
En segon lloc, la ubicació no és l’adequada.
A més, el GMCiU es va trobar de cop amb aquest tema a la Comissió
d’Urbanisme, però a ell li havien explicat una altra història.
Aquestes són les tres raons per les quals el seu grup votarà negativament el
dictamen, deixant clar, però, que en cap moment ha entrat en contradicció, i no
li ha agradat la resposta del senyor García, ja que ni ell ni cap membre del
GMCiU ha manifestat el seu desacord amb la neteja de la Riera de Rajadell,
sinó que no els sembla bé el procediment que s’està emprant.
L'alcalde pren la paraula i diu que està convençut que el GMCiU té la mateixa
voluntat que l'equip de govern respecte a la neteja de la Riera de Rajadell, però
cal prendre decisions i una de les que cal adoptar per evitar les implantacions
irregulars que s’han produït a la Riera, i que no han agradat mai a ningú des
que van començar fa 40 anys, és la de buscar uns horts alternatius.
A més, es tracta d’una decisió que no és gaire estranya, malgrat que la
ubicació pugui agradar més o menys. La creació dels horts o la seva prioritat no
ha d’estranyar, tenint en compte que hi ha altres ajuntaments que estan
adoptant aquest tipus d’iniciatives, i ell està convençut que en el futur aquest
Ajuntament o el que hi hagi en aquell moment, haurà d’adoptar aquestes
iniciatives en altres sectors de la ciutat, perquè no es pot permetre l’existència
d’horts als costats de les lleres dels rius, tant des del punt de vista de la
seguretat, com paisatgístic o de recuperació d’aquells espais per al sector
públic, malgrat que siguin necessaris per al sector privat.
Per això, l’Ajuntament va prendre aquesta decisió fa un any, tenint en compte
que fa molts anys que es parla a la ciutat de la recuperació de la Riera de
Rajadell.
Aquest és el motiu pel qual en el Ple d’avui hi ha diferents convenis, acords o
dictàmens amb els quals s’acaba prenent aquesta decisió.
Si no es fes així, es continuarien veient a la ciutat implantacions irregulars en la
Riera de Rajadell i en altres sectors.
Cal treballar molt encara a la Riera de Rajadell, però creu que aquest és un
primer pas per evitar que es produeixi aquesta situació.
Respectant, com és lògic, el sentit del vot del GMCiU, cal deixar clar que, per
trobar solucions, cal adoptar decisions. I, malgrat que algú consideri que no es
tracta de qüestions prioritàries, s’han d’aprofitar les oportunitats, com es fa en
aquest cas.
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Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 4.1.1,
s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 1GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8
vots negatius (GMCiU).
Sotmès a votació el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 4.1.2,
s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
4.1.3

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ
DE L’EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG PERE III DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de l’11
de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat PROJECTE EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE
PERE III DE MANRESA, amb un pressupost per a coneixement de
l’administració de MIL QUARANTA-QUATRE MILIONS QUARANTA-UNA MIL
QUATRE-CENTES SIS PESSETES (1.044.041.606 PTA).
Atès que aquest Projecte ha de qualificar-se d’Obra de Reforma, perquè el seu
objectiu comporta els elements que defineixen aquest tipus d’obres segons
l’article 12.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny.
Atès que l’execució del Projecte comporta la rehabilitació i modificació de
l’estructura de l’edifici del Teatre Kursaal, el qual és objecte de protecció pel Pla
especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de
Manresa.
Atès que, amb l’objectiu de fixar unes condicions de protecció que no coartin la
necessitat de recuperar l’edifici amb tots els requeriments funcionals i de
seguretat que requereixen un teatre i un espai de concerts actuals, en data 20
de març del 2001 fou aprovada inicialment la Modificació del Pla especial de
protecció del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Manresa. Teatre
Kursaal.
Vist l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, que disposa que “la tramitació dels
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a)
Acord d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si
s’escau; i c) Aprovació definitiva”, així com l’article 37.2 i següents del
Reglament esmentat.
Vist que la memòria del projecte d’obra ordinària incorpora l’estudi de seguretat
i salut a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció.
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics d’Obres i Manteniments.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Vist que, en virtut de l’article 22, lletres n) i ñ), de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació de
projectes d’obres de quantia superior als 1.000.000.000 de pessetes correspon
al Ple de la Corporació.
El regidor-delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació que sigui adoptat el següent
ACORD
1r. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE
KURSAAL AL PASSEIG DE PERE III DE MANRESA, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració de MIL QUARANTA-QUATRE MILIONS
QUARANTA-UNA MIL QUATRE-CENTES SIS PESSETES (1.044.041.606
PTA), en compliment del que disposa l’article 37 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
2n. DECLARAR expressament que el projecte que es tracta inclou l’Estudi de
Seguretat i Salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
decret 1627/97, de 24 d’octubre.
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat,
durant el termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent hàbil a la
inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, als
efectes que es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es
considerin oportunes, de conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
4t. CONDICIONAR l’aprovació definitiva del Projecte en tràmit, a què sigui
aprovada definitivament i assoleixi executivitat la Modificació del Pla especial
de protecció del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Manresa. Teatre
Kursaal.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que el projecte
del Kursaal està consensuat per tots els grups d’aquest Ajuntament.
El projecte executiu es va tramitar a través d’un concurs, en el qual es van
sotmetre a valoració diferents propostes i es va encarregar el projecte del
Teatre Kursaal a l’equip format pels arquitectes Forgues i Argentí.
Es tracta de restaurar, rehabilitar i reconstruir el Teatre.
Es pretén aconseguir un Teatre Kursaal on s’ubiquin tres àmbits d’actuació: un
corresponent al pati, que tindria forma d’ “U“, que donaria al Passeig de Pere
III; una sala petita, amb capacitat per a 200 persones, aproximadament, que
quedaria ubicada sota la platea; i la sala principal on s’ubicarien un total de 845
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places, i on estaran instal.lats els serveis principals del Teatre, com són ara, els
camerinos, els guarda-robes, els serveis, el fossat per a l’orquestra, l’escenari i
la caixa escènica.
Aquests tres àmbits d’actuació permeten obtenir un edifici d’alta qualitat
escènica. Es disposarà d’un bon equipament pel que fa a la visibilitat de
l’escenari, a la sonoritat de l’escena teatral i de les actuacions musicals,
teatrals o òperes, així com un bon confort interior, amb la instal.lació d’aire
condicionat, calefacció, i un bon sistema acústic i d’aïllament respecte a
l’exterior.
També està previst que la caixa escènica estigui dotada dels avenços tècnics
necessaris per anar-se adaptant a totes les modificacions tècniques que se li
demanin en cada moment.
Això significa també que caldrà reconstruir tota la part del mur de la paret de
tancament del carrer Carrió. Per aconseguir-ho, ha sigut necessari modificar el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Per això, el quart punt del dictamen
estableix que es condicionarà l’aprovació definitiva del Projecte a l’aprovació de
la modificació del Pla especial del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de
Manresa. Teatre Kursaal, ja que la façana estava protegida.
Així, doncs, es desprotegirà la façana del carrer Carrió i se’n reconstruirà una
de nova per la banda que dóna a aquest carrer.
S’elevarà l’escenari respecte el nivell actual per igualar-lo amb el del carrer
Carrió, permetent, d’aquesta manera, l’entrada de furgonetes per realitzar
operacions de càrrega i descàrrega en aquest punt de l’escenari, si calgués.
El Projecte es divideix en tres fases: la primera comporta l’enderroc de tota la
part estructural prevista. Per tant, es deixarà al marge de l’enderroc la part de la
façana que dóna al Passeig de Pere III, i tota la coberta que es restaura, però
no s’enderroquen les parts estructurals.
Així doncs, s’enderrocarà l’interior i es construirà una nova estructura i una
nova teulada, uns tancaments interiors, i es rehabilitarà el pati que dóna al
Kursaal. Aquesta primera fase té un cost de 346 milions de pessetes.
La segona fase comporta la reconstrucció i la rehabilitació del vestíbul d’accés
a l’interior del Teatre, la reconstrucció de la sala petita, situada sota de la
platea, i un camerino i els elements tècnics necessaris per fer operativa
aquesta sala. L’import d’aquesta fase és de 250 milions de pessetes. La
darrera fase incorpora tots els acabats interiors, les instal.lacions a la sala gran,
l’escola de teatre, l’adequació dels camerinos, els magatzems i l’espai escènic.
El cost d’aquesta darrera fase és de 446 milions de pessetes.
Cal incorporar també la despesa d’adequació del bar situat al primer pis, que
serà de 26.749.000 pessetes, així com la despesa necessària per als elements
escenotècnics previstos per al final de l’obra.
Amb aquest desglossament de fases i amb aquesta aprovació, es disposa
d’aquest projecte, que és adequat per al 2001, per tant, es poden fer totes les
representacions de bon nivell, amb una qualitat de representació de visibilitat i
de confort a un nivell adequat a la ciutat de Manresa, que es pretén que sigui
capital d’aquest entorn.
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Aquest projecte és un ingredient més per obtenir un equipament més, que ha
de permetre assolir una primera fase, per disposar d’aquesta part de l’espai
teatral del Passeig de Pere III en el termini més breu possible, ja que les obres
estan quantificades per a un any i mig.
Demana el vot afirmatiu per a aquest projecte, respecte el qual s’ha produït el
consens; que és bastant complex, perquè conté molts detalls tècnics; i que,
quan estigui realitzat, posarà la ciutat a un nivell teatral molt diferent del que té
en aquest moment.
El senyor de Puig i Viladrich diu que aquest projecte, com ha dit el senyor
García, és de consens, ja que tots els grups municipals de l’Ajuntament han
manifestat reiteradament la voluntat de recuperar el Teatre, per convertir-lo en
el gran Teatre de la ciutat.
En el Ple d’avui, s’han exposat dos temes que provenen de fa molt de temps, la
qual cosa demostra la dificultat que es produeix de vegades en l’adquisició de
finques de la ciutat. Es refereix a l’edifici de Casa Caritat i al del Teatre Kursaal,
el primer dels quals és de l’any 1989 i el segon, de l’any 1990.
Encara resta un gran recorregut per fer respecte a aquesta obra que el senyor
García ha valorat en 1.100 milions de pessetes aproximadament, malgrat que
en la Comissió Informativa es va calcular que el cost seria una mica més alt,
situant-lo en 1.400 milions de pessetes, aproximadament.
Creu que val la pena fer una obra important, per aconseguir disposar d’un bon
teatre, estimat pels manresans, i que ajudi a convertir la ciutat no només en
capital de la comarca, sinó també de la Catalunya central. Aquest tipus
d’instal.lacions marquen la diferència entre les ciutats.
El vot del GMCiU al dictamen serà afirmatiu.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé per agrair el vot d’unanimitat existent
respecte a aquest tema.
Recollint la voluntat de treballar plegats i aquesta punta de passió que s’ha
produït entorn al Teatre Kursaal durant els darrers anys, el Consell municipal
de Cultura ha creat una comissió de seguiment del Projecte, respecte el qual
avui se n’aprova la fase inicial.
Així mateix, el Consell convida, com és habitual, a partir de la propera tardor,
tots els membres dels grups municipals, per possibilitar, amb més o menys
diners, la realització d’un Projecte, que aporta més comoditat, més rendibilitat i,
per descomptat, aquest ingredient de capitalitat cultural a la qual Manresa no
ha de renunciar.
Per tant, des de la regidoria de Cultura, dóna les gràcies per avançat al vot
afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.1.4

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I RATIFICAR
EL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EL 23 DE MAIG DE 2001 ENTRE
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L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL SENYOR PERE FORADADA I
MARTÍN, PER A LA MILLORA DE L’ENTORN DE LA CREU DEL TORT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de juny del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el senyor Pere Foradada i Martín ha realitzat obres de tancament en
una finca de la seva propietat, situada al carrer de Santa Clara, núm. 40, la qual
es troba inclosa dins l’àmbit de protecció de La Creu del Tort.
Atès que el monument de la Creu del Tort és catalogat amb la fitxa D.6 dins del
Pla especial de protecció, el qual fixa com a proposta realçar l’espai del seu
entorn, condicionant-lo com a mirador.
Atès que les obres realitzades a la finca del carrer Santa Clara, 40 tenen una
incidència negativa sobre l’esmentat entorn de La Creu del Tort, motiu pel qual
s’ha proposat al senyor Pere Foradada i Martín una sèrie de mesures per a la
seva millora.
Atès que, en aquest sentit, en data 23 de maig del 2001 fou subscrit un conveni
urbanístic entre l’Ajuntament de Manresa i el senyor Pere Foradada i Martín, el
qual és annex al present dictamen.
Atès que el pacte cinquè del conveni estableix que aquest “serà vigent a partir
del moment de la seva ratificació per part del Ple municipal”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni
urbanístic signat en data 23 de maig del 2001, entre l’Ajuntament de Manresa i
el senyor Pere Foradada i Martín, per a la millora de l’entorn de La Creu del
Tort.”
El senyor García i Comas explica que en l’entorn de la Creu del Tort, es va
atorgar una llicència per construir uns murs, respecte a la qual, posteriorment,
es va veure que tenia una incidència negativa per la manera en què havien
anat apareixent els murs.
D’entre les possibles opcions per solucionar la situació, es va optar per la de
redactar un conveni amb el propietari, senyor Pere Foradada i Martín, per a
l’adequació i millora de l’entorn patrimonial de la Creu del Tort.
Així doncs, el conveni preveu l’enderrocament del mur i la millora de l’entorn de
la Creu del Tort.
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Com a conseqüència de la discussió que es va fer al respecte en la Comissió
Informativa, i de la retirada d’aquest assumpte de l’anterior Ple Corporatiu, es
va veure també la conveniència d’estudiar alternatives de connexió a peu des
de l’entorn de Divina Pastora o carrer del Peix fins al camí anomenat de Fons
de Fans, ja que en aquest indret havia existit un camí, que ja va desaparèixer
fa anys, on hi havia unes escales, que es van malmetre com a conseqüència
d’uns aiguats i que mai es van tornar a refer.
És un recorregut molt complex, ja que, per una banda hi ha el recorregut del
Torrent, la via dels Ferrocarrils Catalans i uns desnivells considerables, però és
interessant i oportú, des del punt de vista de l’interès públic, que hi hagi una
connexió d’aquesta zona alta de la Creu del Tort i del Camí de Santa Clara
amb la part baixa més propera al riu. Aquesta connexió es pot fer a través de
l’antic Camí de la Font de Fans.
Tenint en compte, doncs, que aquesta iniciativa pot millorar la connexió,
l’Ajuntament adopta el compromís de procurar que hi hagi una connexió
segura, bona i de qualitat entre aquests indrets del voltant del carrer del Peix o
de la Divina Pastora i la part de l’actual Camí de la Font de Fans.
Demana el vot afirmatiu al dictamen, que no s’oposa a les futures actuacions
que es poden emprendre amb millores o canvis de planejament.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCiU, tal com va
manifestar en la Comissió Informativa, creu que es produeixen dues situacions:
una referent a la necessitat de rehabilitar la Creu de la Font de Fans, que havia
estat restaurada, si no ho recorda malament, pel senyor Soler i March, i es
pretenia que coincidís amb la inauguració de les festes de la Divina Pastora i
Sant Ignasi, que també era una qüestió d’immediatesa.
Després de la visita que va fer amb la regidora i amb el senyor García, es va
veure molt clar que calia restaurar o recuperar el dret de pas d’uns veïns, a
través del Camí de la Font de Fans i, a partir d’aquell moment, l'equip de
govern va adoptar el compromís d’elaborar un estudi per restaurar la
comunicació entre Divina Pastora i la Font de Fans, perquè pugui servir de
camí i de comunicació per a tots els veïns i propietaris que tenien contacte amb
aquest camí.
Tenint en compte que l'equip de govern ha manifestat la seva sensibilitat per a
aquesta qüestió, el GMCiU votarà afirmativament el dictamen de ratificació
d’aquest conveni urbanístic.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

