Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16
de novembre de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
diran, a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 16
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.

Ramon Fontdevila i Subirana
Joaquim Collado i Llort
Josep Ramon Mora i Villamate
Joan Canongia i Gerona
Joaquim García i Comas
Eduard Teixeiro i Macipe
Carles Esclusa i Espinal

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

Emma Vila i Esteban
Jacint Carrió i Vilaseca
José Empez i García
Magí Mas i Font
Núria Sensat i Borràs
Pere Oms i Pons
Ma. Rosa Riera i Monserrat
Francesc Iglesias i Sala
Lluís Serracanta i Cortés
Josep Rueda i Cruz
Antoni Llobet i Mercadé
Josep Ma. Clotet i Feliu
Imma Torra i Bitlloch
Antonio Arderiu i Freixa
Joaquin Sotoca i Cornet
Xavier Javaloyes i Vilalta

Secretari General
Sr.

Miquel Corbella Pijuan

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

Sr.

Jordi López i Costa

ABSENTS

Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 15 minuts del vespre, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en
l’ordre del dia següents:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió corresponent al dia 19 d’octubre de 1998, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents,
l’acta de la sessió corresponent al dia 19 d’octubre de 1998, sense cap
modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES
SESSIONS NÚM. 39, 40, 41 I 42, CORRESPONENTS ALS DIES 13,
19 I 26 D’OCTUBRE I 2 DE NOVEMBRE DE 1998,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE
LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la comissió de govern en les seves sessions núm. 39, 40, 41 I 42,
corresponent als dies 13, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 1998,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors 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 2568/86, de 28 de novembre.
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2.3

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DE LA PRESIDÈNCIA DEL
GOVERN BASC I DEL PARLAMENT BASC, DE DATES 7 I 27
D’OCTUBRE DE 1998, RESPECTIVAMENT, PELS QUALS
JUSTIFIQUEN LA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN SESSIÓ DEL DIA 21-9-98,
REFERENT A LA PACIFICACIÓ DEL PAÍS BASC.

Vistos els escrits de la Presidència del Govern Basc i del Parlament Basc
referents a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, sobre la
pacificació del País Basc.
2.4

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AJUNTAMENT D’EL PAPIOL,
DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 1998,
REFERENT AL
DESPLEGAMENT NORMATIU DE LA LLEI 1/1998, PER TAL DE
GARANTIR LA PRESÈNCIA DEL CATALÀ EN L’OFERTA
CINEMATOGRÀFICA.

Vist l’escrit de l’Ajuntament d’El Papiol referent a l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa, sobre la presència del català en l’oferta
cinematogràfica.
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 8-1098, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT
DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MANRESA, PER LA
DENÚNCIA PER DANYS FORMALITZADA PER JUAN JOSÉ
CORDERO RUIZ, DINS DE LES FALTES NÚM. 319/98.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’ofici tramès pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa, (R.E. 24582, 6-1098), en relació a les faltes 319/98 seguides per lesions i danys produïts el dia
15/7/98 a denúncia del sr. Juan José Cordero Ruiz contra l'agent de la Policia
Local número 522, i en el qual se cita també al propi Ajuntament, en qualitat de
responsable civil subsidiari, al judici oral.
Atès que per Decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 25 d'agost proppassat es
va resoldre prestar assistència jurídica necessària a l'agent de la policia local
numero 522, així com designar lletrat en exercici dels serveis jurídics
municipals en el judici esmentat, però segons la citació del jutjat cal també
formalitzar la personació de l'ajuntament, en la qualitat de responsable civil
subsidiari, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 10/1995, que aprova el
Codi penal, en el seu article 121 paràgraf segon.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que segons els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article
23.1 lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
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Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i
l’article 50.2 lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
correspon al ple l'exercici de les accions judicials i administratives.
Atès que l’article 51.1 m) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l’Alcalde podrà exercir accions judicials i administratives
en cas d’urgència., que concorre en aquest cas, ja que cal formalitzar
d'immediat la personació municipal, per tenir accés a l'expedient judicial i
proposar les proves que calgui, així com assistir a l'acte del judici oral.
Atès l’informe emès per la lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 2.568/1986, HE RESOLT:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància, i en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en qualitat de responsable civil subsidiari segons preveu
l'article 121 del Codi Penal, davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa,
per la denúncia per danys formalitzada per Juan José Cordero Ruiz, dins de les
faltes número 319/98.
2n- DESIGNAR el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, JORDI
RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica en el procediment
judicial referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 28-101998, SOBRE CATALOGACIÓ DE LES VIES URBANES AMB
FUNCIONALITAT NO CONVENCIONAL DE LA CIUTAT DE
MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Jordi Valls i Riera, alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa.
Atès allò que disposa l’article 8è. del Reglament sobre les vies urbanes amb
funcionalitat no convencional, aprovat pel ple de la Corporació el dia 20
d’octubre de 1997, pel que fa a la catalogació mitjançant decret de l’alcaldia de
les diferents vies urbanes en relació a les característiques específiques de cada
zona, així com la fixació del règim horari d’accés a les zones de vianants de
caràcter comercial.
Tenint en compte els acords de la Comissió Mixta de Circulació dels dies 15 de
novembre de 1997 i 15 d’octubre de 1998, en els que respectivament
s’informaven favorablement tant el document comprensiu del catàleg sobre les
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vies urbanes amb funcionalitat no convencional, com el règim horari d’accés a
les zones de vianants de caràcter comercial.
Atès allò que disposa l’article 25.2 a) i b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, quant a l’atribució de competències al
municipi en matèria de seguretat en els llocs públics i ordenació del trànsit de
vehicles i persones a les vies urbanes.
En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local; 51 de la Llei 8/1987 de 15
d’abril municipal i de règim local de Catalunya i 10 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC
PRIMER.- CATALOGAR les vies urbanes amb funcionalitat no convencional de
la ciutat de la forma següent:
CATÀLEG DE LES VIES URBANES AMB FUNCIONALITAT NO CONVENCIONAL
1- ZONA DE VIANANTS DE CARÀCTER COMERCIAL
-

Born (carrer)
Botí (carrer)
Canal (carrer) (només parcialment)
Fius i Palà (plaça)
Fra Jacint Coma i Galí (carrer) (mercat setmanal dels dimarts)
Major (Plaça) (mercat dissabtes)
Metge Planes (carrer)
Nou (carrer)
Oleguer Miró (carrer)
Passeig de Pere III, (1r. tram)
Plana de l’Om
Sabadell (carrer, tram comprès entre el CA. Granollers
i Fra Jacint Coma i Galí) (mercat setmanal dels dimarts)
Sant Jordi (passeig)
Sant Miquel (carrer)
Urgell (carrer) (parcialment)
Vallcendrera (carrer)

2A)
-

ZONA DE VIANANTS DE CARÀCTER RESIDENCIAL AMB PROHIBICIÓ
PARCIAL DE CIRCULACIÓ.

Beat Pagès (carrer)
Bellaterra (passatge)
Bernat Oller (carrer)
Betlem (passatge)
Cal Gravat (passatges)
Canal (carrer) (parcialment)
Dipòsits Vells (passatge)
Llops (carrer)
Mas d’En Roca (carrer)
Mesquita (passatge)
Montserrat (carrer) (parcialment)
Padró (passatge)

-

Pare Algué (carrer)
Ponent (carrer)
Pou (carrer)
Renaixença (passatge)

- Sabateria (carrer) (parcialment entre
jardinera i piló)
- Sant Antoni (carrer)
- Sant Ignasi Malalt (plaça)
- Santa Teresa (carrer)
- Sol (plaça) (part de la Ctra. Pont de
Vilomara)
- Tahonas (carrer)
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- Tossal del Coro (carrer)
- Trieta (passatge)
2B)

ZONA DE VIANANTS DE CARÀCTER RESIDENCIAL AMB PROHIBICIÓ DE
CIRCULACIÓ TOTAL.