4.2.1

REVISAR EL PREU DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS
DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A AMPANS, APLICANT-SE UN
PREU ANUAL DE 28.172.640 PTA, I RECONÈIXER-LI UN CRÈDIT DE
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558.896 PTA EN CONCEPTE DE DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL
CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del 2 de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va
adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipis de Manresa, per un
termini de 4 anys, a favor de l'entitat Ampans, per un preu anual de 26.858.896
PTA (161.425,22 EUR), inclòs l'IVA.
Vista la instància de referència registre d'entrada número 7.990/19.03.01,
presentada pel senyor Jaume Espinal i Farré, actuant en nom i representació
d'Ampans, en què sol·licita la revisió del preu del contracte.
Atès que aquest contracte va iniciar-se el dia 1 d'agost de 1998 i que, de
conformitat amb la clàusula tretzena del plec de clàusules que la regeix,
l'adjudicatari té dret a la revisió del preu del contracte de serveis una única
vegada per anualitat.
Atesos els informes emesos per la cap de secció d'Hisenda i pel cap de la
Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, la regidora delegada de Medi
Ambient proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el preu del contracte de serveis que consisteix en el
Manteniment i conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa,
adjudicat a l'entitat Ampans (NIF G08444671, ctra. de Santpedor, km 4,4, Sta.
M. de Comabella de Santpedor), aplicant-se un preu anual a partir d'1 d'agost
de 2000 de 28.172.640 PTA (169.320,98 EUR), inclòs l'IVA.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 558.896 PTA (3.359,03 EUR), inclòs l'IVA, a
favor de l’adjudicatària, en concepte de diferències causades sobre el cànon
revisat, segons s’especifica al quadre següent:
MESOS

FACTURAT

REVISAT

DIFERÈNCI
A

ANY 2000
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

2.277.858
2.277.858
2.277.858
2.277.858
2.277.858

2.347.720
2.347.720
2.347.720
2.347.720
2.347.720

69.862
69.862
69.862
69.862
69.862
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ANY 2001
GENER
FEBRER
MARÇ

2.277.858
2.277.858
2.277.858

2.347.720
2.347.720
2.347.720

TOTAL

69.862
69.862
69.862
558.896 “

La senyora Selga i Brunet pren la paraula i explica que al juliol del 1998, es
va encarregar els servei de manteniment de diferents parcs de la ciutat a
l’entitat Ampans. El plec de clàusules preveu la revisió anual del preu, en base
a uns paràmetres determinats.
Per això, es proposa al Ple la revisió del preu, que quedaria per un valor de
28.172.640 pessetes, a partir del 2000, i reconèixer un crèdit de 558.896
pessetes, que és la diferència entre les factures pagades i el preu que es
proposa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.2.2

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’EXCA. J. MAS,
SL, PER IMPORT D’11.022.013 PTA, PELS TREBALLS REALITZATS A LA
RIERA DE RAJADELL AMB MOTIU DELS AIGUATS DEL 10 DE JUNY DE
2000.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del 19 de juny del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.
Montserrat Selga i Brunet , Regidora delegada de Medi Ambient proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
Creditor:

EXCA. J. MAS, SL, CIF: B 59 859 025
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Adreça:

C/ Sant Joan d’En Coll, 42-44, 08240 - MANRESA

Concepte:

treballs amb motiu dels aiguats del passat 10 de juny del 2000.

Import:

11.022.013,- PTA(inclòs 16% IVA)
(11.022.013,-PTA a la 533.0.210)”

La senyora Selga i Brunet explica que, com a conseqüència dels aiguats, es
va actuar amb urgència i conveniència estratègica de retirar tota la runa i la
resta de barraques que quedaven i que podien constituir un perill d’enderroc.
Es van encarregar a l’entitat Excavacions Jordi Mas, S.L. els treballs per import
de 8 milions de pessetes, consistents en l’enderroc, retirada de runes, trasllat a
l’Abocador, i anivellament, perquè quedessin els terrenys aptes per a la
restauració i reforestació; 4 milions de pessetes del total dels 11, es van
destinar a costos d’abocament.
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit per considerar
que ja ha passat molt de temps i convé resoldre aquest deute pendent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS D’ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE 5.000.000 PTA,
CORRESPONENT A LA PRIMERA PART DE LA QUOTA COM A MEMBRE
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 18 de
juny del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la
Generalitat aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que
l'aportació dels altres ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any
2001 és de 11.082.931,- PTA, corresponent al 35% del pressupost del Centre
de Normalització Lingüística de Manresa, que és de 31.665.518,-PTA.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització
lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals.
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És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 5.000.000,- PTA (cinc milions) consistents
en la primera part de la quota com a membre consorciat del Consorci per a la
Normalització Lingüística, corresponent a la part proporcional del 35% del
pressupost per al present any 2001 del Centre de Normalització Lingüística de
Manresa, que s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior
al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i
domicili fiscal al carrer Pau Clarís, 162, 1r 1ª de Barcelona."
El senyor Fontdevila i Subirana explica que, com és habitual cada any abans
de l’estiu, es contrau la primera obligació econòmica sobre el Pressupost del
2001 amb el Consorci de Normalització Lingüística.
Es fa, en aquesta ocasió, un paquet de 5 milions de pessetes, i la resta, en
previsió de les liquidacions que hi puguin haver per matrícules, abans d’acabar
l’any, es deixa per a un segon acord, que s’adoptarà abans d’acabar l’any
2001.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
5.1.2

APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA AL MANIFEST
D’ALCOI, CONGRÉS DE CULTURA I MUNICIPALISME.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 9 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el dia 6 de maig de l'any 2000, es reunien en Assemblea de
Regidors, a València, representants dels municipis del País Valencià, la Franja
de Ponent, Catalunya Nord, Andorra, Principat de Catalunya i l'Alguer, per tal
d'aprofundir els vincles històrics, socials, culturals, lingüístics i fins i tot
econòmics que han existit i existeixen entre aquests municipis i amb la voluntat
de posar les bases d'una col·laboració futura que fos satisfactòria.
Atès que en el manifest redactat en aquest acte fundacional es feia notar
l'especial coincidència d'interessos municipals en l'àmbit cultural, fet que
desembocà en una reunió a Sueca el 21 de juny on els assistents destacaven
que les polítiques culturals han d'ocupar un lloc de major centralitat en el
conjunt de la política de govern.
Atès que, així mateix, es destaca la necessitat de l'efectiva aplicació del principi
de subsidiarietat estatuït per la Unió Europea i en virtut del qual les entitats
locals haurien de ser les administracions que gestionessin els serveis culturals
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de proximitat, reclamant, a tal efecte, una reforma legislativa o acord polític per
a la delegació de competències i serveis.
Atès que, per aquestes raons, reunits a la ciutat d'Alcoi, en el Congrés de
Cultura i Municipalisme, que aplega els representants dels Ajuntaments del
País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Catalunya Nord, Andorra,
Principat de Catalunya i L'Alguer, s'aprova el present Manifest en el que
propugnen la reforma de l'actual marc legal i de finançament local, en aplicació
progressiva del principi de subsidiarietat proclamat per la Unió Europea, per
poder desenvolupar degudament les responsabilitats que han anat assumint a
causa de la demanda ciutadana, més enllà de les seves obligacions legals.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa al Manifest d'Alcoi, Congrés de
Cultura i Municipalisme."
El senyor Fontdevila i Subirana pren novament la paraula i diu que a finals
del passat mes de febrer, es va celebrar el Congrés de Cultura i Municipalisme
a la ciutat d’Alcoi, amb representants dels ajuntaments del País Valencià, de
les Illes Balears, de la Franja de ponent, de la Catalunya Nord, d’Andorra, del
Principat i de l’Alguer, on es propugnaven determinades polítiques globals
sobre el marc legal de la cultura i el finançament local que reben els municipis.
Donat que hi havia coincidència respecte a un seguit de punts, que eren
semblants en qualsevol part del territori, es va redactar un manifest, que es vol
que sigui extensiu a tots els municipis dels Països Catalans, no tant pels seus
continguts, que són tècnicament coincidents, sinó per la voluntat que serveixi
d’estímul a altres municipis per a un programa cultural. Per tant, demana el vot
afirmatiu, a fi que Manresa s’adhereixi també al Manifest, fent-lo córrer així per
tota la xarxa de municipis dels Països Catalans.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 5.1.3 i 5.2.1 de l’ordre del dia.
5.1.3

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’AON GIL Y
CARVAJAL, SA, PER IMPORT DE 42.600 PTA, PER A L’ASSEGURANÇA
DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE JOAN COLOM AL MUSEU
COMARCAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
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“L'Ajuntament de Manresa va encarregar l'assegurança de l'exposició de
fotografies de Joan Colom al Museu Comarcal (transport, anada i tornada) a la
corredoria d'assegurances AON GIL Y CARVAJAL, S.A.
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu
proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats
pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

AON GIL Y CARVAJAL
NIF: A-28109247

Assegurar l'exposició de fotografies de
Joan Colom al Museu Comarcal

PESSETE
S

42.600,-“

5.2

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SOLIDARITAT

5.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’AMPANS, PER
IMPORT DE 95.700 PTA, EN CONCEPTE DE LA IMPRESSIÓ DE 3.000
QUADRÍPTICS MANRESA SOLIDÀRIA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Solidaritat,
del 5 de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“L'Ajuntament de Manresa va encarregar 3000 quadríptics (impressió i fotolits)
anomenats Manresa Solidària, al proveïdor AMPANS.
En conseqüència d'això, la Regidora de Solidaritat que subscriu proposa, al Ple
l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

AMPANS
CIF: G-08444671

3000 quadríptics Manresa Solidària

PESSETE
S

95.700”

El senyor Fontdevila i Subirana explica que es tracta de dos reconeixements
de crèdits, que disposen de consignació pressupostària suficient. Se sotmeten
a l’aprovació del Ple, perquè no sempre ha quadrat l’ordenament del procés
amb la resolució dels fets.
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Així, per una banda, es va fer una exposició de fotografies de Joan Colom al
Museu Comarcal, que ja s’ha clausurat, per a la qual era necessari contractar
una assegurança que establia la Diputació de Barcelona, igual per a tot el
circuit del país.
Va arribar abans l’assegurança que la seva contractació, per això, cal
reconèixer un crèdit per import de 42.600 pessetes.
Per una altra banda, en el segon reconeixement de crèdit es produeix una
situació similar amb un finançament també clar. En aquest cas, el motiu va ser
la necessitat d’imprimir 3000 quadríptics, que arriben abans que s’hagi pogut
completar el procediment intern de l’Ajuntament. Per tant, no es tracta de cap
defecte de l’empresa que els va imprimir ni de manca de capacitat de
l’Ajuntament per assumir el pagament.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.3 i 5.2.1
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
6.

ÀREA D'HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

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

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de
juliol del 2001 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: JOSEP M. SOLER BONET, en representació de CASAL
FAMILIAR RECREATIU
Expedient: COM/018301 - ICB/000054
Descripció obres: Condicionament interior de dos banys al C/. Sabateria, 3-5
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.ISABEL GARCIA CUEVAS
Expedient: COM/018601 - ICB/000053
Descripció obres: Reparació de façana i interior de dos pisos al C/. Sant
Antoni, 8.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: JORDI BADIA MASATS, en representació de la FUNDACIÓ
INSTITUCIÓ BENÈFICA ASSISTENCIAL MANRESNA
Expedient: OMA/005901 - ICB/000045
Descripció obres: Reforma estructural de sostre de planta baixa al C/. M.
Jacint Verdaguer, 2-4 – Plaça Cots, 12.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la Sra.
TERESA FORN PRUNES
Expedient: OBM/010701 - ICB/000046
Descripció obres: Renovació parcial de sostres al C/. Sant Andreu, 10.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JUAN CARLOS ESCALADA TORRE
Expedient: OBM/010001 - ICB/000035.
Descripció obres: Reforma habitatge al C/. Santa Maria, 28-2on.
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: LLUIS BAENA TORROELLA, en representació del Sr. JULIOFRANCISCO ALVARO GARCIA
Expedient: OBM/009401 - ICB/000036.
Descripció obres: Arranjament façana i col·locar bastida al C/. Nou, 29.
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: CARLOS VENTURA SIMO, en representació del Sr. ANTONIO
SERRA SANGRÀ
Expedient: COM/017401 - ICB/000049.
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Flors de Maig, 4
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap de la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
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Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: JOSEP M. SOLER BONET, en representació de CASAL
FAMILIAR RECREATIU
Expedient: COM/018301 - ICB/000054
Descripció obres: Condicionament interior de dos banys al C/. Sabateria, 3-5
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.ISABEL GARCIA CUEVAS
Expedient: COM/018601 - ICB/000053
Descripció obres: Reparació de façana i interior de dos pisos al C/. Sant
Antoni, 8.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JORDI BADIA MASATS, en representació de la FUNDACIÓ
INSTITUCIÓ BENÈFICA ASSISTENCIAL MANRESNA
Expedient: OMA/005901 - ICB/000045
Descripció obres: Reforma estructural de sostre de planta baixa al C/. M.
Jacint Verdaguer, 2-4 – Plaça Cots, 12.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP EMILI PUIG SOLER, en representació de la Sra.
TERESA FORN PRUNES
Expedient: OBM/010701 - ICB/000046
Descripció obres: Renovació parcial de sostres al C/. Sant Andreu, 10.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JUAN CARLOS ESCALADA TORRE
Expedient: OBM/010001 - ICB/000035.
Descripció obres: Reforma habitatge al C/. Santa Maria, 28-2on.
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: LLUIS BAENA TORROELLA, en representació del Sr. JULIOFRANCISCO ALVARO GARCIA
Expedient: OBM/009401 - ICB/000036.
Descripció obres: Arranjament façana i col·locar bastida al C/. Nou, 29.
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: CARLOS VENTURA SIMO, en representació del Sr. ANTONIO
SERRA SANGRÀ
Expedient: COM/017401 - ICB/000049.
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Flors de Maig, 4
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.2

ESTIMAR LA SOL.LICITUD DEL SENYOR PERE SANTAMARIA GARCIA,
DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de
juliol del 2001 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: PERE SANTAMARIA GARCIA, en representació de la Sra.
ENRICA BORDES BORDES
Expedient: COM/016701 – ICB/000049
Descripció obres: Arranjar façana al C/. Cadí, núm. 25.
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 de la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen:

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: PERE SANTAMARIA GARCIA, en representació de la Sra.
ENRICA BORDES BORDES
Expedient: COM/016701 – ICB/000049
Descripció obres: Arranjar façana al C/. Cadí, núm. 25.
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.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el primer dels dos
dictàmens és habitual en tots els Plens i fa referència a l’aplicació de l’article 4bis de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres (ICIO), que estableix que es beneficiaran d'una bonificació
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del 95 per 100 de la quota d’aquest impost les obres realitzades en l’entorn del
barri antic.
En aquest cas, s’han presentat 7 sol.licituds, que s’han estimat.
El segon dictamen fa referència a l’aplicació de l’apartat 2 del mateix article de
l’Ordenança, referent a la bonificació del 50 per 100 en la quota, per a les obres
de rehabilitació i millora de les façanes situades fora del barri antic.
S’ha presentat una sol.licitud a nom del senyor Pere Santamaria García, en
representació de la senyora Enrica Bordes Bordes, que també s’ha estimat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1 i 6.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
6.1.3

ACCEPTAR L’AJUT DE 138.935 PTA ATORGAT PER RESOLUCIÓ DEL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS, PER
AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS PER AL RESTABLIMENT D’OBRES I
SERVEIS AFECTATS PELS AIGUATS DEL 2000 I SOL.LICITAR UN
PRÉSTEC A L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES PER L’IMPORT
ESMENTAT .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“En data 31 de gener de 2001 es formalitzà el Conveni entre el Departament
de0Governació i Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances, per al
finançament d’inversions pel restabliment de les obres i els serveis de
competència municipal ocasionats pels aiguats de l’any 2000, en compliment
de l’Acord del Govern de la Generalitat de 23 de gener de 2001.
Per Resolució de la consellera de Governació i Relacions Institucionals de 22
de maig de 2001, s’han atorgat a favor de l’Ajuntament de Manresa, ajuts per
un import de 138.935 pessetes, que es faran efectius, d’acord amb l’Ordre de
14 de febrer de 2001, mitjançant la subscripció d’un crèdit amb l’Institut Català
de Finances.
Així mateix, la relació d’ajuts atorgats es determinen en els següents títols
d’actuacions:
TÍTOL DE L’ACTUACIÓ

AJUT ATORGAT

Actuacions de màquina i personal en el tancament i
neteja del camí de Joan Maragall i altres ............
Esllavissades del camí a Monistrolet ...................
TOTAL .......................

(en ptes.)

(en euros)

123.345

741,32

15.590

93,70

138.935

835,02
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Per tot això el tinent d’alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
municipal d’adopció dels acords següents:
Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de 7 de juny de 2001 i pels títols
d’actuació esmentats anteriorment.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.
Tercer.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de
138.935 pessetes (835,02 euros), d’acord amb la Resolució del Director
General d’Administració Local de 7 de juny de 2001, per la qual es fixa l’import
màxim del crèdit a formalitzar.
Quart.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el
Conveni signat el 31 de gener de 2001, entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances i que són les següents:
Termini:
Tipus d’interès:
Comissió d’obertura:

12 anys sent els primers 2 anys de carència.
Euribor anual més un diferencial de 0’50 punts
percentuals.
0’10% del nominal de préstec.

D’acord amb l’Ordre de 14 de febrer de 2001, el pagament de la càrrega
financera (amortització del capital i interessos), que es derivi del contracte de
préstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament
de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom
de la Corporació.
Sisè.- Fer constar que l’Ajuntament de Manresa no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren novament la paraula per explicar que es
tracta d’un dictamen en la línia dels que es presenten darrerament al Ple, en
aquest cas per acceptar l’ajut que atorga la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de 138.935
pessetes. Així mateix, se sol.licita a l’Institut Català de Finances un préstec en
les condicions habituals per a aquestes circumstàncies.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
6.1.4

AUTORITZAR LA SOCIETAT FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, S.A., PER CONCERTAR UN PRÉSTEC HIPOTECARI PER
UN IMPORT MÀXIM DE 24.000.000 PTA, AMB BANCO DE SANTANDER
CENTRAL HISPANO, SA, PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI SITUAT AL CARRER BARRERES, NÚM. 1.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en la redacció que li dóna l’article 59.1 de la Llei 50/1998 de 30 de
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la
prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.
Per escrit de data 4 de juliol del 2001 del gerent, en Josep Armengol i Tatjé, de la
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. es dóna trasllat dels
acords del Consell d’Administració de data 26 de juny del 2001, en el sentit de
sol.licitar al Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari
a llarg termini pel finançament de les obres de rehabilitació d’un edifici de 3
habitatges i 1 local protegits situat al c/ Barreres, 1.
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 6 de juliol de 2001 i
l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 9 de juliol de 2001.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., per
concertar un préstec hipotecari a llarg termini per un import màxim de 24.000.000
ptes., amb Banco de Santander Central Hispano, S.A. per a finançar les obres de
rehabilitació d’un edifici de 3 habitatges i 1 local protegits situat al c/ Barreres, 1;
amb les següents condicions:
- Tipus interès: Variable: Euribor anyal + 0,25% sense arrodoniments. Revisió
anyal.
- Termini: 28 anys. Els tres primers seran de carència i els vint-i-cinc anys
restants d’amortització.
- Comissió d’obertura: 0,10%
- Comissió de cancel·lació: 0
- Condicions d’amortització anticipada del préstec: 0
- Despeses bancàries inicials: 99.000 ptes.
- Relació entre l’import disponible pel promotor i la quantitat total del préstec:
100%
- Dinàmica de la taxació de certificacions i disponibilitat del préstec: a la vista de
les certificacions de l’arquitecte director. Sense comissió. Taxació inicial:
75.000 ptes.
- Comissions per a la no disposició del préstec atorgat: 0
SEGON. Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la
formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3, i
CL4.4; tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28
de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en
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matèria de tutela financera d’Ens locals i de l’informe d’Intervenció de data 9 de
juliol de 2001.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, en aplicació de la Llei 39/1988,
reguladora de les Hisendes Locals, és preceptiva l’autorització del Ple de la
Corporació Municipal, així com l’informe d’Intervenció, per a la concertació
d’operacions de crèdits a llarg termini, per part de les entitats mercantils locals.
La societat municipal FÒRUM, S.A. explica i justifica la necessitat d’una
operació de préstec hipotecari per raons de les obres de rehabilitació d’un
edifici de tres habitatges i un local protegit, situat al carrer Barreres número 1,
per un import de 24 milions de pessetes.
La gestió del préstec ha anat a càrrec de la societat FÒRUM, S.A., malgrat que,
òbviament, la regidoria d’Hisenda ha tutelat els tràmits que s’han seguit, que
són els habituals en els casos de formalització de préstecs per part de
l’Ajuntament.
Així, s’han sol.licitat ofertes per escrit a diverses entitats, respectant, en
aquesta gestió els principis de concurrència, igualtat i no discriminació.
L’oferta més avantatjosa en tots els conceptes ha estat la presentada pel
Banco de Santander Central Hispano, S.A.
Les característiques més substantives del préstec són les següents: l’import és
de 24 milions de pessetes, el període de carència és de 3 anys, el termini
d’amortització és de 25 anys, el tipus d’interès és nominal de l’Euribor anyal +
0,25 per 100, i la comissió d’obertura és del 0,10 per 100.
Quant a les ràtios legals o les disposicions que afecten en matèria de préstec a
l’Ajuntament, tenint en compte que l’estalvi net en aquest cas concret de
FÒRUM, S.A., és positiu, no és necessària la prèvia autorització de la Direcció
General de Política Financera. Pel que fa al volum del deute viu, amb aquesta
incorporació, també estem en un ràtio del 63,52 per 100, que és inferior al 110
per 100 que estableix la Llei. En conseqüència, tampoc és necessària aquesta
autorització de la Direcció General de Política Financera.
El que sí és preceptiu és notificar la formalització d’aquest préstec.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
6.1.5

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICULAT DE
LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 3 I 10, PER TAL D’ADDICIONAR-HI
BONIFICACIONS PER OBRES EN EDIFICIS I ELEMENTS INCLOSOS EN
EL
CATÀLEG
I
PLA
ESPECIAL
DEL
PATRIMONI
HISTÒRICOARQUITECTONIC I AMBIENTAL DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 4 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta dels Serveis del Territori, segons la qual:
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•

Les ordenances fiscals vigents estableixen diverses bonificacions sobre les
quotes de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com de
taxa per llicències urbanístiques.

•

Amb la voluntat de promoure i potenciar la millora del patrimoni
arquitectònic de la ciutat, es considera que seria molt convenient que
s’incloguessin en les esmentades bonificacions les obres de reforma,
reparació i rehabilitació d’edificis inclosos en el Catàleg i Pla Especial de
Protecció del patrimoni historicoarquitectònic i ambiental de Manresa.

•

Aquest instrument de planejament, aprovat el 23 de gener de 1985 proposa
expressament en el seu articulat que s’apliquin bonificacions del 90 %
sobre les quotes dels tributs municipals en aquestes actuacions i, de fet,
l’Ordenança fiscal núm. 3 vigent, en la mateixa línia d’anys anteriors, ja
recull aquesta previsió però la limita a les obres que es realitzin sobre
aquests edificis per part d’administracions públiques, limitació subjectiva
que convindria ampliar perquè la finalitat, que no és altra que el
manteniment i millora del patrimoni arquitectònic, s’assoleix igualment si el
porta a terme la iniciativa privada.

Per les raons exposades, el President de la Comissió Informativa i de Control
d’Hisenda i Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4.bis de
l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres en l’apartat:
Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’Impost les
construccions, instal·lacions o obres següents:
Addicionar el text:
“e) Les obres de reforma, reparació o rehabilitació d’edificis o
elements inclosos en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni
historicoarquitectonic i ambiental de Manresa.”

Segon.-

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 11.6 de
l’Ordenança fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per l’atorgament
de llicències urbanístiques, que passarà a tenir la redacció següent:
“En els casos de llicències d’obres, reparació i rehabilitació
d’immobles afectats per aluminosi, rehabilitació d’immobles del
sector del Barri Antic, delimitats al plànol annex a aquesta
Ordenança, així com les obres de reforma, reparació o rehabilitació
d’edificis o elements inclosos en el Catàleg i Pla Especial del
Patrimoni historicoarquitectònic ambiental de Manresa, s’aplicarà el
coeficient reductor del 0,1 sobre la quota resultant d’aplicar els
epígrafs corresponents d’aquesta Ordenança”.
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Tercer.-

Exposar al públic els acords precedents al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la
publicació del corresponent anunci 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’hagi formulat cap
reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.