- Bda. de la Seu i entorn
- Bda. dels Drets i Travessia
- Beates (carrer)
- Bernat Oller (carrer) (parcialment)
- Cal Gravat (passatges)
- Òdena (carrer)

- Pont Vell (EN)
- Sabateria (carrer)
- Saleses (carrer) (parcialment)
- Sant Pere (carrer)
- Sol (plaça) (parcialment)
- Viladordis (carrer) (parcialment)

3- VIES URBANES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA
- Alfons XII (carrer)
- Amics (passatge)
- Amigant (carrer)
- Anselm Clavé (plaça)
- Arbonés (carrer)
- Balsareny (carrer) (nivell alt)
- Barreres (carrer)
- Sant Bartomeu (carrer)
- Bastardes (carrer)
- Bonsuccés (carrer) (nivell alt)
- Camp d’Urgell (carrer)
- Campanes (carrer)
- Canonge Muntanyà (carrer) (parcialment)
- Carme (plaça)
- Circumval.lació (carrer) (parcialment tram
Pjda. Castell)
- Cós (carrer) (parcialment)
- Cots (camí)
- Creus (plaça)
- Dama (carrer)
- Doctor Esteve (carrer) (parcialment)
- Doctor Tarrés (carrer)
- Empordà (carrer)
- Era del Firmat (carrer)
- Escodines (carrer)
- Ferrer Vidal (carrer)
- Flors de Maig (carrer)
- Font del Gat (carrer) (parcialment)
- Font dels “Panyos” (carrer)
- Fontanet (carrer)
- Gispert (plaça)
- Grau (camí)
- Gravera (camí)
- Hospital (carrer)
- Ignasi Balcells (carrer)
- Jaume I (carrer)
- Joan Maragall (carrer)
- Joc de la Pilota (carrer)
- La Parada (residencial)
- Lladó (carrer)
- Lladó (passatge)
- Llisach (plaça)

- Llum (carrer) (parcialment)
- Llussà (carrer)
- Magnet (carrer)
- Magraner (carrer)
- Major (plaça)
- Mercadal (plaça)
- Mercè (passatge) (parcialment)
- Mestre Albagés (carrer)
- Mestre Blanch (carrer)
- Montalegre (carrer)
- Montserrat (plaça)
- Montserrat (carrer) (parcialment)
- Pda. del Castell (carrer)
- Pedregar (carrer)
- Pedregar (plaça)
- Peix (carrer)
- Penedès (carrer)
- Piques (carrer)
- Pont Nou (EN)
- Previsió (carrer)
- Priorat (carrer)
- Puigterrà de Baix (carrer)
- Puigterrà de Dalt (carrer)
- Pujada Roja (carrer)
- Pujada Roja (passatge)
- Remei de Dalt (carrer)
- Reparadores (carrer)
- Ribera (passatge)
- Sant Andreu (carrer)
- Sant Benet (carrer)
- Sant Francesc (carrer)
- Sant Joan d’En Coll-PR. (carrer)
- Sant Pau (camí)
- Sant Salvador (carrer)
- Santa Llúcia (carrer) (parcialment)
- Santa Maria (carrer)
- Santiago Rusiñol (carrer)
- Sobrerroca (carrer)
- Talamanca (carrer)
- Urgell (carrer) (parcialment)
- Vallès (carrer)
- Xiprer (carrer)

6

4- VIES URBANES DE PRIORITAT INVERTIDA
- Aiguader (carrer)
- Carme (carrer)
- Cirera (carrer)
- Cova (camí)
- Cova (passatge)
- Crist Rei (plaça)
- Galceran Andreu (carrer)
- Immaculada (plaça)

- Mel (carrer)
- Oleguer Miró (travessia)
- Pòpul (baixada)
- Sant Tomàs (carrer)
- Santa Soledat (carrer)
- Vallfonollosa (carrer)
- Vell de Santpedor (camí) (entre Torres i
Bages i carrer Balmes)
- Vilanova (carrer)

SEGON. ESTABLIR el següent règim horari per regular l’accés a les zones de
vianants de caràcter comercial:
- Horari d’obertura: de dilluns a dissabte de les 20,00 hores fins a les 11,00
hores del matí següent i de les 13,30 hores fins a les 16,00 hores.
- Horari de tancament: de dilluns a dissabte de les 11,00 hores fins a les
13,30 hores i de les 16 hores fins a les 20,00 hores.
TERCER. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del
R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 2-111998, SOBRE APROVACIÓ DE LES NORMES PER A LA
TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
ADMINISTRATIU.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, per tal d’optimitzar l’eficàcia de l’Arxiu Municipal Administratiu i
tenint en compte els escassos recursos humans de què disposa, el reduït espai
físic en què s’ubica i la precarietat de les seves instal.lacions, s’imposa que les
dependències i els serveis municipals facin una classificació formal i material
de la documentació abans de trametre-la a l’Arxiu Municipal Administratiu.
Vista la normativa aplicable continguda, essencialment, en les disposicions
següents:
•

art. 105.b) de la Constitució espanyola

•

art. 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

•

art. 1 de la Llei 6/1985, de 26 d’abril, d’arxius.

•

art. 18.1, 55.c) i 70.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
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•

art. 129.c) i 140 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

•

art. 148 i 179 del ROF aprovar per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

•

art. 79.4 i 89 del ROM.

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar les normes per a la transferència de documentació a l’Arxiu
Municipal Administratiu, que s’especifiquen a continuació:
NORMES PER A LA TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ A L’ARXIU
MUNICIPAL ADMINISTRATIU.
1. La documentació que es transfereixi a l’Arxiu ha d’estar ubicada en caixa
normalitzada. Només excepcionalment s’admetran formats més grans.
No s’admetrà documentació fragmentada ni sense encapsar (excepte en
els casos de documentació relligada), ni tampoc documentació dipositada
en grans contenidors (caixes grans, bosses o sacs) que no en permetin una
bona identificació.
2. Les caixes s’han de transferir de manera ordenada, numerades
correlativament i convenientment retolades.
3. La documentació transferida haurà d’estar correctament descrita i
s’utilitzarà l’imprès anomenat “Relació de transferència”, que facilitarà
l’Arxiu. Si no es fa així, s’haurà de refusar el dipòsit per evitar problemes
greus en el moment en què s’hagi de facilitar la seva consulta, i també la
responsabilitat en la conservació de documentació no identificada
degudament.
4. Per a la preparació de la documentació a transferir és aconsellable efectuar
les operacions següents:
a)

Treure elements sobrers com ara carpetes innecessàries, impresos en
blanc, duplicats innecessaris, paper carbó, clips, gomes, etc.

b)

Procurar que cada expedient estigui protegit i identificat amb la seva
caràtula, carpeta o camisa corresponent, i amb les dades identificadores
degudament complimentades (número d’expedient, data i descripció del
contingut).

c)

Si falta algun expedient, cal posar en el seu lloc un testimoni amb
indicació d’on es troba, i deixar l’espai convenient.
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d)

Numerar correlativament les caixes, indicant en el llom la sèrie
documental a què pertany (tipus de documentació), els números
d’expedients extrems i la data (any) de la documentació.

e)

Emplenar les “Relacions de transferència” que han d’acompanyar la
documentació.

5. Les relacions de transferència s’han d’emplenar per triplicat seguint les
pautes següents:
a)

La dependència o servei remitent ha de deixar sense emplenar els
apartats ombrejats, que seran complimentats per l’Arxiu.

b)

A l’apartat 1 de la relació de transferència, es consignarà el servei, la
dependència, el negociat i la unitat transmissor/a.

c)

A l’apartat 2 de la Relació de transferència es consignarà la data.

d)

A l’apartat 3 de la Relació de transferència es farà constar el número
d’ordre d’identificació individual de cadascuna de les unitats.

e)

A l’apartat 4 de la Relació de transferència es consignaran les dades
extremes de la documentació.

f)

A l’apartat 5 de la Relació de transferència s’indicarà el contingut de la
documentació.

g)

A l’apartat 6 de la Relació de transferència s’indicarà el temps que
l’Arxiu haurà de conservar la documentació (vigència administrativa de
la documentació en nombre d’anys)

h)

A l’apartat 7 de la Relació de transferència signarà el responsable de la
dependència o servei.

6. Un cop rebuda la documentació, l’Arxiu la comprovarà. En el cas que la
descripció o la complimentació dels fulls de transferència no sigui correcta
o suficientment detallada, l’Arxiu es veurà obligat a retornar la
documentació. Si tot és correcte, l’Arxiu emplenarà els apartats
corresponents per tal de facilitar la localització de la documentació i
aconseguir un servei més eficaç i àgil en benefici del mateix servei
remitent. També se segellarà i signarà cada joc d’impresos, deixant així
constància de la recepció de la documentació i assumint la seva custòdia.
7. La documentació que es transfereixi a l’Arxiu haurà de tenir, almenys, 5
anys d’antiguitat. Excepcionalment, per raons tècniques i objectives,
acreditades degudament, es podrà admetre documentació més recent.
SEGON. Així mateix, aprovar el model anomenat “Relació de transferència”,
que figura com a annex únic a les Normes esmentades. Aquest model, que el
facilitarà l’Arxiu, té el contingut següent:
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ANNEX ÚNIC
SECRETARIA GENERAL
ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU
RELACIÓ DE TRANSFERÈNCIA
SERVEI

DEPENDÈNCIA

1

1

UNITAT

ANY

MES

DIA

REG.GRAL.

2

2

2

REG.DEP

SUBUNIT.

1

1

.

que omplirà l'Arxiu
DESCRIPCIO
Núm.
ORD

DATA

CONTINGUT

3

4

5

CONSER.

SIGNAT.

CODI

BAIXA

6

Signatura del responsable de la dependència o
servei:
7

TERCER. Advertir a tots els serveis i dependències de l’Ajuntament que en el
supòsit que no es compleixin les normes abans esmentades, la documentació
que es pretén transferir es rebutjarà de pla i sense cap més tràmit.
QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a tots els serveis i dependències de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 6-1198, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 27/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
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RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1998, 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’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 6-1198, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1867/98
INTERPOSAT PEL SENYOR XAVIER DE PUIG I MARCH CONTRA
RESOLUCIÓ DICTADA EN L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA NÚM. 6
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL
ELS DOLORS (FASE 1, TRAM 2).

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jurat Provincial d'Expropiació (R.E.
26885, 2/11/98), a través del qual es notifica la interposició del recurs
contenciós-administratiu número 1867/98, per part de XAVIER DE PUIG I
MARCH contra la resolució dictada en l'expropiació de la finca número 6 del
projecte d'urbanització del sector industrial Els Dolors (Fase I, Tram 2), i
s'emplaça l’Ajuntament perquè, en la seva condició d'interessat, pugi
comparèixer i personar-se a les actuacions, en compliment del que disposa
l'article 64 de la Llei Jurisdiccional.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, sobre l'obligació de les entitats locals de defensar els
seus béns i drets, així com l'article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim
local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2
lletra l de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya disposen que
correspon al ple l'atribució de l'exercici de les accions administratives i judicials.
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Atès que per tal de donar compliment al tràmit establert a l'article 61.2 de la
Llei Reguladora de la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, cal l'adopció de
l'acord de personació municipal en el recurs.
Atès que l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya preveu com a atribució de l'Alcalde l'exercici de les accions
judicials i administratives en cas d'urgència, i l'article 41.22 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals disposa que quan
s'exerceixi aquesta atribució caldrà donar-ne compte al ple, en la primera
sessió que tingui lloc.
Atès que en el breu termini de nou dies per personar-se no és possible prendre
l'acord plenari corresponent, procedeix dictar la corresponent resolució per
aquesta Alcaldia.
Atès l'informe emès per la lletrada, Cap 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, RESOLC:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
1867/98, davant la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part codemandada,
segons disposa l'article 66.1 de la Llei Jurisdiccional.
2n. NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar la Lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS,
directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós de referència.
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc, en compliment de l'article 41.22 del R.D. 2.568/1986.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-1198, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 29/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar 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 1998, 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’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició
inclosa en el punt 8.1 de l’ordre del dia, presentada pel GMIC-EV el dia 10 de
novembre de 1998, donada la presència al Saló de Sessions d’un representant
del sindicat Comissions Obreres el qual ha sol.licitat la seva intervenció al ple
de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 39 del Reglament de
participació ciutadana.
8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER
CATALUNYA-ELS VERDS, SOL.LICITANT UN ESTUDI DE LES
CONTRACTACIONS
QUE
S’HAGIN
DE
RENOVAR,
SUSCEPTIBLES D’INCORPORAR CLÀUSULES SOCIALS DE
FOMENT D’OCUPACIÓ I LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DE LA
CLÀUSULA NOVENA DEL PACTE LOCAL PER AL FOMENT DE
L’OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMIC-EV, de data 10
de novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que, malgrat la millora de les taxes d’ocupació, existeix encara a la nostra
ciutat al voltant del 6 % de la població activa en situació d’atur.
Atès que aquest percentatge d’atur inclou un grup nombrós de persones,
especialment dones, amb dificultats especials per accedir al mercat de treball,
aturats i aturades de llarga durada, persones majors de 45 anys, etc.
Atès que l’Ajuntament de Manresa i els sindicats majoritaris han signat un pacte
local per al foment de l’ocupació i cohesió social.
Atès que l’esmentat pacte estableix en la seva clàusula novena que
l’Ajuntament es compromet a incloure en les seves contractacions
administratives clàusules socials que afavoreixin la contractació dels col.lectius
amb més dificultats d’inserció.
El grup municipal d’IC-EV proposa l’adopció dels següents acords:
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1. Els serveis jurídics i tècnics municipals que correspongui realitzaran, abans
de finalitzar el present any 1998, un estudi exhaustiu de les concessions
administratives, contractes d’obres i gestió de serveis públics, nous i que
s’hagin de renovar, susceptibles d’incorporar clàusules socials de foment de
l’ocupació.
2. En base a aquest estudi, es realitzarà un calendari per tal de concretar la
implantació progressiva de l’esmentada clàusula novena del Pacte Local per al
Foment de l’Ocupació i Cohesió Social.”
El senyor Mora i Villamate explica que la situació de les economies
occidentals ha permès la reducció progressiva de la taxa d’atur malgrat que
sigui en un escenari d’elevada precarietat laboral. Aquesta millora de la taxa
posa en evidència un fenomen al que caldrà donar cada vegada més
importància en el moment de dissenyar polítiques de reinserció laboral. Es
refereix al fet que, dins del col.lectiu que composa l’actual taxa d’aturats, hi ha
un important nombre de persones que estan en situació de gran desavantatge
pel que fa a la seva inserció en el mercat de treball. Es tracta de col.lectius
socialment vulnerables entre els que es podrien citar els desocupats de llarga
durada, progenitors de famílies monoparentals, persones “sense sostre”,
col.lectius de minories ètniques, etc.
Considera, per tant, que les polítiques d’ocupació han de preveure accions que
se centrin en les necessitats específiques d’aquests col.lectius per als quals no
sempre serveixen les metodologies habituals d’inserció a causa de les seves
condicions personals, d’entorn social i familiar.
Aquest és un fenomen d’abast europeu, que preocupa cada cop més a les
autoritats comunitàries, que està en la base d’algunes iniciatives innovadores
impulsades per la pròpia Unió Europea, en alguna de les quals participa
l’Ajuntament de Manresa, com és ara la Xarxa Igloo.
Amb independència del fet que caldrà que les polítiques europees, estatals i
autonòmiques posin, cada cop més, l’èmfasi en aquests aspectes, considera
que, des de l’àmbit local es poden fer passos ferms per posar a punt eines que
permetin la normalització progressiva d’aquests col.lectius. Una d’elles, que no
és l’única, és la utilització de clàusules socials com a instrument per facilitar la
inserció de col.lectius amb especials dificultats laborals, a través del mercat
laboral creat pels serveis municipals.
Perquè tinguin èxit, les polítiques de lluita contra els factors discriminants s’han
de basar en una àmplia cooperació entre el sector públic i el sector privat. Les
clàusules socials són bones per estimular aquesta cooperació i fomentar una
cultura de responsabilitat cívica. En aquest sentit, és positiu que el pacte local
per al foment de l’ocupació, signat a Manresa, prevegi la necessitat que les
contractacions administratives de l’Ajuntament, incloguin clàusules socials que
afavoreixin la contractació de col.lectius amb especials dificultats. Per això,
recollint l’interès i la preocupació que Comissions Obreres ha manifestat
respecte a aquest tema, el GMIC-EV sotmet a la consideració del Ple aquesta
proposició i demana que tots els grups la votin afirmativament.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que no creu que hi hagi ningú, amb
una mica de seny, que voti negativament aquesta proposició. Per això el GMPP
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la votarà afirmativament, però considera que és absurd que es presenti com a
proposició al Ple perquè el grup proponent és a l’equip de govern. Per tant, el
que ha de fer és, simplement, aplicar aquesta mesura incloent les clàusules
corresponents sense cap necessitat de proposar-ho al Ple, com no sigui que es
pretengui aconseguir algun tipus de notorietat.
A més, malgrat el que es digui en la proposició, voldria recordar que una
vegada el GMPP va proposar que es tingués en compte un col.lectiu de molt
difícil inserció social, com és el dels sordsmuts i l’equip de govern va votar
negativament. Se n’alegra que ara hagi canviat d’opinió.
La inclusió d’aquestes clàusules està prevista legislativament. El programa
Fondo Social Europeo, en el marc de la iniciativa comunitària d’ocupació i
desenvolupament així ho estableix. Per tant, no és que el Ple ho acordi, sinó
que vindrà imposat.
Per això, amb tot el respecte i cordialitat, el GMPP ha de dir que li sembla
encertada la proposició, però considera que, amb ella, es pretén buscar més un
efecte “de cara a l’aparador” que no pas el que realment significa debatre-la al
Ple.
Per tant, demana que l’equip de govern apliqui directament aquesta mesura, si
és això el que vol, perquè tothom li donarà la raó en aquesta qüestió.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU, en el seu dia, va votar
afirmativament a aquesta qüestió. Per això no té cap inconvenient que es torni
a presentar al Ple. El GMCIU creia que aquesta qüestió ja estava assumida per
l’Ajuntament i que ja estava en marxa. Se n’alegra que l’equip de govern compti
amb el suport del GMCIU per tirar-ho endavant.
A continuació, l'alcalde dóna la paraula al representant del sindicat Comissions
Obreres d’acord amb el que disposa l’article 39 del Reglament de participació
ciutadana.
El representant del sindicat Comissions Obreres (Sr. Luís Vidal Sixto
Orozco) diu que és una gran satisfacció per a Comissions Obreres del Bages
poder intervenir en el Ple en ús dels drets que, com a entitat representativa de
la ciutat en el seu àmbit, li atorga el Reglament de participació ciutadana.
La seva intervenció té dos objectius: per una banda, opinar sobre la proposició
presentada pel GMIC-EV i, per una altra banda, demanar a tots els grups
polítics municipals que hi donin suport ja que el sindicat Comissions Obreres en
fa una valoració positiva.
En la proposició es demana l’ampliació dels supòsits de clàusules socials
previstos en l’acord per a l’ocupació i la cohesió social signat, fa uns mesos,
per Comissions Obreres, l’Ajuntament de Manresa i la Unió General de
Treballadors.
Es proposa també l’articulació de mecanismes administratius que permetin que
aquestes clàusules no quedin en “paper moll” per manca de concreció respecte
al com, quan i qui les ha d’aplicar.
Les clàusules socials són un pas endavant en les polítiques actives d’ocupació
que permeten aconseguir objectius d’interès general d’igual importància que les
mateixes obres o serveis a les quals s’aplica aquestes clàusules.
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Els objectius d’inserció laboral de col.lectius amb especials dificultats, es poden
assolir amb aquestes clàusules sense perjudicar l’eficiència en la contractació
pública i l’eficiència de les empreses contractades.
Les clàusules socials estan començant a ser aplicades per alguns ajuntaments.
La Generalitat de Catalunya ha realitzat també experiències pilot com és ara el
programa Posa’t a punt.
Ningú dubtaria del fet que hauria de guanyar un concurs aquella empresa que,
oferint unes condicions raonables i similars a les competidores, incorporés en la
seva proposta més i millors criteris, com són ara els de sostenibilitat
mediambiental.
Comissions Obreres no dubta del fet que, sense contradicció amb la
sostenibilitat ecològica, cal avançar en la sostenibilitat social.
Davant d’aquells que diuen que el mercat ho resol tot, considera que el fet de
defensar les clàusules socials en les licitacions, és defensar la igualtat
d’oportunitats reals entre els ciutadans i permet lluitar contra l’exclusió social
sense incrementar la despesa pública.
Les clàusules socials actuen des de l’incentiu i no des de la penalització amb la
qual cosa es convertirien en estèrils com ha passat amb la Llei d’inserció social
del minusvàlid i les previsions que fa de quotes obligatòries a les empreses per
a la contractació laboral de discapacitats.
Comissions Obreres demana als grups municipals que votin afirmativament la
proposició i agraeix a l’Ajuntament de Manresa que formi part del grup de
treball integrat per Comissions Obreres, altres ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, el qual està impulsant, a nivell de la Unió Europea i a través de la
Xarxa Igloo, l’estudi i l’aplicació d’aquesta nova eina de política social
concertada entre les Administracions Públiques i la societat civil.
L'alcalde agraeix al sindicat Comissions Obreres la utilització del Reglament de
participació ciutadana.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 3.1 i 3.2 de l’ordre del dia.
3.