Quart.-

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 les Ordenances Fiscals vigents
estableixen diverses bonificacions sobre l’ICIO i també sobre l’atorgament de
les llicències urbanístiques. Concretament, en l’article 4-bis, de l’Ordenança
Fiscal número 3 es preveuen 4 supòsits de bonificació.
En la primera part del dictamen es pretén addicionar un cinquè supòsit amb la
intenció de promoure i potenciar la millora del patrimoni arquitectònic de la
ciutat.
En concret, el cinquè supòsit estableix que també es beneficiaran d’una
bonificació del 95 per 100 en la quota de l’ICIO les obres de reforma, reparació
o rehabilitació d’edificis o elements inclosos en el Catàleg i Pla Especial del
Patrimoni historicoarquitectonic i ambiental de Manresa.
En la segona part del dictamen, i amb la mateixa pretensió de potenciar la
millora del patrimoni a la qual ha fet referència anteriorment, es proposa la
modificació de l’article 11.6 de l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la
taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, en el sentit d’ampliar el
redactat existent en aquest moment, establint que s’aplicarà el coeficient
reductor del 0,1 sobre la quota resultant als epígrafs que ha esmentat
anteriorment corresponents a elements de rehabilitació d’edificis o inclosos en
el Catàleg i Pla Especial del patrimoni historicoarquitectonic i ambiental de
Manresa.
En definitiva, es pretén plasmar la voluntat política de potenciar la millora a la
qual ha fet referència, en les dues bonificacions fiscals, respecte a les quals
l’Ajuntament té capacitat de gestió.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, tenint en compte que en l’aprovació de
les Ordenances Fiscals, el GMCiU no va poder votar separadament i, per tant,
va haver-les de votar negativament i en conjunt, en aquesta ocasió s’abstindrà
en la votació, malgrat que està molt content que s’apliquin aquestes mesures
respecte a la rehabilitació i recuperació del patrimoni.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 1GMICV, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCiU), i, per tant, amb el quòrum
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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.
6.1.6

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ I DEL CARRER URGELL, I APROVAR
PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9 de
juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei d'Urbanisme i el Cap de
la Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària, referent a la determinació del cost
de l'obra del Projecte de remodelació de la plaça d’Anselm Clavé i del carrer
d’Urgell, mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en
l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que
aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden
establir i exigir contribucions especials per a la seva realització, i que es
resumeix:
1. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 9 de maig de 2001 fou inicialment aprovat el Projecte
de remodelació de la plaça d’Anselm Clavé i del carrer d’Urgell, quedant
definitivament aprovat, davant de la manca de reclamacions, amb efectes
del dia 22 de juny de 2001.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de
56.402.374 pta, equivalents a 338.985,09 €.
1.3 Per a la realització de les obres del Projecte de remodelació de la plaça
d’Anselm Clavé i del carrer d’Urgell, no existeix subvenció.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels següents preceptes:
- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou
aprovat el Reglament d’Organització i Funcionament i 195 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
las Bases del Règim Local.
- art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
- art. 15.1 i 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, General Tributària.
- art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
III. Fonaments de dret
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3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals,
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins
l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són
atribuïts. L’obra de Projecte de remodelació de la plaça d’Anselm Clavé i
del carrer d’Urgell, té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
El projecte, a més de la posada al dia d’uns serveis existents però
totalment obsolets pel transcurs del temps, procedeix a l’ampliació
d’aquests serveis, de tal forma que puguin ser utilitzats amb normalitat,
representant per tant una millora evident i un augment del valor de les
finques afectades.
Com indica la memòria del projecte d’obres “les obres comprenen la
demolició de tots els elements existents d’urbanització, el replanteig de
l’obra, la construcció del clavegueram, la modificació i l’ampliació dels
serveis d’abastament d’aigua i gas, la substitució de les línies elèctriques
aèries per una línia elèctrica trenada subjectada a les façanes, la
pavimentació de tot el carrer i la renovació de la instal·lació d’enllumenat
públic”, representant doncs un evident benefici especial per a totes les
finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si
s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que
se n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 Per tractar-se d’una obra de millora i ampliació de la urbanització existent,
s’ha estimat que el benefici obtingut per la propietat ha de situar-se al
50% del valor de les obres a executar, sobre el mòdul de repartiment del
sostre edificable o edificat (el major de tots dos) de les finques, en
aplicació dels criteris ficats per l’article 32 .1, lletra a), de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
Per tant, la quantificació del sostre subjecte es determina, bé a partir del
sostre potencial, fixat pel planejament general vigent, bé pel sostre actual,
en el suposat de resultar aquest superior.
Per altra banda, i prèvia ponderació del benefici que pot representar pels
propietaris, s’ha considerat adient l’aplicació d’un coeficient reductor del
0’5 per a totes aquelles finques o parts de finques que es trobin incloses
dins de l’àmbit de figures de planejament pendents de desenvolupament o
d’àmbits de distribució de beneficis i càrregues pendents també de
desenvolupament, en funció del seu caràcter actual de no edificables,
sempre i quan no donin façana a via pública o a la plaça.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb
l’article 30.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
las Hisendes Locals, tenen la consideració de subjectes passius com a
persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la
realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis que afectin els
béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
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3.5 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, és
la següent:
Cost suportat pel municipi

56.402.374 pta
338.985,09 €

Percentatge d’aplicació
Base imposable

50 %
28.201.187 pta
169.492,55 €

3.6 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si
el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a
efectes de càlcul de les quotes corresponents.
3.7 Segons ha quedat indicat, la base imposable que es proposa és
equivalent al 50% del cost que l’Ajuntament suporta per a la realització
d’aquesta obra. Correspon al Ple de la corporació la fixació del
percentatge a repartir entre els subjectes passius. S’ha considerat adient
l’aplicació d’aquest percentatge del 50% en funció del caràcter d’obra
d’ampliació i millora de serveis existents.
En el càlcul de les contribucions especials individualitzades per
contribuents s’han considerat aquelles situacions de les finques
parcialment incloses en l’àmbit d’un instrument de planejament o en una
àrea de distribució de càrregues i beneficis pendents d’aprovació definitiva
o d’execució, proposant-se l’aplicació d’un coeficient reductor del 0’5,
sempre i quan la façana principal de l’edifici existent o de la finca no doni
directament a la via pública o a la plaça. El cost total pressupostat ha de
tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és major o menor
que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de les quotes
corresponents.
3.8 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de
l’art. 31.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, que són les següents:
IMPORT (pts)

Euros

Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de
programes tècnics (pressupost d’execució material)
- pta
-€
Import de les obres a realitzar

56.402.374 pta
338.985,09 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

- pta

Conceptes complementaris

- pta

-€
-€
TOTAL COST

56.402.374 pta
338.985,09 €

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’ adopció prèvia de l'acord d'imposició i de
l'acord d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha
de repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
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L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la
corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de
membres, de conformitat amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan
s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies hàbils, dins
dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les
reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
poden constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb
el que preveuen els articles 36.2 i 37 de la LHL, amb l’acord de la majoria
absoluta dels afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que
s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament
i es notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte
passiu. Es podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser
destinades a pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a
sol·licitud dels subjectes passius, el fraccionament o ajornament de les quotes
a satisfer, per un termini de cinc anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a la realització de les obres del Projecte de remodelació de la plaça
d’Anselm Clavé i del carrer d’Urgell, és procedent exigir contribucions
especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 de la
LHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar
mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi
la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la
quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) de la LHL , i es consideren els més adients per
la naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 28.201.187’-pts (169.492’55 €),
equivalents al 50% per 100 del cost que l'Ajuntament suporta per a la
realització d'aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i
d'ordenació que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot
favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres. Quan
s’hagi adoptat se sotmetrà a informació pública al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies, dins
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la
corporació abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
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6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 de la LHL.
S’ha de notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que
corresponguin, i es pot formular recurs de reposició davant de
l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes
assignades.
Per tant, el President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l’execució de
les obres objecte del “Projecte de remodelació de la plaça
d’Anselm Clavé i del carrer d’Urgell”.
SEGON.-

Aprovar provisionalment l’expedient d’ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus
annexes 1 a 4, inclusius, expressius de:
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que
contenen les consideracions relatives al fet imposable,
subjectes passius, determinació del cost de les obres, quantitat
a repartir entre els beneficiaris, bases de repartiment, relació de
quotes provisionals, terminis de pagament i normativa aplicable
(annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte, l’acord d’aprovació definitiva del
projecte. (annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu
(annex 4)
Segons el quadre resum següent:
Import del projecte d’execució de l’obra
Cost suportat pel municipi

56.402.374 pta
56.402.374 pta

Percentatge d’aplicació
Base imposable

50%
28.201.187 pta

338.985,09 €

169.492,55 €
Suma de mòduls de distribució (metres
quadrats de sostre)
Preu unitari mòdul (m2 sostre)

16.494
1.709,784588 pta
10,28 €

TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.-

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la

78

publicació de l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà
a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els
acords adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat
amb l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora
de les Hisendes Locals.”
El senyor Teixeiro i Macipe diu que en el Projecte de remodelació de la plaça
d’Anselm Clavé i del carrer d’Urgell, es donen els fonaments de dret per a la
formalització de l’expedient de contribucions especials.
S’ha estimat que el benefici obtingut per la propietat s’ha de situar al 50 per 100
del valor de les obres executades.
Els elements substantius de l’expedient són els següents: un cost de 56,4
milions de pessetes; i, en conseqüència, una base imposable del 50 per 100
del cost suportat per l’Ajuntament.
Cal fer constar, respecte a aquest expedient, que la part posterior de les
finques amb referències cadastrals 2200026, 2200027, 2200028 i 2200029
estan incloses a les unitats d’actuació II i III del Pla Especial Barreres, que està
sense desenvolupar. Això ha implicat l’aplicació d’un coeficient reductor per a la
part posterior d’aquestes finques del 0,50 per 100.
Amb aquesta consideració i el comentari anterior, la suma dels mòduls és de
16.494, que dóna un preu unitari per metre quadrat de sostre edificable de
1.710 pessetes.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCiU ha manifestat, fins i
tot, en l’aprovació dels Pressupostos, que considerava que, tenint en compte,
determinades situacions que s’havien produït darrerament, com és ara la
compra de l’antiga finca dels Olis López i d’altres del mateix entorn, no era el
millor moment per executar les obres de la plaça Clavé. Així ho va manifestar
ell mateix a la Comissió Informativa i en una reunió celebrada sobre
rehabilitació.
Caldria, doncs, començar la recuperació de l’espai existent entre la plaça de
Valldaura i la part de la plaça d’Anselm Clavé per la plaça de Valldaura, per
anar pujant, després cap a dalt.
Alhora, es milloraria la Muralla de Sant Francesc, que és una entrada a la
ciutat.
Per tant, insisteix, aquest no és el millor moment per portar a terme aquestes
obres, tenint en compte, per una banda, que les obres afectaran algunes cases
incloses en el Pla Especial Barreres, com ha comentat el regidor delegat
d’Hisenda, i, per una altra banda, les obres d’enderroc de l’edifici situat a la
plaça de Fius i Palà, entre d’altres.
El GMCiU ho va manifestar així quan es va intentar consensuar la qüestió de la
rehabilitació.
Davant d’això, i malgrat entendre que, des del punt de vista tècnic, l’aplicació
de les contribucions especials sobre el 50 per 100 és l’habitual en aquestes
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situacions de nova urbanització en el barri antic, el vot del GMCiU serà
d’abstenció respecte a aquest dictamen.
L'alcalde diu que, des del respecte al posicionament de tothom, l'equip de
govern entén que aquestes obres possibiliten unir l’illa de la plaça de Sant
Domènec amb la resta del barri antic.
Malgrat això, cadascú marca les prioritats de la manera que creu més oportuna
i l'equip de govern, malgrat que sigui cert que l’any 2003, si tot va bé, s’haurà
d’enderrocar la casa dels Olis López, creu que pot ser coherent la millora
d’aquell entorn amb l’acabament de la connexió de tot aquest sector, que, des
del punt de vista de la millora de la urbanització i de l’entorn urbà, és
absolutament necessària.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCiU), i, per tant, amb el quòrum
que determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, CIU, ERC, PP I IC-V PER
TAL QUE L’AJUNTAMENT DE MANRESA S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA
“SEGELLS PLURALS”.

El secretari dóna compte de la proposició de l’11 de juliol del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que l’any 1850 es va emetre el primer segell postal modern espanyol i
des d’aleshores fins el 30 de juny del 2000 l’Estat ha emès un total de 3.731
segells, dels quals 31 han portat algun text en català, 11 han portat algun text
en gallec i només 4 han portat algun text en èuscar.
Atès que en aquest període, d’altra banda, l’Estat no ha emès ni un sol segell
en les altres llengües parlades en el seu territori (aragonès, asturià i occità de la
Vall d’Aran).
Atès el contrast que això suposa respecte un bon nombre d’Estats plurilingües
del món, que han reflectit en els seus segells la seva diversitat lingüística
interna i d’aquesta manera l’han promoguda dins i fora de les seves fronteres.
Atès que la Constitució espanyola de 1978 conté el mandat de respectar i
protegir la diversitat lingüística de l’Estat.
Per tot això, volem formular públicament la petició que la diversitat lingüística
sigui incorporada als segells de l’Estat i, amb la intenció d’aconseguir la
pluralitat en la uniforme història filatèlica espanyola, proposem l’adopció dels
següents
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ACORDS
1) Afegir-se a la campanya “Segells plurals” que propugna la incorporació de
la llengua catalana en els segells postals clàssics així com als segells
automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals ordinàries o
commemoratives, les postals, les targetes de correu, els aerogrames, les
proves de luxe i qualsevol altre efecte postal emès per Correus i Telègrafs i
imprès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
2) Instar totes les formacions polítiques del Parlament de Catalunya a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició de Llei sobre
l’ús de les llengües castellana, catalana, gallega, basca, asturiana,
aragonesa i occitana en els segells postals clàssics així com als segells
automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes
postals commemoratives, les postals, les targetes de correu, els
aerogrames, les proves de luxe i qualsevol altre efecte postal emès per
Correus i Telègrafs i imprès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT).
3) Fer arribar aquesta moció al Govern i al Parlament de Catalunya, al Govern
de l’Estat espanyol, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, així com a
l’Organització pel Multilingüisme.”
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva exposició dient que aquesta
proposició té, per una banda, la virtut d’aconseguir la unanimitat de tots els
grups, la qual cosa ja seria un primer punt per manifestar un cert estat de joia, i,
per una altra banda, parteix d’una commemoració que en lloc de ser dels 150
anys del correu postal modern a l’Estat espanyol, és el de reclamar un fet que
també ara fa anys aquest Ple municipal demanava, consistent en la
demostració pública de la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol.
Ara fa uns anys, es demanava per al bitllets del Banc d’Espanya i en aquest
moment en què probablement molts més ajuntaments ho han demanat, ja que
aquesta és una campanya popular que es fa des de fa un any en molts
ajuntaments, si més no, del principat, es demana la incorporació de la llengua
catalana en els segells que s’editen a l’Estat espanyol.
Hi ha una part estadística en l’exposició de motius de la proposició, segons la
qual dels 3.731 segells que s’han imprès des de l’any 1850 només 31 han
portat algun text en català, cosa que hauria de provocar la nostra satisfacció, ja
que només 11 l’han portat en gallec i 4 en èuscar.
Cal tenir en compte, així mateix, que no s’editaven en una sola d’aquestes
llengües sinó que es feia de manera compartida.
Malgrat que no se’n faci referència a la part expositiva de la proposició, cal dir,
perquè no sembli que s’obvien els col·leccionistes de segells, que l’Estat
espanyol potser va ser més respectuós de vegades en les emissions que es
feien per a les colònies, com són ara les de Cabo Juby, el Marroc, i Sidi Ifni,
entre d’altres, on, de vegades, es produïa un bilingüisme entre la llengua del
Marroc, és a dir l’àrab clàssic, i l’espanyola o castellana.
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Tot això ja ha passat o, si més no, el tema colonial de l’Àfrica, i, per continuar
amb la campanya dels segells plurals, amb la voluntat que reflecteixi la
pluralitat lingüística, els grups municipals demanen que la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre tingui en compte aquesta proposta.
Segurament ja és tard, perquè els segells, com a efectes postals, van de baixa,
però precisament per això, es demana que en els automàtics, que són els que
més circulen actualment, o en determinades etiquetes postals es reflecteixi
aquesta petició.
L'equip de govern està convençut, i creu que la resta de grups municipals hi
coincidiran, que aquest pot ser un pas més en aquesta voluntat de deixar
constància de la pluralitat cultural que l’Estat espanyol i tots els pobles que hi
conviuen, i creu que aquest fet podria tenir continuïtat.
La mateixa campanya de vegades pot saber greu, així, la que va fer a finals de
l’any 2000 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre va ser un dels episodis
històrics d’Espanya una mica “cavernícola”, que va sorprendre els amants de la
filatèlia.
En qualsevol cas, Manresa insisteix i, com molts altres ajuntaments, considera
que aquesta és una bona proposta a fer a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, al Govern de l’Estat i al Parlament de Catalunya, així com a
l’Organització pel Multilingüisme, que és la impulsora d’aquesta campanya.
Per tot això, com a un més dels signants de la proposició i també com a regidor
de Cultura, demana el vot afirmatiu a la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL QUE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA DONI SUPORT AL CORRELLENGUA
2001.