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

RENOVAR LA CESSIÓ D’ÚS, A FAVOR DE L’ENTITAT XÀLDIGA,
DEL LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER
SANT BARTOMEU NÚMERO 50, BAIXOS I PRIMER PIS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 27 d’octubre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc en data 15
d'octubre de 1990, va adoptar l'acord de cedir a l'entitat social XÀLDIGA, per un
termini màxim de 4 anys, l'ús del local de propietat municipal ubicat al carrer
Sant Bartomeu número 50, baixos i primer pis, que té la qualificació jurídica de
bé patrimonial, i figura al full número 331.7 de l'Inventari general consolidat de
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béns, drets i obligacions d'aquest Ajuntament, amb una superfície útil de
195,72 m2.
Atès que arribat el venciment del termini indicat al paràgraf anterior, per acord de
Ple de data 15 de novembre de 1994 es va renovar la cessió d'ús del local en
qüestió per un període de 4 anys, amb efectes pel que fa a l'inici del termini de la
renovació a partir del dia 26 de novembre de 1994.
Atès que el venciment del termini de la cessió d'ús a què fa referència l'acord de
Ple de data 15 de novembre de 1994 és el dia 26 de novembre de 1998.
Atès que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana ha proposat que es
prorrogui, en les mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús a favor de
l'entitat XÀLDIGA.
Atès que l'entitat XÀLDIGA, representada pel seu President, senyor Esteve
Lorente i Servitja, ha manifestat l'interès d'aquesta entitat per renovar el conveni
de cessió d'ús en les mateixes condicions.
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
PRIMER. Renovar la cessió d'ús, a favor de l'entitat XÀLDIGA, del local de
propietat municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu número 50, baixos i primer
pis, en les mateixes condicions que el conveni signat en data 26 de novembre de
1990, i amb efectes pel que fa a l'inici del termini de la renovació a partir del dia
26 de novembre de 1998.
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.”
3.2