El secretari dóna compte de la proposició del 12 de juliol del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“Atesa la necessitat de seguir reivindicant la plena normalització de l’ús social
de la llengua pròpia de Catalunya.
Atesa la consolidació que, any rere any, està assolint la iniciativa del
Correllengua, gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions
i de la societat civil en general.
Atesa la voluntat de l’organització del Correllengua de ratificar i augmentar
aquests suports per arribar a tots els municipis de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que ha de caracteritzar la ciutat de
Manresa.
El grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següents
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ACORDS
1. Donar suport al Correllengua 2001, com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua
catalana, així com del respecte a la seva unitat filològica.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al correcte
funcionament de les activitats programades.
3. Fer una aportació econòmica per al bon funcionament del Correllengua
2001.
4. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua (CAL).”
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCiU ha presentat
aquesta proposició amb tres objectius: en primer lloc, que l’Ajuntament de
Manresa pugui adherir-se al Correllengua 2001, amb anterioritat a la seva
celebració, i, per tant, que Manresa consti com a una de les ciutat adherides;
en segon lloc, que s’arribi al consens, i per això, abans de la celebració
d’aquest Ple, el GMCiU ho va posar en coneixement del regidor de Cultura i de
la resta dels grups municipals; i en tercer lloc, que la ciutat de Manresa, a
través del seu Ple municipal doni suport un any més a una iniciativa ciutadana
que treballa en favor del reconeixement i de l’impuls a la normalització
lingüística de la llengua pròpia del país. I no només això, que és suficient,
perquè queda molt camí per recórrer, sinó també per reconèixer la unitat
filològica de la llengua catalana, davant d’alguns intents de posar-ho en dubte
existents encara avui dia.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que els grups que formen l'equip
de govern donaran suport a aquesta proposició del GMCiU, sobretot perquè,
com a mínim, té la virtut d’arribar a temps, en el sentit, que l’any passat va
presentar aquesta proposició, com a regidor de Cultura, amb la mala sort que el
Ple de setembre es va escaure dos dies després de la celebració del
Correllengua.
El text de la proposició del GMCiU és gairebé el mateix que el que va presentar
l’any passat la regidoria de Cultura, fet que explica la posició formal de no
signar la proposició, però, en qualsevol cas, lògicament votar-la afirmativament
i, fins i tot, demanar a la resta de grups municipals que s’hi adhereixin, perquè
el proper mes de setembre, el pas del Correllengua per la nostra ciutat sigui
celebrat, ben viscut i col·labori a la normalització lingüística a la qual ha fet
referència el regidor del GMCiU.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
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7.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I IC-V, EN
RELACIÓ AL CONSUM DE PRODUCTES ETIQUETATS EN CATALÀ.

El secretari dóna compte de la proposició del 12 de juliol del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, vi i
cava que se serveixen en els bars, menjadors i en actes institucionals o
d’entitats, són etiquetats en llengües que no són la catalana.
Atès que els productes etiquetats en la llengua pròpia de Catalunya
representen només el 2 % de la totalitat dels productes que es venen al país.
Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,
estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús
del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes
relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.
Els grups municipals CiU, ERC i IC-V, proposen al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següents
ACORDS
1.

L’Ajuntament de Manresa fomentarà entre el teixit associatiu i en el
conjunt de la ciutadania l’ús del català en relació al consum de productes
etiquetats en la llengua pròpia de Catalunya.

2.

En els actes institucionals organitzats per l’Ajuntament o per organismes
que en depenen se servirà, si és el cas, aigua, vi i cava etiquetats en
català.

3.

Trametre el present acord a la Mesa del Parlament de Catalunya.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística estableix com a una de les accions prioritàries dels
ajuntaments la potenciació de la llengua.
Així mateix, en el seu article 30, la Llei fa pressió respecte la qüestió de les
empreses concessionàries de les Administracions.
L’etiquetatge de productes en català es troba en una situació d’absolut
desavantatge, respecte a la resta, en un 2 sobre un 98 per 100.
També està clar que els catalans, en igualtat de condicions, tenim tendència a
escollir productes etiquetats en català.
Per tant, creu que és l’Administració qui pot fer aquesta pressió, perquè en tota
una sèrie de productes, com són ara el vi, el cava i l’aigua, es promogui la
utilització o el consum d’aquests productes etiquetats en català, a fi
d’aconseguir que canviï una mica la inèrcia existent.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé i diu que l'equip de govern votarà
afirmativament aquesta proposició per al foment entre el teixit associatiu i en el
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conjunt dels ciutadans de l’ús del català en relació al consum de productes
etiquetats en la llengua pròpia de Catalunya, aprofitant que, a més, té el clar
suport de Llei de política lingüística.
Quan al segon punt de l’acord, sense ànim de ser perepunyetes, diria que es
produeix un petit conflicte respecte a l’aigua que s’haurà de consumir en els
actes institucionals que organitzi l’Ajuntament, i ho explicarà a continuació, ja
que tan bon punt sigui possible, es resoldrà.
El GMCiU recordarà que quan formava l'equip de govern, es va aprovar una
proposició a proposta del grup d’Esquerra Nacionalista de Manresa, segons la
qual les ampolles d’aigua han de ser reutilitzables i reciclables. Això significa
que han de ser de vidre.
Durant aquests anys, entre les diferents marques d’aigua del Montseny, no ha
trobat un envasador de vidre de l’aigua de Ribes, que només envasa en
garrafes de 5 i 8 litres, i aigua d’Arinsal, de l’Estat andorrà. La recerca, però, és
molt poc professional, perquè l’ha fet ell personalment, des del seu punt de
vista particular.
Per tant, si algú troba i proposa una marca d’aigua que envasi en vidre, creu
que es podria respectar. En cas contrari, creu que s’hauria de mantenir el criteri
prioritari del vidre.
Respecte el vi, sense que ningú se’n faci una idea errònia, ja que, de fet, els
membres corporatius en consumeixen poc, es pot fer que sigui en català, ja
que algunes empreses del Bages fan l’etiquetatge en aquesta llengua.
Per últim, quant al cava, que és una denominació que no li agrada, però a la
qual hi estem obligats en compliment d’una ordre de la Unió Europea, també
se’n trobaria etiquetat en català d’entre el que s’elabora a la nostra comarca,
així com algunes marques que s’elaboren a la resta del país. Es tracta, doncs,
de posar-se d’acord respecte els proveïdors.
No cal parlar dels refrescos, perquè normalment no són etiquetats en català,
però, tenint en compte que algunes empreses, que tenen una mica de vista, ja
fan la publicitat en català, es continuaran consumint els derivats de cola amb
les especificitats tècniques en castellà i els anuncis en català.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP).
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

El secretari explica el contingut dels sis assumptes sobrevinguts i diu que, en
exercici de les funcions reservades que li atorga l’article 92.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ha de manifestar que
l’expedient corresponent a l’assumpte sobrevingut número 6, ha estat esperant
la seva inclusió a l’ordre del dia fins l’últim moment, atès que faltaven informes
per considerar-lo conclòs. A última hora, l’òrgan competent ha decidit incloure’l
a l’ordre del dia, però ell vol fer constar en acta que, per ser considerat
l’expedient conclòs, hi manca un informe important com ho és l’econòmic financer.
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El senyor de Puig i Viladrich demana la votació separada dels cinc primers
assumptes sobrevinguts respecte del sisè.
L'alcalde accepta la petició del senyor de Puig i sotmet a votació la prèvia i
especial declaració d’urgència dels cinc primers assumptes sobrevinguts
presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e)
del ROM.
A continuació, sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’assumpte sobrevingut número 6, la qual s’aprova per 13 vots afirmatius (9
GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP).
8.1

MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI D’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A MOTOR EN
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL
MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT,
ADJUDICADA
A
L’ENTITAT
MERCANTIL
APARCAMIENTOS
CONCERTADOS, S.A., EN EL SENTIT DE REGULARITZAR LES PLACES
D’APARCAMENT PREVISTES A LA CLÀUSULA 16a. DEL PLEC DE
CLÀUSULES QUE REGEIX LA CONCESSIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 12 de juliol del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de maig
de 1995, va adjudicar la concessió administrativa del servei municipal
d’estacionament vigilat de vehicles de motor en zones especials i determinades
de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, per un
període de 5 anys, a favor de l’entitat mercantil APARCAMIENTOS
CONCERTADOS, S.A.
Atès que per part del cap de servei d’Obres i Manteniments s’ha emès un
informe en data 11 de juliol de 2001, en el qual es proposa la modificació de les
places en servei d’aquesta concessió, com a conseqüència de l’ampliació de
l’illa de vianants que suposa l’eliminació de part de les places d’aparcament
situades en el carrer Alfons XII i la regularització de per haver desaparegut
algunes places més per diferents motius (noves zones de càrrega i descàrrega,
noves àrees de contenidors de recollida de residus, entre altres).
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació
de la qualitat, la quantitat, el temps o lloc de les prestacions en què el servei
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 8a del plec regulador de la

86

concessió, en concordança amb els article 127 del Reglament de serveis de les
corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa de l’explotació del servei
d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i
determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari
limitat, adjudicada a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS,
S.A. (A 28732915 – Arquitecto Gaudí, 4 de Madrid, en el sentit de regularitzar
les places d’aparcament previstes a la clàusula 16a del plec que regeix la
concessió, d’acord amb el quadre que es transcriu a continuació:
ZONA ACTUAL

Plaça Major
Plaça del Carme
Carrer Alfons XII
Plaça Valldaura
Muralla St. Domènec
Carrer Jaume I
Plaça Infants
Carretera de Vic
Carrer Guimerà
Carrer Casanova
Carrer Pompeu Fabra
Plaça Independència
Carrer Carrió
Passeig Pere III
Carrer Soler i March
Muralla Sant Francesc
Carrer Canonge Muntanyà
Carrer Piques-Plaça Llisach
TOTALS

NÚMERO DE PLACES

31
22
34
10
21
36
22
129
45
11
37
17
33
156
10
18
10
12
654

NÚMERO
EXPENEDORS

1
1
1
1
1
1
7
3
2
1
2
9
1
1

32

L’actualització aprovada queda recollida al plànol que s’acompanya com annex
al present dictamen.
SEGON. Fer constar que aquesta modificació manté el mateix nombre de
places d’aparcament i d’expenedors, per la qual cosa el règim econòmic
financer de la concessió no resulta alterat.
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per donar compliment a l’expedient.”
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El senyor Caballo i Molina pren la paraula i explica que la concessió que
actualment té adjudicada la societat d’aparcaments regulats en superfície
consta de 650 places distribuïdes per la zona blava de la ciutat.
Aquest nombre de places estava desfasat en aquest moment en menys places
a conseqüència d’haver-se atorgat llicències de guals, haver habilitat zones de
càrrega i descàrrega, i també per la propera creació de l’illa de vianants en
l’entorn de la plaça Gispert, el primer tram del carrer d’Alfons XII i el carrer de
Vilanova, malgrat que aquest últim no disposava de zona de regulació.
Aquest dèficit de places s’ha repartit de forma que altres sectors de la ciutat, on
també hi ha necessitat d’aparcament regulat de rotació, en poguessin disposar.
Com a conseqüència de la creació de la zona de vianants en el primer tram del
carrer d’Alfons XII, s’eliminen 23 o 24 places, i en queden 12 al carrer de les
Piques i a la plaça Llisach, 18 a la Muralla de Sant Francesc, i 10 al carrer del
Canonge Muntanyà.
Tota modificació que es faci en aquest sentit sobre la concessió del servei
d’aparcaments regulats comporta també la conformitat de l’empresa
concessionària, a més dels informes dels serveis tècnics.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
8.2

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESUSPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS LA
SUBVENCIÓ D’1.280.000 PTES. CONCEDIDES PEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL
SOSTENIMENT DE LA LLAR D’INFANTS “EL SOLET”, DURANT L’ANY
2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
12 de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93
i signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal.
Atesa la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de data 27 de juny de 2001 i, publicada al DOGC de 9 de juliol de
2001 per la qual s’atorga una subvenció de 1.280.000,- PTA per al sosteniment
del Centre d’Educació Infantil de 1r. cicle “El Solet” de titularitat municipal, per a
l'any 2001.
Atès que el punt tercer de l’esmentada resolució estableix que per poder
efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de
l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.
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Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, aquest Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la
subvenció de 1.280.000,- PTA (un milió dues-centes vuitanta mil pessetes),
concedides pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
al sosteniment de la llar d'infants "El Solet", durant l'any 2001, establerta en la
resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 27 de juny de 2001 i
publicada al DOGC de 9 de juliol de 2001.
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El senyor Mora i Villamate diu que amb la lectura del dictamen ja queda clar
el seu contingut. Resta només, en tot cas, justificar el fet que s’hagi presentat
com a sobrevingut. El motiu és que la resolució per la qual s’atorga la
subvenció obliga a fer la seva acceptació pel Ple de la Corporació, abans del
10 de setembre. En conseqüència, donat que aquesta era l’única sessió
plenària útil per fer aquest tràmit, s’ha hagut de córrer una mica i presentar el
dictamen com a sobrevingut.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
8.3

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL REGIDOR DELEGAT
D’HISENDA, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 17/2001, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen, del 13 de juliol del 2001 que, transcrit,
diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2002, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent
expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d'aquest Ajuntament.
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Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal
i per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost Municipal,
no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar
fins a l'exercici del 2002.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 17/2001 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar el finançament de la partida 422.6.632 - Ensenyament
secundari. Edificis i altres construccions a la partida 422.1.632.01 Ensenyament
bàsic - Edificis i altres construccions, el qual serà:
Crèdit entitats financeres ...............
Subvenció Generalitat ...................

25.000.000
25.000.000

Així mateix, modificar el finançament de la partida 452.7.632 -Rehabilitació
Teatre Kursaal - Edificis i altres construccions que restarà de la següent
manera
Crèdit entitats financeres ...............
Subvenció Generalitat ...................

142.173.913
133.000.000

Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'expedient 17/2001 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, en principi, i malgrat que s’ha votat la
urgència per unanimitat de tots els membres presents, cosa que agraeix, vol fer
constar que a l'equip de govern i a la seva regidoria no els agrada presentar
com a assumptes sobrevinguts els dictàmens d’aprovació d’expedients de
modificació de crèdits.
L’excepcionalitat que es produeix serveix per reflectir una mica la manera de
pensar.
Entrant ja en el contingut del dictamen, es tracta d’un expedient que preveu,
pressupostàriament un moviment de partides per 143,7 milions de pessetes, les
quals suposen respecte a la despesa un increment de 88,3 milions de pessetes
i partides de nova creació, és a dir, de noves despeses per valor de 55,4
milions de pessetes.
Aquestes partides es financen amb Majors ingressos, per valor de 113,2
milions de pessetes, i baixes de crèdit per valor de 30,4 milions de pessetes.
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Conceptualment, es poden destacar com a elements més significatius els
següents: l’acceptació d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a la
Fundació Universitària del Bages, per valor de 2.700.000 pessetes, i alhora, es
crea la partida que suposa l’increment de la despesa per a l’ús d’aquesta
subvenció.
Així mateix, de Secretaria General i com a conseqüència de la propera
operació de revisió del Padró i Cens d’edificis 2001, és necessari habilitar i
preparar el local per a les oficines de la zona de l’INE, que estan ubicades a
l’edifici de la Florinda.
També, per al pagament de complements retributius, cal addicionar a la partida
que estava pressupostada, per valor de 7 milions de pessetes, que han estat
finançats amb Majors ingressos, procedents de partides pressupostàries
d’interessos financers.
En relació amb els dos expedient de modificació que es presentaran més
endavant, es produeix una reclassificació de les partides del Teatre Kursaal,
per valor de 75 milions de pessetes, així com la consignació pressupostària de
la qüestió de l’IBI repercutit, com a conseqüència de l’adjudicació de la finca
situada en l’avinguda de les Bases de Manresa, s/n, en concret en la parcel.la
número 4.
Aprofitant la formalització de l’expedient, s’han inclòs per a determinats
projectes de cooperació del Tercer món, uns augments per a la reclassificació
de partides corresponents, per consignació insuficient.
De la mateixa manera, i per fer front a un seguit de despeses derivades de
l’adequació del Casal de Joves, la regidoria de Joventut ha fet una
reclassificació de les partides corresponents, per valor d’1,3 milions de
pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes
sobrevinguts número 8.4 i 8.5.
8.4

AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN RELACIÓ
AMB L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “REFORMA I ARRANJAMENT AL CEIP
ANSELM CABANES”, AMB UN PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTE DE 129.429.568 PTES

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 de juliol del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 5 de juliol de 2001 s’ha subscrit un Conveni de Cooperació
entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa, per la realització de les obres de reforma i
arranjament al Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Anselm Cabanes, la
minuta del qual va ser aprovat pel Ple de la Corporació Municipal de data 27 de
juny de 2001.
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Atès que, de conformitat amb la clàusula segona de l’esmentat Conveni, la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, fa una
aportació de 25.000.000 PTA amb càrrec al pressupost de l’any 2001.
Atès que el pressupost total d’execució del projecte (PEC), aprovat inicialment
mitjançant Decret de data 10 de juliol de 2001, és de 129.429.568 PTA, i la
seva execució s’haurà de portar a terme dins dels exercicis 2001 i 2002.
Atès l’Informe del Cap de Servei de Desenvolupament de data 10 de juliol de
2001, en que es proposa la tramitació de l’expedient d’autorització de la
modalitat de despesa plurianual en relació a l’execució de l’obra “Reforma i
arranjament al CEIP Anselm Cabanes”, d’acord al previst a l’article 155 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i articles
79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 2 d’abril.
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en relació a l’execució
de l’obra “Reforma i arranjament al CEIP Anselm Cabanes”, amb un pressupost
total d’execució per contracte de 129.429.568 PTA., d’acord amb la següent
distribució plurianual:
EXERCICI
2001
2002

IMPORT (EN PTA)
50.000.000
79.429.568

Es fa ús de l’excepcionalitat prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre i 84.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
SEGON.- Tramitar expedient de crèdits extraordinaris del pressupost a
finançar amb majors ingressos procedents de l’aportació de la Generalitat de
Catalunya, i amb baixes de crèdits sobrants, per fer front a l’anualitat de
l’exercici de 2001.
TERCER.- Consignar en el Pressupost municipal de l’exercici de 2002,
l’anualitat de 79.429.568 PTA, per atendre les obligacions de pagament
corresponents a l’esmentada anualitat.”
8.5

AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN RELACIÓ
AMB L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “REFORMA DEL TEATRE KURSAAL DE
MANRESA”, AMB UN PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTE DE 360.348.186 PTES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 de juliol del 2001
que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst executar el projecte de “Reforma
del Teatre Kursaal” amb un pressupost total de 360.348.186 PTA, segons el
següent detall:
Pressupost d’execució per contracte de les obres ..........
Honoraris de direcció d’obra, control de qualitat, estudi
seguretat, instal·lacions, taxes i legalitzacions ...............
Drets d’escomeses de gas, electricitat i aigua ...............

346.842.738 PTA
11.905.448 PTA
1.600.000 PTA

Atès l’informe del Cap de Servei de Desenvolupament de 10 de juliol, en el que
es proposa la tramitació de l’expedient d’autorització de la modalitat de
despesa plurianual en relació a l’execució del projecte “Reforma del Teatre
Kursaal”.
Atès que l’execució de les obres està previst que es realitzin entre el exercicis
2001, 2002 i 2003.
Atès que existeix consignació a les partides 452.7.632/00 i 452.7.632 del vigent
Pressupost Municipal per atendre la despesa a realitzar dins l’exercici 2001,
però no suficient finançament, seria necessari fer una modificació per poder
atendre aquesta anualitat.
Atès que les obres a realitzar reuneixen les condicions per a poder acordar la
modalitat de despesa plurianual prevista en l’article 155 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i articles 79 i 80 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en relació a l’execució
de l’obra “Reforma del Teatre Kursaal de Manresa”, amb un pressupost total
d’execució per contracte de 360.348.186 PTA., d’acord amb la següent
distribució plurianual:
EXERCICI
2001
2002
2003

IMPORT (EN PTA)
200.000.000
80.174.093
80.174.093

Es fa ús de l’excepcionalitat prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre i 84.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
SEGON.- Tramitar un expedient de modificació de crèdits per tal d’augmentar
la partida 452.7.632 per la part que no té finançament i poder així atendre
l’anualitat de l’exercici 2001.
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TERCER.- Consignar en els pressupostos dels exercicis 2002 i 2003, els
imports corresponents a aquestes anualitats, amb el seu respectiu
finançament.”
El senyor Teixeiro i Macipe diu que els dos dictàmens fan referència a
despeses de plurianualitat, és a dir a l’autorització de la modalitat de despesa
plurianual, tant per a l’execució de l’obra del Col.legi d’Anselm Cabanes, com
per a la reforma del Teatre Kursaal.
En el primer cas, es pretén la plurianualitat de les obres, amb la distribució de
50 milions de pessetes per a l’any 2001, i dels 79 milions de pessetes restants
per a l’any 2002.
A fi d’aconseguit la puritat pressupostària, s’aprofita aquest expedient per
consignar el concepte d’ensenyament bàsic per al Col.legi d’Anselm Cabanes,
tenint en compte que ho estava com a ensenyament secundari, amb la qual
cosa no es pretén més que aplicar una terminologia més exacta.
En el segon cas, referent a la reforma del Teatre Kursaal, la plurianualitat es
distribueix de la manera següent: 200 milions de pessetes per a l’exercici 2001 i
260 milions de pessetes, en els dos exercicis següents, la qual cosa
condiciona, alhora, el finançament dels 200 milions de pessetes del Pressupost
2001, que es faran a càrrec de préstecs del mateix Ajuntament.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts número 8.4 i 8.5,
s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
8.6