DESIGNAR EL SENYOR RAMON FONTDEVILA I EL SENYOR
JOSEP
RAMON
MORA,
REPRESENTANTS
D’AQUEST
AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA D’ART DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 10 de novembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe proposta emès per la Cap del Servei dels Serveis d'Acció
Ciutadana, a través del qual es proposa nomenar els Srs. Ramon Fontdevila i
Josep Ramon Mora com a representants municipals al consell escolar de
l'Escola d'Art.
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Atès que per acord plenari del dia 7 de juliol de 1995 es van designar els
representants municipals als consells escolars dels centres docents públics no
universitaris, i per acord plenari de 16 de març d'enguany es va modificar aquell
acord, aprovant nova designació per al consell escolar del Conservatori
municipal professional de música, no es considera necessari prendre nou acord
perquè continua vàlida i vigent la designació esmentada.
Atès que el Decret de la Generalitat 132/1989, de 8 de maig, pel qual es
regulen els òrgans de govern dels conservatoris de música i d'altres centres
públics d'ensenyament artístics de Catalunya dependents d'entitats locals,
regula la composició del consell d'aquests centres i a l'article 16.1 c) disposa
que l'ajuntament del municipi en el qual estigui ubicat el centre disposarà d'un
representant, i l'entitat promotora del centre hi tindrà dret a un altre
representant amb caràcter general, segons preveu l'article 17.1.a) del mateix
Decret.
Atès el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, el
R.D2.568/1986 i els articles 31 al 42 del Reglament Orgànic Municipal.
L'Alcalde President proposa que pel ple de la Corporació s'adopti el següent
ACORD
DESIGNAR els membres corporatius següents, com a representants d'aquest
Ajuntament al Consell escolar de l'Escola d'Art de Manresa:
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, regidor delegat d'Ensenyament.
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, regidor delegat de Cultura.”
El senyor Oms i Pons demana la votació separada dels dos dictàmens ja que
el segon d’ells fa referència a nomenaments per part de l’equip de govern.
L'alcalde disposa la votació separada dels dictàmens 3.1 i 3.2.
Sotmès a votació el dictamen 3.1, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
Sotmès a votació el dictamen 3.2, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP).
3.3

DESIGNAR AMB EL NOM DE MONTSERRAT ROIG EL PUNT
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA, SITUAT AL CARRER DE
LA MEL NÚM. 8, 1R.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 11 de novembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que aquest Ajuntament a iniciativa de la Regidoria de la Dona, proposa
donar el nom de “Montserrat Roig” al Punt d'Informació i Atenció a la Dona,
situat al carrer de la Mel, 8, 1r, el qual no té cap denominació oficial.
Atès que en data 9 d'octubre de 1998 va ésser dictat un decret incoant expedient
administratiu per tal d'establir si en la Sra. Montserrat Roig i Fransitorra, hi
concorren els mèrits per tal de designar amb el nom de “Montserrat Roig” al Punt
d'Informació i Atenció a la Dona, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de
l'expedient.
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum.
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una instal.lació municipal, haurà de
ser acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la
majoria simple.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Socials,
en relació a la designació del Punt d'Informació i Atenció a la Dona amb el nom
de "Montserrat Roig".
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de "Montserrat Roig" el Punt d'Informació i Atenció a la
Dona, situat al carrer de la Mel, 8, 1r, en reconeixement a la seva tasca com a
escriptora, de gran professionalitat i bon fer.
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin al Punt d'Informació i
Atenció a la Dona esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies
de l’afavorida, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva
concessió, i la data de la mateixa.”
La senyora Vila i Esteban explica que es tracta de la designació, amb el nom
de Montserrat Roig, del Punt d’Informació i Atenció a la Dona, recentment
ubicat al primer pis del carrer de la Mel, número 8, en un espai propi per
primera vegada.
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Amb aquesta designació, es pretén oferir un reconeixement a la tasca
realitzada per la senyora Roig en favor de la igualtat dels gèneres al llarg de
tota la seva vida. Per tant, demana el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.4

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA FUNDACIÓ PRIVADA
ABADIA DE MONTSERRAT 2025, SOBRE AJUDA ECONÒMICA
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DESTINADES A
ACONSEGUIR LES SEVES FINALITATS FUNDACIONALS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 5 de novembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el proper any 2025 tindrà lloc la commemoració del mil.lenari de la
fundació de l’Abadia de Montserrat.
Atès que la FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025 té per
finalitat principal, a més de l’organització dels actes relacionats amb la
celebració del Mil.lenari, ajudar a l’Abadia de Montserrat a mantenir, a
promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del Monestir i del
Santuari de Montserrat com són els espirituals, els socials, els culturals i els
ecològics.
Atès l’interès i voluntat de l’AJUNTAMENT DE MANRESA en ajudar
econòmicament a la FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025,
per tal d’aconseguir les seves finalitats fundacionals.
Per tot això, com Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025, sobre ajuda econòmica per a la
realització d’activitats destinades al compliment de les finalitats fundacionals
d’aquesta institució, i que s’incorpora com a annex únic al present dictamen.
Segon.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació perquè en el seu nom i
representació pugui signar els documents que siguin necessaris per a la
subscripció del Conveni.”
El senyor Collado i Llort explica que amb aquest conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Privada Abadia de Montserrat
2025, es pretén potenciar els aspectes importants del Monestir de Montserrat i
tot el que representa en l’àmbit cultural, social de protecció de l’entorn i també
els valors espirituals.
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Per això considera que aquest conveni és bo i possibilitarà que es fomenti una
relació més estreta entre l’Ajuntament de Manresa i aquesta Fundació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.5

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
28/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 9 de novembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les
despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec majors
ingressos i recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense
pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1999.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 28/1998 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 28/1998 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 aquest expedient de modificació de
crèdits comprèn augments de partides de despeses per 3 milions de pessetes
dels quals es finança 1 milió de pessetes amb Majors Ingressos per subvenció i
els 2 milions restants amb baixes de despeses per consignació sobrant.
Conceptualment, es pot destacar el següent: en primer lloc, Majors Ingressos
és un ajut econòmic concedit per l’entitat Caixa de Catalunya per al projecte
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“Manresa Solidària, Manresa per als drets Humans” que es transfereix a
l’associació de veïns per al desenvolupament d’aquest projecte. En segon lloc,
per a l’àrea d’Urbanisme i amb la finalitat de reparar diversos vehicles de la
unitat de Manteniment, s’augmenta la partida corresponent a reparació de
vehicles amb 366.461 pessetes i es dóna de baixa el mateix import de la
partida corresponent a adquisició de vehicles. Per al Servei d’Acció Ciutadana i
amb la finalitat de refer els bancs de les residències d’avis municipals,
s’augmenta 1 milió de pessetes la partida Residència d’Avis i es decrementa la
partida Edificis i Altres Construccions dels Centres Oberts. Per últim, de
Benestar Social i amb destinació a l’increment de les beques de menjador
escolar, s’incrementen 650.000 pessetes que es disminueixen de la partida de
Benestar Social, Atencions benèfiques i assistencials i de la partida d’Edificis i
Altres construccions, Centres oberts.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia.

4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 500.000 PESSETES CONCEDIDA
PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER AL PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓ DEL
MUSEU COMARCAL DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data
26 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret de l'Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de data 23 de
març de 1998, es va resoldre sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una
subvenció per les activitats i funcionament del Museu Comarcal de Manresa.
Atès que en data 30 de setembre de 1998 el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 500.000,- ptes. per
aquest concepte.
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
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1r. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
500.000,- ptes (cinc-centes mil pessetes), concedides pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per al programa de documentació del
Museu Comarcal de Manresa.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
4.1.2

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’1.500.000 PESSETES CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ORGANITZACIÓ I
CELEBRACIÓ DEL DIA DE CONVIVÈNCIA D’ANDALUSIA DE
1998, A LA CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data 4
de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 28 de gener de 1998 aquest Ajuntament va sol.licitar a la
Diputació de Barcelona una subvenció per a l'organització i celebració a Manresa
del "Dia de Convivència d'Andalusia", sota la iniciativa i coordinació de
l'associació cultural Casa de Andalucia de Manresa, en la qual l'Ajuntament de
Manresa hi col.labora activament tant amb mitjans materials i tècnics com
econòmicament.
Atès que en data 2 de novembre de 1998 la Diputació de Barcelona ens va
comunicar que per Decret de la seva Presidència s'havia concedit una subvenció
a aquest Ajuntament d' 1.500.000'- PTA per als actes del "Dia de Convivència
d'Andalusia de 1998".
És pel que, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
1.500.000'- PTA (un milió cinc-centes mil pessetes), concedides per la Diputació
de Barcelona per a l'organització i celebració del "Dia de Convivència
d'Andalusia de 1998" a la ciutat de Manresa.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària, per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
Donat que no hi ha debat en aquests assumptes, el president els sotmet
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents els
dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.2.1

APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA
CAMPANYA ELS NENS EN ELS CONFLICTES ARMATS.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Participació
Ciutadana, de data 9 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa està convençut de la necessitat de vetllar
per l’aplicació efectiva dels acords que es van adoptar en la Convenció de les
Nacions Unides sobre els Drets del Nen de 1989, i molt especialment dels nens
que viuen en circumstàncies excepcionalment difícils, com són els nens en els
conflictes armats.
Atesa la utilització, cada vegada més freqüent, dels nens com a soldats en els
conflictes armats actuals, s’imposa la necessitat de reaccionar contra aquesta
pràctica que atempta directament contra tots els drets dels nens, i conscient de
les greus conseqüències que els conflictes armats produeixen en els nens, en
tots els àmbits de la seva vida i el seu desenvolupament, i de la necessitat
d’adoptar mesures urgents d’assistència que comportin el recolzament
psicosocial per ajudar aquests nens a superar les experiències traumàtiques de
la guerra.
Atès que existeixen en aquest municipi nens que han vingut fugint de països en
conflicte i que aquests nens necessiten mesures de protecció i assistència
especials, inclòs el recolzament psicosocial, i considerant que l’educació dels
nens i dels joves en els ideals de la pau, la tolerància i el respecte dels drets
humans i l’amistat entre tots els pobles, grups ètnics nacionals i religiosos, és
una mesura eficaç per a prevenir conflictes en el futur.
Per tot això, el regidor de Participació Ciutadana proposa al Ple de la
Corporació municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la campanya Els
nens en els conflictes armats.
SEGON. Col.laborar activament amb el Govern, les Comunitats Autònomes, els
Ajuntaments, la Creu Roja Espanyola i d’altres institucions, per a promoure la
protecció i l’assistència als nens afectats pels conflictes armats.
TERCER. Difondre àmpliament les conseqüències de la guerra en els nens,
parlant del principi de no reclutament i de no participació dels nens en els
conflictes armats, a través de congressos, exposicions, activitats culturals i
trobades que tinguin per objecte la sensibilització de l’opinió pública, - en
particular dels nens i dels joves -, i el coneixement i el respecte de la Convenció
dels Drets del Nen i de les normes del Dret Internacional Humanitari aplicables
al nen en temps de conflicte armat.
QUART. Promoure la plena integració social dels nens refugiats que vénen
fugint de països en conflicte i que es troben en aquest municipi, oferint-los
l’ajuda i la protecció que necessitin, inclosa l’assistència psicosocial i la
reunificació familiar.
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CINQUÈ. Inculcar en els nens i els joves els ideals de la pau, la tolerància i el
respecte dels drets humans i d’altres grups ètnics, nacionals i religiosos, a
través d’activitats formatives, recreatives o culturals, així com a través de
l’intercanvi cultural de nens i joves.”
El senyor Collado i Llort explica que la Creu Roja de Catalunya ha proposat
l’adhesió d’aquest municipi a una campanya que s’està iniciant en aquest
moment en relació als nens i nenes en els conflictes armats.
Considera que és del tot necessari fer una crida a la població per tal que es
difonguin àmpliament les conseqüències que té la guerra per als nens i nenes.
Per això, l’Ajuntament s’adhereix a aquesta campanya per tal de promoure que
s’inculqui als joves de les nostres poblacions els ideals de la pau, la tolerància i
el respecte als drets humans en aquest any en què se celebra el seu 50è.
aniversari.
A més, també voldria aprofitar l’ocasió per dir que aquest any vindran a
Manresa una vintena de joves de diferents països de la Mediterrània per
debatre els ideals de la pau, la tolerància i el respecte als drets humans.
Considera que es tracta d’un fet important perquè aquesta campanya està
vinculada a la protecció dels drets humans i, per tant, demana el vot afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

5.1.1

DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS
SOCIALS I DE LA REGIDORA DELEGADA DE JOVENTUT, SOBRE
INTEGRACIÓ DE DOS TÈCNICS MUNICIPALS COM A VOCALS A
LA COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL D’IMMIGRACIÓ I A LA
COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT.

El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat de Serveis
Socials i de la regidora delegada de Joventut, de data 10 de novembre de 1998
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el passat 15 de
desembre de 1997 va adoptar els acords de crear la Comissió per al Pla
Integral d’Immigració i la Comissió per al Pla Integral de Joventut, les quals
estan integrades per diferents tècnics municipals com a vocals.
Atès que entre els vocals designats hi consten, a les dues comissions, el Sr.
Manel Martínez Montes, Cap de Negociat de cultura, i el Sr. Francesc Reverter
Farré, tècnic de joventut, que actualment no ocupen aquests llocs de treball.
Atès que els llocs de treball de tècnic de cultura i de tècnic de joventut,
actualment són desenvolupats pel Sr. Enric Roca Carrió i la Sra. Sílvia Flotats
Giner, respectivament.
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Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i la Regidora de Joventut proposen
al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Designar com a vocals de les comissions que es relacionen, els tècnics
municipals que s’esmenten:
a)

Comissió per al Pla Integral d’Immigració:

-

Sr. Enric Roca Carrió, tècnic de cultura, en substitució del Sr. Manel
Martínez Montes.
Sra. Sílvia Flotats Giner, tècnica de joventut, en substitució del Sr.
Francesc Reverter Farré.

b)

Comissió per al Pla Integral de Joventut:

-

Sr. Enric Roca Carrió, tècnic de cultura, en substitució del Sr. Manel
Martínez Montes.
Sra. Sílvia Flotats Giner, tècnica de joventut, en substitució del Sr.
Francesc Reverter Farré. “

-

Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el President el sotmet
directament a votació i s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).
6.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

6.1.1

RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL
TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA I APROVAR DEFINITIVAMENT
L’ESTUDI DE DETALL ANOMENAT “MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI
DE DETALL LA PARADA, ACLARIMENTS I CONCRECIONS”,
PROMOGUT PER CEMAN, SA I TRAMÈS PEL SENYOR JOAN
VIMA I SERRA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
3 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió de Govern municipal, en sessió del dia 27 de juliol de
1998, va ser adoptat l’acord següent:
1r. APROVAR INICIALMENT l’Estudi de Detall anomenat “MODIFICACIÓ DE
L’ESTUDI DE DETALL “LA PARADA”, ACLARIMENTS I CONCRECIONS”,
promogut per la societat mercantil CEMAN, SA., i tramès pel senyor JOAN
VIMA I SERRA, de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació a
l’article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’Estudi de detall inicialment
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, perquè així ho disposa l’article 64.1, lletres a) i b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l’anunci d’aquest acord en
un dels diaris de major circulació de la província, notificant-se a més,
personalment, als propietaris i d’altres interessats directament afectats
compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall, d’acord amb l’article
140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny.
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 223, del dia 17 de setembre de 1998, així com en el diari
“La Vanguardia” del dia 6 d’agost de 1998 i que durant el termini d’exposició
pública de l’expedient han estat presentades dues al·legacions, que són les
següents:
NUM R.E.
1
23102
2
24816