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT
MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, S.A., PER A LA MILLORA DE
L’ENTORN DE LA RIERA DE REJADELL.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del 16 de juliol del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que els aiguats del passat 10 de juny del 2000 varen arrassar la majoria
d’horts, tanques i barraques existents als marges de la riera de Rajadell,
deixant aquest espai en molt mal estat i ocasionant la necessitat d’efectuar una
ràpida recuperació del seu entorn.
Atès que la societat municipal AIGÜES DE MANRESA, S.A. té interès en la
preservació del patrimoni natural i, més concretament, en la millora i la
conservació dels ecosistemes fluvials i que, en aquest sentit, ha impulsat
diverses actuacions dirigides a la preservació de la llera dels rius.
Atès que, amb la voluntat de restaurar la zona malmesa, en data 18 de juny de
2001 AIGÜES DE MANRESA, S.A. ha presentat a l’Ajuntament de Manresa
l’anomenat “Projecte d’implantació de 50 horts familiars al barri del Xup de
Manresa”, el qual contempla la desaparició definitiva dels horts fins ara
existents en els marges de la riera i, de consens amb els veïns afectats, el seu
trasllat en una zona propera, sobre uns terrenys de titularitat municipal.
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Atès que la proposta d’actuació d’AIGÜES DE MANRESA, S.A. coincideix
plenament amb els objectius de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, pel que fa a
l’ordenació dels marges dels rius, ja que aquests objectius vénen contemplats
de forma expressa tant en el document de l’Agenda 21 local, con en el Pla
d’actuació municipal (PAM 2000-2003).
Atesa la coincidència d’interessos entre l’AJUNTAMENT DE MANRESA i la
societat municipal Aigües de Manresa, S.A., ambdues parts han manifestat la
voluntat de subscriure el conveni de col.laboració que s’annexa a aquest
dictamen.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
1r. APROVAR la minuta del Conveni de col.laboració per a la millora de l’entorn
de la riera de Rajadell que s’annexa a aquest dictamen, a subscriure amb la
societat municipal AIGÜES DE MANRESA, S.A.
2n. FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura del conveni definitiu.”
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i diu que torna a estar sobre la
taula en el Ple d’avui la qüestió dels horts del Xup. Aquesta proposta de
conveni de col.laboració a subscriure amb al societat municipal Aigües de
Manresa, S.A. ve emmarcat amb el mateix objectiu, és a dir, la prioritat i la
importància que té l’execució d’aquest projecte.
Malgrat que ja s’ha debatut el tema, per la importància que té per a ella, li
agradaria recalcar els factors estratègics que juguen en els temes de
sostenibilitat, medi ambient i protecció del territori.
La Riera de Rajadell està catalogada com a zona de reserva ecològica. En
conseqüència, les actuacions que la beneficien directament o indirectament són
de vital importància des del seu punt de vista.
També voldria fer esment al fet que el Pla d’Actuació Municipal (PAM), dins de
l’àrea de Medi Ambient, preveu el següent: Elaboració del projecte de
recuperació ambiental de la Riera de Rajadell, que implicarà la regeneració de
la llera del riu i la creació d’horts urbans.
Així, doncs, en el PAM ja es donava importància als horts urbans, com el punt
necessari per possibilitar que la Riera de Rajadell es deslliurés de l’ocupació
que s’estava produint des de feia molt de temps.
Els hort urbans no són importants tan sols a la Riera de Rajadell perquè
l’alliberen, sinó que s’han estudiat i experimentat en altres ciutats, i
constitueixen una activitat de lleure, que té una importància social, que és
defensable des de diferents àmbits, i que és justificable dedicar-hi recursos
públics, és a dir, fer-ho a iniciativa municipal.
Els horts urbans podrien haver estat també iniciativa privada, amb una
regulació urbanística que permeti la utilització de petites parcel·les i donar
sortida a la demanda social de lleure que hi ha respecte a aquest tema.
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Es coneixen altres experiències d’aquest tipus d’activitat, però no és només
perquè en aquest cas s’ajuntava el factor de la Riera de Rajadell, sinó que els
horts urbans són una activitat que cal defensar, i en el cas de Manresa, és
estratègic defensar-la en aquesta ubicació propera a la Riera de Rajadell, ja
que complien dues funcions: per una banda, d’alliberament de la Riera, i, per
una altra banda, l’afavoriment d’una activitat social de lleure.
Quant a la destinació de diners públics a aquesta inversió i ubicar-los en una
zona d’equipaments, creu que també és justificable, malgrat que respecta la
posició d’altres punts de vista, segons els quals els horts haurien estat
estratègicament més convenients en una altra ubicació. I ho creu així perquè
dóna dinàmica i experiència i facilita el coneixement a altres àrees on
l’Administració pot afavorir activitats socials i alternatives que demanda la
societat.
Cal reforçar la destinació de diners públics a la Riera de Rajadell, encara que
sigui indirectament. És estratègicament important dedicar aquests recursos per
alliberar la Riera. A més, es va produir un factor estratègic, gràcies a Sant Pere,
que va ajudar a fer aquesta estratègia més fluida i més ràpida en el temps.
Després, s’han pogut afegir altres actuacions. Per tant, l’estratègia no ve
donada per la dinàmica d’aquesta Administració, sinó que ha ajudat una
dinàmica exterior.
Cal anar fent, doncs, tots els passos d’adequació de la realitat a aquest objectiu
polític que s’ha proposat l'equip de govern.
Considera que 40 milions de pessetes invertits per recuperar una zona de
reserva ecològica, que està determinada com a tal al Pla General, són
benvinguts i, parlar de sostenibilitat mediambiental, només a través del discurs,
sense fer-ho realitat amb recursos que hi destini l’Administració, demostra que
no s’hi creu.
Per això, personalment, defensa la postura que els 40 milions de pessetes són
molt ben destinats i que l’any que ve se n’haurien de destinar 40 més, amb un
altre objectiu a la Riera de Rajadell, perquè ens creguem realment aquest
tema.
Voldria fer referència també a aquesta certa precarietat, provisionalitat, i
urgència amb què se sotmet aquest tema al Ple de la Corporació.
La societat municipal Aigües de Manresa, S.A. està especialitzada en
conduccions i serveis d’aigua, i una de les infraestructures principals dels horts
del Xup és el subministrament i la realització de les conduccions. Per això,
l'equip de govern ha considerat que utilitzar el recurs que suposa l’existència
d’aquesta societat municipal, per a aquest objectiu que creu prioritari, afavorirà
la dinàmica de disposar-ne més ràpidament i amb més celeritat, per assolir
l’objectiu proposat.
Aquest és el motiu pel qual s’ha redactat aquest conveni amb la societat Aigües
de Manresa, S.A., i demana disculpes per no haver destinat prou temps a
explicar els beneficis que comporta aquest projecte per al conjunt de la ciutat, i
no només per al barri del Xup. En cas d’haver-ho fet, potser hauria pogut
convèncer el GMCiU i evitar el seu vot contrari a la destinació d’una zona
d’equipaments, que ja ha manifestat anteriorment.
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Si s’haguessin ubicat aquests horts en una zona de sòl no urbanitzable, com ho
era la de la primera proposta, s’hauria hagut d’habilitar una zona d’aparcaments
i d’accessos que, des del punt de vista del Medi Ambient, hauria estat més
perjudicial, perquè hauria representat una intrusió en zona no urbanitzable,
tenint en compte que es pretén protegir aquestes zones el màxim possible.
Destinar-ho a una zona d’equipaments permet dotar d’un equipament públic el
barri, que respon a les seves necessitats i no està en detriment d’altres
objectius. Podria haver sigut una àrea esportiva o un centre social, però aquest
barri demanava justament aquest tipus d’equipament, respecte el qual hi ha
consens entre els seus veïns i, per tant, creu que és interessant.
S’ha fet en uns terrenys municipals i afavoreixen altres factors perquè pugui
arribar a bon terme aquest projecte.
Tenint en compte que es tracta de terrenys públics, l'equip de govern garanteix
la no privacitat dels terrenys, en el sentit que el sistema de concessió a través
de contracte d’arrendament dels solars, ha de garantir la pública concurrència.
Per tant, en aquest moment es prioritzaran els antics ocupants de la llera, però,
quan quedin lliures els terrenys o els titulars en renunciïn, podrà optar als
terrenys qualsevol ciutadà de Manresa, a través d’un sistema de puntuació, que
s’establirà com es fa habitualment en els concursos d’accés als serveis públics,
per concessió.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, tal com ha manifestat la
regidora delegada de Medi Ambient, aquest dictamen és de vital importància.
Per això, el GMPP no entén perquè s’ha presentat com a assumpte
sobrevingut, i amb el descuit tan important que suposa la manca de l’informe
econòmic i financer, tenint en compte aquesta importància.
El GMPP entén que la qüestió dels horts afavoreix la sostenibilitat, que hi ha
elements que els converteixen en un mitjà de teràpia social i de lleure, i, per
tant, hi està totalment d’acord. Per això, li sap greu que, aprofitant que Sant
Pere passava per aquella zona, molt de temps després, s’hagi de tractar com a
assumpte sobrevingut, ja que sembla que s’hagi perdut el món de vista i s’hagi
de demanar auxili a Santa Llúcia.
Això no està bé, entre altres motius, perquè no costa res fer les coses bé.
El GMPP està totalment d’acord amb el fons de la qüestió, però creu que les
formes són importants per al desenvolupament dels acords que s’adopten en
aquest Saló de Plens.
Tampoc entén perquè no s’explica la manera en què es concediran els horts,
malgrat que es faci referència al conveni que se signa amb la societat municipal
Aigües de Manresa, S.A., en el sentit de quines directrius i quins terminis
s’aplicaran per a la seva concessió, si es concediran per sempre, i de quina
manera es gestionaran. Sota el punt de vista del GMPP, aquests aspectes
també són de vital importància.
Lamenta que un tema tan important com és el dels horts, que cal desenvolupar
en altres zones de la ciutat, s’hagi presentat al Ple de la Corporació de mala
manera, de pressa i corrents, i sense suficient planificació, per poder respondre
les preguntes que es formulin al respecte.
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Malgrat estar d’acord amb el fons de la qüestió, l'equip de govern obliga el
GMPP a votar negativament, i això li sap greu.
Per això, demana que es retiri aquest dictamen, ja que no cal córrer tant per fer
un conveni amb la societat municipal Aigües de Manresa, S.A., i es presenti al
proper Ple amb la feina ben feta.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCiU ha votat
negativament la urgència d’aquest sobrevingut, perquè considera que, portar
aquest assumpte urgentment avui, malgrat que la regidora delegada de Medi
Ambient ho vulgui justificar, és injustificable, ja que, per molt que es parli de
sostenibilitat, de Sant Pere i de la Riera de Rajadell, no s’entén aquesta
urgència.
S’ha aprovat en aquest Ple una modificació puntual del Pla General, però no es
podran fer obres en el sector en qüestió fins que no s’hagi aprovat
definitivament aquesta modificació. Cal seguir tot el procés necessari per a
aquest tipus d’aprovació, la qual deu durar alguns mesos. Per tant, creu que hi
hauria hagut temps de presentar el dictamen en unes altres condicions.
El procés normal és l’aprovació, l’avanç de Pla, l’aprovació inicial i la
provisional. Tot això amb un seguit de terminis així com la signatura del
conveni.
Així doncs, s’hauria pogut presentar de manera normal i s’haurien estalviat la
discussió sobre la urgència de l’assumpte.
A més, s’està adjudicant una obra de 40 milions de pessetes, a través d’un
conveni, a una empresa pública, que és la societat Aigües de Manresa, S.A.
Suposa que deu estar solucionada la qüestió de la concurrència.
Per aquestes dues raons, i deixant al marge la qüestió de la sostenibilitat, ja
que el GMCiU ha votar a favor l’Agenda 21 i no ha manifestat cap impediment a
aquests temes, creu que el procediment, sota la seva humil opinió, és una
“xapussa” i demana disculpes per la castellanada.
La senyora Selga i Brunet diu que, tal com ha explicat, en la gestió dels horts
s’ha de complir la pública concurrència. Així, la concessió garantirà l’accés de
qualsevol ciutadà, amb uns criteris de priorització, que també s’explicaran.
Tindran oportunitat d’anar-ne parlant, perquè en tot aquest tema hi ha diferents
passos a fer i cada un d’ells precisa la seva explicació. Per tant, quan arribi la
concessió dels horts, s’explicarà detalladament el funcionament d’aquest tema.
Quant a les formes, creu que l’obligació de l’Ajuntament és ser eficaç i complir
objectius, així com respectar les condicions que s’han de complir en cada pas.
En aquest cas, com que avui s’ha aprovat l’Avanç de planejament de la
modificació puntual del Pla General, és un tema menor, perquè la proposta que
es presenta s’ajusta totalment a la zona i no hi ha d’haver cap problema de
fons.
Respecte a l’informe financer i a la necessitat de fer un canvi de partides, ha de
dir que en el Pressupost d’inversions d’aquest Ajuntament, es preveu l’import
de 30 milions de pessetes per a inversions a la Riera de Rajadell. Per tant, se
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sotmetrà a aprovació al proper Ple el canvi de partides necessari per poder
cobrir aquest import, i solucionar, així, aquests temes.
L'equip de govern ha considerat important aprovar avui la minuta de conveni a
signar amb la societat municipal Aigües de Manresa, S.A., per avançar un pas
més i anar lligant tots els altres aspectes, en el moment en què sigui necessari.
L'alcalde pren la paraula i diu que l'equip de govern, malgrat que es pugui
equivocar de vegades, intenta ser curós amb les formes, des del punt de vista
jurídic i financer, però reconeix que en aquest cas s’ha de saltar les formes. Ell
no donaria les gràcies a Sant Pere, perquè les persones que van perdre els
horts aquell dia no el van beneir. Feia vint-i-cinc anys que vivien en aquella
situació, cal deixar clar també que es tracta de persones que viuen en pisos de
40 o 55 metres quadrats, en un barri desvinculat de la ciutat, que es va
construir en el seu dia per unes circumstàncies determinades que no entrarà a
valorar en aquest moment.
La ciutat o, si més no, l'equip de govern va veure que disposava d’una
oportunitat important per intentar solucionar la qüestió de la Riera de Rajadell.
L’Ajuntament, però, no ha estat encallat fins ara, sinó que ha intentat buscar un
terreny adequat i ha fet les prospeccions d’aigües per intentar trobar aigua en
aquell indret, la qual cosa ha portat un temps important i, finalment, s’ha
aconseguit aquest terrenys que es considera com el més adequat.
És cert que, en aquest cas, s’utilitza la societat municipal Aigües de Manresa,
S.A., per criteris de celeritat, perquè, si l’Ajuntament de Manresa no compleix
estrictament els terminis establerts, corre el risc que es tornin a produir
implantacions il·legals en aquell sector.
Més enllà del que ha explicat la senyora Selga sobre la sostenibilitat i el medi
ambient, i que ell comparteix plenament, l'equip de govern creu sincerament
que aquesta operació s’ha de fer bé i ha de permetre en el futur fer-ne d’altres
en altres sectors de la ciutat.
Aquesta operació es fa amb la societat municipal Aigües de Manresa, S.A.,
perquè és urgent, ja que s’ha de convèncer a la gent que no faci implantacions
il·legals en aquell sector. És cert que en l’expedient manca l’informe econòmic i
financer, però també pot dir que corresponen 30 milions de pessetes a partides
del Pressupost actual i 10 milions de pessetes al de l’exercici següent, per fer
front a l’operació.
També el preocupa que se li digui avui tan lleugerament que això és una
“xapussa”, tenint en compte que en aquest mateix Ple s’han aprovat dos
assumptes que provenen dels aiguats, però no de la millora de la Riera de
Rajadell ni de les conseqüències de la Riera de Rajadell, sinó del pagament a
aquest ajuntament del que ja va fer fa un any, aproximadament.
Un d’ells correspon als 11 milions de pessetes provinents de l’Agència
Catalana de l’Aigua, del qual l'equip de govern n’està molt content, i un altre
prové del govern de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, insisteix, el preocupa que s’acusi l’Ajuntament de fer una “xapussa”,
quan en aquest mateix Ple s’inclou un ajut del govern de la Generalitat de
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Catalunya per valor de 138.935 pessetes, per als quals s’ha de demanar un
préstec per 12 anys.
Aquest és el compromís que va adoptar l'equip de govern i, tenint en compte
que sempre ha estat molt curós amb les formes, considera que compleix
compromisos importants per aconseguir que no hi hagi mai més horts il·legals
instal.lats a la Riera de Rajadell, que ha estat un desig de tots, durant molt de
temps.
El senyor de Puig i Viladrich diu que avui l’alcalde se n’ha anat una mica del
tema, perquè el que ha explicat no té res a veure amb el que ell ha dit.
La “xapussa” a la qual ell s’ha referit és respecte el procediment que s’està
emprant per tirant endavant aquest tema, i no ha fet referència en cap moment
a la Generalitat de Catalunya ni res semblant.
L'equip de govern té la particularitat de fugir del tema quan no sap donar una
resposta massa clara. En aquest sentit, lamenta que avui l’alcalde no estigui a
l’alçada a la que té acostumats els membres del Ple.
Les obres d’aquell sector ja han començat, respecte a la qual cosa “felicita”
l’alcalde i l'equip de govern. Creu que les coses no s’han de fer d’aquesta
manera i que l'equip de govern és qui ha de donar exemple a la ciutat, cosa
que no està fent en aquest tema. L’alcalde sap que és així, però hi ha
compromisos polítics. L'equip de govern diu que està intentant evitar que es
produeixin implantacions, però ell creu que per a això hi ha la Policia Local, que
és qui té la funció d’evitar-ho.
Creu que l'equip de govern ha portat malament aquest tema i, a sobre, durant
aquest període de temps no ha informat els grups de l’oposició respecte el que
estava fent. Si l'equip de govern hagués tingut la valentia d’explicar la situació,
s’hauria evitat tot aquest debat avui al Ple.
L’alcalde ha d’entendre que el GMCiU no estigui d’acord amb aquesta manera
d’actuar.
Si ha pujat el to del seu discurs o ha dit alguna cosa incorrecta, ho lamenta,
però vol que l'equip de govern sàpiga que el GMCiU opina que el que s’està
fent avui no està bé.
La senyora Selga i Brunet respon al senyor de Puig que és cert que no s’ha
informat detalladament sobre com anava avançant el procés, però també vol
deixar constància que ella personalment ha tingut algun contacte amb el senyor
de Puig per dir-li que la qüestió dels horts avançava, i li ha ofert la informació
que li pogués interessar.
No voldria crear més polèmica de la necessària, però, insisteix, hi ha hagut una
mica de contacte.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta la seva preocupació perquè, en el
fons, la qüestió dels horts no és cap tema de sostenibilitat, ni de lleure, sinó que
es tracta de la voluntat d’enllestir aquest tema per evitar que es tornin a
instal.lar horts il·legals, l'equip de govern “ha tirat pel dret” i això no està bé.
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Cal explicar a la gent els projecte i els compromisos que hi ha per a aquell
entorn. Tots estan d’acord amb els compromisos de l'equip de govern, però cal
explicar-los perquè les persones d’aquell sector hi estiguin d’acord i els
assimilin.
Li sap greu aquesta manera d’actuar per evitar donar la cara i enfrontar-se a la
situació.
Tot això ja se sabia i aquesta Administració hauria d’haver presentat el
dictamen correctament, i també hauria d’haver fet les accions pedagògiques
oportunes perquè no existeixi el perill d’implantacions.
Creu que l'equip de govern hauria de reflexionar sobre aquesta qüestió, perquè
no es pot exigir a la resta de la ciutat que compleixi escrupolosament, quan se li
atorguen llicències d’obra i, en canvi, aquesta Administració actuï de forma
arbitrària.
L'alcalde intervé insistint en que els horts del Xup de la Riera de Rajadell fa 40
anys que estan en la mateixa situació. El senyor de Puig ha dit que, per evitar
la presència d’il·legals, ja hi ha la Policia Local. El representant del GMCiU va
tenir aquesta responsabilitat durant vuit anys, i ell no l’acusa de no haver
complert, però el senyor de Puig sap fins a quin punt és difícil intervenir en els
horts de la llera del riu, i no tan sols a la Riera de Rajadell, sinó en qualsevol
altra.
L'equip de govern, aprofitant una circumstància que alguns van valorar
positivament i altres negativament, va intentar treure els horts de la Riera de
Rajadell, amb el compromís de fer nous horts un any més tard.
Evidentment, es produeix una situació greu consistent en el fet que el Pla
General no permetria fer-ho, però també ha de dir que en alguns sectors de la
ciutat, quan es parla d’equipaments, també es permet fer la modificació i definir,
posteriorment l’ús de l’equipament, d’acord amb la clau específica.
És important discutir sobre les formes, però creu que dins de la crítica que s’ha
fet anteriorment també es demostra que l’oposició està d’acord amb el fons de
la qüestió, és a dir, amb al necessitat de netejar la Riera de Rajadell i donar
resposta als horts.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS, 1 GMICV i 3 GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP).
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCiU, SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE LA XARXA
BÀSICA DEL CABLE.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Confirmat públicament, per part de l’alcalde, que queda aturada l’execució del
conveni signat el mes de gener d’enguany entre l’Ajuntament de Manresa,
Localret i cinc operadors de cable, el grup municipal de Convergència i Unió
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PREGUNTA
1.

Des de quan tenien coneixement l’alcalde i l'equip de govern de la
impossibilitat d’executar la instal.lació de la xarxa bàsica del cable durant
l’actual mandat municipal?
Quina política informativa s’ha seguit fins ara i es pensa seguir en endavant,
en funció de la nova situació creada, davant del Ple municipal i de la ciutat
en general?

2.

Suposa la no realització d’aquestes obres algun incompliment per part
d’alguns dels signants del conveni esmentat? Quines accions pensa
emprendre l'equip de govern davant de la situació creada?

3.

Quina és la situació real exacta del procés d’instal.lació de cable a
Manresa? Quines actuacions i amb quin calendari d’execució es duran a
terme des d’ara i fins el mes de juny de 2003?”

El senyor Canongia i Gerona respon el primer apartat de la pregunta dient
que les realitats es van configurant d’acord amb els esdeveniments, i la certesa
formal que les companyies ralentien les seves inversions en el conjunt de
Catalunya, fet que afectava directament a la nostra ciutat, no s’ha produït fins fa
pocs dies.
Pel que fa a la política informativa a la qual es fa referència en la pregunta, ha
de dir que continuarà essent la mateixa que fins ara, és a dir, s’informarà sobre
realitats i no sobre especulacions.
Quant al segon apartat de la pregunta, cal dir que el conveni preveia la
redacció del projecte de la xarxa troncal a la ciutat, per part del Consorci
LOCALRET, el qual ja està redactat i discutit amb els serveis tècnics
municipals. Per altra banda, s’exposava la voluntat de les empreses
operadores d’executar-lo, per tant, no es produeixen incompliments i no cal
emprendre accions legals.
Respecte al tercer apartat de la pregunta, s’hauria de dir, en primer lloc, que la
companyia Telefònica té cablejat amb fibra òptica el conjunt de la ciutat de
Manresa. Així mateix, altres empreses tenen cablejats diferents sectors de la
ciutat, entre els quals ho està especialment el del polígon de Bufalvent.
Una troncal, que no pertany a cap de les companyies operadores arriba a la
ciutat pel ferrocarril de la RENFE i una segona està a punt d’arribar pel
ferrocarril de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Manresa continuarà facilitant les instal.lacions de les
empreses i companyies que ho sol·licitin.
La Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET i l’empresa Telefònica
han signat un conveni per al desenvolupament de la tecnologia ADSL, que es
presentarà properament a l’opinió pública manresana pel que fa al que afecta a
la ciutat de Manresa.
9.2

PREGUNTA DEL GMCiU, SOBRE LA PRESÈNCIA D’EXCREMENTS DE
GOS A LA VIA PÚBLICA.
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El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Observant que els resultats de la campanya que l'equip de govern va
presentar públicament durant l’anterior mandat municipal, per tal d’eliminar la
presència d’excrements de gos a la via pública no han donat uns resultats prou
satisfactoris, el grup municipal de Convergència i Unió
PREGUNTA
1.

Quines accions té previst realitzar properament l'equip de govern des
dels punts de vista informatiu, formatiu i sancionador, encaminades a
eliminar la quantitat d’excrement de gos que continua havent-hi en la
via pública de la ciutat?

2.

Com i quan pensa donar compliment l'equip de govern al compromís
inclòs en el Programa d’Actuació Municipal d’habilitació de zones de la
ciutat com a pipicans?”

El senyor Irujo i Fatuarte respon al primer apartat de la pregunta dient que
s’han previst vàries accions al marge de les que hi ha en marxa actualment.
Des del mes de març, i coincidint amb una campanya endegada per la regidoria
de Sanitat, encaminada a incentivar el cens i la identificació dels gossos, es va
considerar oportú dur a terme una campanya informativa i formativa, per a la
qual es van redactar uns fulletons que es van distribuir a totes les famílies de
Manresa.
Així, es van repartir 25.000 exemplars dels fulletons, en els quals es feia
referència, en dos dels seus apartats, a la tinença responsable de gossos així
com a la qüestió de la convivència, que s’esmenta en la pregunta del GMCiU.
Aquesta campanya informativa i formativa és una primera fase, durarà fins el
mes de setembre, i no està destinada només a tractar del civisme en la tinença
dels gossos i de l’intent d’evitar que es produeixin situacions com la descrita en
la pregunta, sinó també a incentivar la identificació dels animals i la seva
inclusió en el cens.
A més de la realització d’aquesta campanya, que ja està en marxa, l'equip de
govern té la voluntat d’iniciar un camí més seriós en l’aplicació de sancions per
infracció de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana,
concretament pel que fa a l’apartat sobre la tinença d’animals, un cop
finalitzada aquesta primera fase formativa i informativa.
D’altra banda, tot i reconèixer que no és un expert en aquest tema, creu que
aquest problema és molt difícil de solucionar i moltes ciutats capdavanteres,
que han incidit en molts mecanismes reguladors d’aquest tema, s’han trobat
amb un relatiu fracàs en l’intent de reduir, de manera significativa, la presència
d’excrement de gossos a la via pública. Així, es va celebrar una conferència
molt important fa tres anys a la ciutat de Viena, en la qual els experts mundials
sobre aquesta qüestió van concloure que no existeixen mesures que puguin
garantir, d’una manera absoluta i definitiva, la solució d’aquest tema.
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Quant al segon apartat de la pregunta formulada, es preveu, per a aquest any
l’habilitació de zones de reserva de gossos, ja que l'equip de govern creu que
és més efectiu que hi hagi zones verdes perquè aquests animals puguin estarhi lliurement. S’han escollit tres ubicacions, una de les quals ja està adjudicada,
per poder dur a terme el tancament de la zona, que està situada a sota del
Col.legi Bages. Així mateix, se’n crearà una segona a la zona de Santaclara i
una tercera a la zona verda del Castell. Els barris perifèrics, com són ara la
Balconada i Cal Gravat, entre d’altres, tenen menys problemes per habilitar
aquestes zones.
Tot això anirà acompanyat d’una campanya informativa, que es complementarà
amb la del fulletó que ha explicat. Es col·locarà un rètol i un “logo” en totes les
zones de papereres de buidament diari, perquè la gent sàpiga que a més de
deixalles d’altres tipus, en elles també es poden dipositar excrements de
gossos, un cop ficats en una bossa.
A la resta de la ciutat s’informarà que es pot fer el mateix amb els contenidors.
La regidoria de Medi Ambient serà l’encarregada de dur a terme la campanya
informativa corresponent.
L'equip de govern creu que aquest conjunt d’accions ha de contribuir a la
disminució de la presència d’excrements de gossos a la via pública.
El senyor de Puig i Viladrich desitja a l'equip de govern una mica més d’èxit
en aquesta campanya que en la darrera que va dur a terme, en la qual es va
redactar tota una sèrie de documentació sobre les pales, però no s’han fet
servir i, per tant, la ciutat està igual.
Per això, el GMCiU demana que aquesta vegada, tot l’esforç que es faci sobre
aquest aspecte realment valgui la pena.
Està d’acord amb l’afirmació del senyor Irujo que no hi ha res que tingui una
solució absoluta, però creu que seria bo intentar millorar una mica.
9.3

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA INSTAL.LACIÓ D’UN SERVEI
D’INCINERACIÓ DE CADÀVERS.

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Coneixedors que, amb posterioritat a la resolució de declarar desert el concurs
per a l’adjudicació del servei d’incineració de cadàvers, l’Ajuntament ha rebut
alguna proposta per desencallar la qüestió, de part d’alguna empresa del sector
de les funeràries, el grup municipal de Convergència i Unió
PREGUNTA
1.

Quin calendari d’actuacions s’ha fixat l'equip de govern per aconseguir
que es posi en marxa a Manresa el servei d’incineració de cadàvers?

2.

Ha entrat l'equip de govern en converses amb les empreses del sector per
tal d’intentar arribar a algun acord?”
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El senyor Irujo i Fatuarte respon que es tracta d’un tema respecte el qual les
converses informals que ha tingut amb les empreses del sector, després de la
declaració com a desert del concurs que es va convocar, són bastant
desconcertants en el sentit que, en aquest moment, aquestes empreses
mostren criteris bastant divergents o no coincidents. Això referma la seva teoria
que s’està produint un problema consistent en la difícil rendibilitat.
És cert que hi ha una empresa funerària de la nostra ciutat que s’ha adreçat a
l’Ajuntament de Manresa per formular una consulta. Aquesta Administració està
estudiant la resposta a l’esmentada empresa, ja que, per a l'equip de govern,
aquesta continua essent una prioritat.
Creu que tothom coincideix en la importància de l’existència d’un crematori de
cadàvers a la ciutat, però la seva ubicació idònia hauria de ser el recinte del
Cementiri Municipal.
L’Ajuntament de Manresa està intentant buscar la solució perquè les empreses
interessades en executar, de forma privada, el projecte d’instal.lació del forn
crematori coincideixin amb la voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’ubicar
aquest servei en el recinte del Cementiri Municipal. Això dificulta una mica, per
ara, la possible solució a aquest tema.
Quant al calendari, no se n’ha fixat cap, de manera rigorosa. L'equip de govern
va complir el seu compromís de convocar el concurs, abans del 31 de
desembre, i insisteix en que existeix la voluntat de diàleg amb les empreses
funeràries, així com amb les associacions de veïns de la ciutat, que també
mostren el seu interès per aquesta qüestió i que no tenen sempre una opinió
coincident al respecte.
L’Ajuntament de Manresa continuarà vetllant aquest tema, respecte el qual creu
que no s’ha de precipitar a l’hora de buscar solucions. Cal cercar les solucions i
creu que és molt important que el crematori estigui ubicat al Cementiri
Municipal.
El senyor de Puig i Viladrich demana a l'equip de govern que en la propera
reunió de la Comissió informativa de Serveis Centrals es doni informació més
puntual sobre les propostes de les tres empreses amb les que ha tingut
contacte l'equip de govern, ja que el GMCiU només disposa de part d’aquesta
informació i seria bo que es pogués compartir tota.
Un cop tractats ja tots els assumptes, i prèvia felicitació al regidor senyor Vives
pel seu casament, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 hores i 40 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
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