DATA
18 set 98
08 oct 98

INTERESSAT
JOAN VIDAL MIQUEL
JOSE PRAT

REPRESENTANT
JORDI RIUS BONJORN

Atès que en resposta a aquestes al·legacions ha estat emès un informe per
part dels serveis tècnics municipals, en data 14 d’octubre de 1998, en el qual
es fa constar el següent:
Atès que en l’al·legació número 1 es demana que es modifiqui la volumetria
inicialment proposada per l’estudi de detall, de tal manera que, tot
configurant una edificació entre el passatge Pau Casals i el passeig central
d’una alçada de nou metres i mig, es permeti assolir una alçada més gran
d’aquest front en relació al passatge abans esmentat, fins a arribar a una
alçada reguladora màxima de onze metres i mig.
Atès que en l’al·legació número 2 es demana que es redueixi la distància
de l’edificació respecte dels límits de la parcel·la corresponents al carrer de
tal manera que es possibiliti minvar la incidència de l’angle que formen el
passatge santa Joaquima i el passatge Pau Casals.
Atès que, pel que fa als arguments que s’exposen en l’al·legació núm. 1,
s’estimen correctes ja que fixen la possibilitat d’assolir una altura de
l’edificació igual en els dos fronts que configuren el passeig central.
Atès que, pel que fa als arguments que s’exposen en l’al·legació núm.2,
malgrat que es fonamenten en una inconcreció de l’estudi de detall aprovat
definitivament el 27 de juny de 1985, s’estimen no adequats a la proposta
d’ordenació que se’n desprèn d’aquest estudi de detall i de l’aplicació de la
normativa del Pla general que es fixa per aquesta zona d’edificació aïllada.
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La tècnica que subscriu opina que s’escau estimar l’al·legació núm. 1,
procedint a la rectificació de l’estudi de detall, tot fixant una altura
reguladora màxima per al front d’edificació situat al passatge Pau Casals
que permeti assolir una altura igual a la del front d’edificació situat al
passatge Pep Ventura, i desestimar l’al·legació núm. 2, la qual no es
justifica a partir de l’aplicació de la normativa del Pla general per a la zona
d’edificació aïllada (clau 1.8) en l’ordenació concreta plantejada per l’estudi
de detall.
Vist que els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 3 de novembre de
1998, en què es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades i
aprovar definitivament l’Estudi de detall en tràmit.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
1r.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor JOAN VIDAL MIQUEL, en el
sentit de fixar una altura reguladora màxima per al front d’edificació situat al
passatge Pau Casals que permeti assolir una altura igual a la del front
d’edificació situat al passatge Pep Ventura.
2n.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor JOSÉ PRAT, en el sentit
de reduir la distància de l’edificació respecte dels límits de la parcel·la
corresponents al carrer, perquè aquesta proposta no s’adequa al que fixa la
normativa del Pla general d’ordenació per a la zona d’edificació aïllada (clau
1.8) ni a l’ordenació concreta plantejada per l’Estudi de detall.
3r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL ANOMENAT
“MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL LA PARADA, ACLARIMENTS I
CONCRECIONS”, promogut per la societat mercantil CEMAN, SA., i tramès pel
senyor JOAN VIMA I SERRA, de conformitat amb allò que disposa l'article 66,
en relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
4t.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
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d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de la modificació de la
normativa de l’estudi de detall d’uns habitatges unifamiliars que es construeixen
a l’illa formada pels carrers Pep Ventura, Pau Casals, Lluís Millet i Santa
Joaquima, situada al sector de La Parada.
Es modifica la normativa per poder atorgar les llicències que s’estan sol.licitant,
de manera més adequada.
Durant el període d’exposició pública s’han presentat dues al.legacions. Una
d’elles fa referència a l’alçada de les edificacions i una altra, a la distància entre
les edificacions i el llindar del carrer.
D’acord amb els informes tècnics, s’ha estimat la primera al.legació i s’ha
desestimat, per una qüestió de coherència amb els edificis ja existents, la
segona al.legació.
Amb aquest pas es podrà edificar amb millor concreció i es podran concedir les
llicències que s’estan completant en aquests moments perquè aquesta illa ja
està bastant “colmatada”.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei
7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987.
6.1.2

APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL PERE III,
PRESENTAT PEL SENYOR JOSÉ CLARET TARRÉS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
3 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació en data 31 de juliol de 1998 va ser aprovat
provisionalment l’anomenat PLA ESPECIAL PERE III, presentat pel senyor
JOSÉ CLARET TARRÉS i promogut per PROMOTORA DE CASAS SA, de
conformitat amb el que preveu l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
Vist que l’expedient del Pla especial va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que
disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 7
d’octubre de 1998, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial
Pere III fins que, mitjançant un text refós, fossin incorporades diverses
prescripcions en el document.
Vist que en data 22 d’octubre de 1998, el senyor José Claret Tarrés, en
representació de la societat “Promotora de Casas SA”, ha presentat un text
refós del Pla especial Pere III, per a la seva aprovació.
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 de novembre de
1998, on es fa constar que es pot informar favorablement el Text refós
presentat, atès que “malgrat suposa un sensible increment de l’espai privat
respecte del que es dedueix de la proposta d’acord de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona, compleix amb les determinacions del Pla general que es
desenvolupa pel que fa a la superfície d’espais lliures de l’àmbit del Pla
especial, fixat en un 38% del total de l’àmbit”.
Vist l’informe dels serveis jurídics d’urbanisme, de data 3 de novembre de
1998, proposant que per part del Ple de la Corporació sigui aprovat el Text
refós del Pla especial Pere III i que, seguidament, sigui tramès en triplicat
exemplar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal d’obtenir l’aprovació
definitiva de l’expedient.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR EL TEXT REFÓS DE PLA ESPECIAL PERE III, presentat pel
senyor JOSÉ CLARET TARRÉS en representació PROMOTORA DE CASAS
SA, a l’efecte de donar compliment a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de data 7 d’octubre de 1998.
2n.- TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.”
El senyor García i Comas explica que, amb aquest dictamen, s’aprova el text
refós del Pla Especial Pere III conegut com a “solar de l’Atlàntida”.
Aquest Pla Especial es va aprovar provisionalment i es va sotmetre a la
consideració de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona la qual va plantejar
suggeriments respecte a la situació d’una torre que estava aïllada al costat del
carrer de Carrasco i Formiguera.
Com a conseqüència d’aquests suggeriments, s’ha fet una modificació i es
torna a trametre a la Comissió d’Urbanisme en forma de text refós per a la seva
aprovació definitiva.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei
7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.3 i 6.1.4 de l’ordre del dia.
6.1.3

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU
ACORD AMB LA SENYORA DOLORS FRANCO CASTRO, EN
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REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT PULIDOS FRANCO, SL, EN
RELACIÓ A L’ADQUISICIÓ PER PART D’AQUEST AJUNTAMENT
D’UNA FINCA DE 75 M2 NECESSÀRIA PER A L’EXECUCIÓ DE
LES PREVISIONS DEL PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I
MILLORA DEL CARRER I DEL PASSATGE DE CRISTÒFOR
COLOM.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
29 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 19 d’octubre de
1998, va ser acordada la incoació d’un expedient d’expropiació urbanística
dirigit a l’obtenció de les finques necessàries per a l’execució de les previsions
del “Projecte d’obres d’adequació i millora del carrer i del passatge de Cristòfor
Colom”, aprovat definitivament en data 10 de juliol de 1998.
Atès que l’esmentada relació de béns i drets inclou 75 m2 d’una finca destinada
a vial, propietat de la societat PULIDOS FRANCO SL, la qual figura inscrita en
el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, Tom 2142, Llibre 771, foli 186,
finca 2059-N.
Atès que per part de la senyora DOLORS FRANCO CASTRO, en representació
de l’esmentada societat, ha estat manifestada la voluntat d’arribar a un acord
en la fixació del preu just indemnitzador, als efectes de l’adquisició per
l’Ajuntament de Manresa de la finca a expropiar.
Atès que pels serveis tècnics d’Urbanisme, en data 28 d’octubre de 1998, ha
estat emès un informe de valoració de la finca que li atorga un preu just total de
CINC-CENTES MIL QUATRE-CENTES CINQUANTA-CINC PESSETES
(500.455 PTA), el qual ha estat acceptat pels titulars de la propietat.
Atès que l’esmentat informe dels serveis tècnics d’urbanisme complimenta la
prescripció imposada per l’article 30.1.b) del Decret 336/1998, de 17 d’octubre,
pel qual fou aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Vist que l’article 37.1 del mateix Decret 336/1998, de 17 d’octubre, disposa que
“l’adquisició de béns i drets per expropiació forçosa es regeix per la seva
legislació específica”.
Vist que l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa disposa que
“l’Administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació podran convenir
l’adquisició dels béns i drets que són objecte d’aquella, lliurement i per mutu
acord, en el qual cas, una vegada convinguts els termes de l’adquisició
amistosa, es donarà per conclòs l’expedient iniciat”.
Atès que, de conformitat amb l’anterior, s’ha procedit a redactar un conveni pel
qual s’acorda l’adquisició de mutu acord de la finca abans descrita, per un preu
just total de CINC-CENTES MIL QUATRE-CENTES CINQUANTA-CINC
PESSETES (500.455 PTA).
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme, en data 29 d’octubre de
1998, proposant que pel Ple de la Corporació sigui ratificat l’esmentat conveni
expropiatori.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r.- APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU
ACORD en relació a l’adquisició per part d’aquest Ajuntament de la finca que
ha quedat indicada en la part expositiva, propietat de la societat PULIDOS
FRANCO SL, afectada per l’expedient d’expropiació urbanística dirigit a
l’obtenció de les finques necessàries per a l’execució de les previsions del
“Projecte d’obres d’adequació i millora del carrer i del passatge de Cristòfor
Colom”, de conformitat al que preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació
Forçosa de 16 de desembre de 1954.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”
6.1.4

APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA
DE LES FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LES
PREVISIONS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL
SECTOR DE CONNEXIÓ DEL PASSEIG PERE III-PONT DE
VILOMARA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
3 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 18 de maig de 1998, va
ser incoat EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques
necessàries per a l’execució de les previsions del Pla General d’ordenació
urbana AL SECTOR DE CONNEXIÓ DEL PASSEIG PERE III-PONT DE
VILOMARA, de conformitat al que disposen els articles 185 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 194 del Reglament de gestió urbanística.
Atès que la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació ha estat
exposada al públic durant un termini de 15 dies hàbils, previ anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 133, de 4 de juny de 1998,
així com en els diaris “Regió7” de 30 de maig de 1998 i “La Vanguardia” d’1 de
juny de 1998, i notificació individualitzada als propietaris afectats, durant el qual
no ha estat presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs.
Atesa l’existència d’una errada material en la relació de béns i drets aprovada
inicialment, consistent en esmentar l’Ajuntament de Manresa com a titular de
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dos drets de lloguer, corresponent la titularitat real als senyors Jordi i Rosa
Codinachs Escalé.
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que diu:
“les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en què es proposa
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, tot
rectificant d’ofici l’errada material observada.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’urbanisme, Medi ambient i Via Pública que presideix, ha
de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS afectats
per l’expedient d’expropiació urbanística de les finques necessàries per a
l’execució de les previsions del Pla General d’ordenació urbana AL SECTOR
DE CONNEXIÓ DEL PASSEIG PERE III-PONT DE VILOMARA, en aplicació
del que disposa l’article 20 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de
novembre de 1954, rectificada d’acord amb les errades materials observades,
resultant concretament la relació següent:
No FINCA
1
2
3

DRET AFECTAT
LOCAL COMERCIAL
LLOGUER
LLOGUER

REF. CAD.
29 065 08

SUPERFÍCIE
195 S i 268 C

29 065 09

112 S i 112 C

29 065 10

569 S i 533 C

TOM
1.157
1.128
1.014

SITUACIO FINCA
CARRETERA DE VIC, 104
CARRETERA DE VIC, 106
CARRETERA DE VIC, 108

TITULAR
ROSA CODINACHS ESCALÉ
JORDI CODINACHS ESCALÉ
ROSA CODINACHS ESCALÉ
JORDI CODINACHS ESCALÉ
ROSA CODINACHS ESCALÉ
JORDI CODINACHS ESCALÉ

LLIBRE
322
312
268

DADES REGISTRALS
FOLI
FINCA
244
13.478
89 v
12.814
182 v
10.140

ADREÇA
PRINCIPAL,9 - S FRUITÓS
CRA DE VIC, 106
PRINCIPAL,9 - S FRUITÓS
CRA DE VIC, 106
PRINCIPAL,9 - S FRUITÓS
CRA DE VIC, 106

INSCRIPCIÓ
1a

2n.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en
un dels diaris de major circulació provincial, i NOTIFICAR-LO
INDIVIDUALMENT als titulars dels drets afectats, de conformitat amb allò que
estableix l’article 21 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de novembre de
1954.”
El senyor García i Comas explica que els dos dictàmens fan referència a
expropiacions de terrenys. El primer d’ells correspon a un petit terreny de 75
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metres quadrats necessari per dur a terme la urbanització del carrer i del
passatge de Cristòfor Colom.
Es tracta d’una minuta de conveni, la qual cosa significa que ja hi ha un preu
acordat amb el propietari.
Pel terreny de 75 metres quadrats més uns arbres fruiters que estan inclosos
en aquesta superfície, d’acord amb la valoració tècnica, es paguen 500.454
pessetes.
Demana el vot afirmatiu donat que es tracta d’un conveni de mutu acord amb el
propietari i els informes tècnics són favorables a aquesta valoració.
El segon dictamen fa referència a un terreny situat a la plaça de la Bonavista on
antigament hi havia un sortidor de gasolina.
En aquest cas no hi ha acord, però, prèviament al possible acord entre els
propietaris i els llogaters, cal fer l’expedient d’expropiació urbanística i la relació
de béns i drets afectats per aprovar, posteriorment, la minuta de conveni.
Per tant, amb aquest segon dictamen, s’aprova la relació de béns i drets
afectats.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que aquests dos dictàmens, a primera
vista, semblen bastant “innocents” o bastants tècnics sense que hagin de donar
lloc a debat o controvèrsia, però, no obstant això, vol aprofitar l’ocasió per
afegir un aspecte concret que el preocupa. Hi ha una qüestió que apareix al
dictamen 6.1.4, que ja fa temps que es planteja en aquest Ple i que caldria
controlar. El dictamen 6.1.4 fa referència al Passeig de Pere III quan enllaça
amb la carretera del Pont de Vilomara. Aquest és un tema molt antic i la seva
crítica no va dirigida al senyor García en concret, sinó a la manera d’actuar
general de l’Ajuntament. Si no s’ha portat a terme fins ara aquesta qüestió és
perquè, en el seu dia, els serveis jurídics competents per dur a terme aquest
tema van cometre un error consistent, si no recorda malament, en descuidar-se
uns quants propietaris o es van adjudicar uns drets a l’Ajuntament que no li
corresponien.
Si se suma això amb la qüestió del Casino, amb la dels torrents, respecte a la
qual faltaven les notificacions als propietaris, amb la del dictamen 6.1.4, amb la
del Mercat del Puigmercadal i amb la dels interessos, s’arriba a la conclusió
que caldria revisar molt seriosament l’eficàcia dels serveis que té sota les seves
ordres el senyor García perquè ja s’han fet massa pífies. I, si no recorda
malament, aquest servei costa aproximadament 97 milions de pessetes l’any.
Quan els grups municipals fan alguna esmena o proposta tècnica i se’ls diu que
no per una qüestió política i després es cometen errors d’aquest tipus, que
costaran molts diners a la ciutat perquè l’Ajuntament els revertirà en els
ciutadans en forma d’impostos, cal revisar tot el funcionament del servei del
senyor García. Sembla que hi ha tota una sèrie de gent “intocable”, però cal
començar a pensar seriosament en el fet que estan aquí per ser eficaços en la
gestió i això implica tot l’Ajuntament.
Ja han vingut moltes vegades pífies de la mateixa font i és conscient que potser
aquest no és el lloc ideal per dir-ho, però vol aprofitar l’ocasió per fer-ho perquè
després vindrà el dictamen 6.1.6 que també és una pífia i algun altre dia en
vindrà alguna altra. Considera que calia dir-ho alguna vegada i ha estat avui.
Per això, el GMPP votarà afirmativament, però insisteix en la necessitat que el
senyor García revisi l’eficàcia del seu servei.

34

El senyor García i Comas diu que l’equip de govern té la intenció de revisar
contínuament l’eficàcia del servei i així es fa. Potser hi ha aspectes que es
retarden o que contenen errades, però no sap què s’imagina el senyor Arderiu
perquè, en aquest cas, faltava constatar un lloguer en la relació de béns i de
drets i, per això, s’ha fet aquesta modificació. Sempre que es fa una gestió, hi
ha coses que cal modificar o esmenar i, com que els informes els fan les
persones, és normal que hi hagi errors.
El senyor Arderiu aprofita les ocasions per parlar del tema del Casino i, en la
seva intervenció, ha exposat tota una sèrie de qüestions que no vénen al cas.
S’està discutint la relació de béns i drets d’aquesta connexió del Passeig de
Pere III amb la Bonavista i s’hauria de centrar el debat en aquest tema concret.
El senyor Arderiu i Freixa diu que el senyor García té raó. Potser aquestes
qüestions no vénen al cas, però, si hagués de ser així, potser s’hauria de
dedicar un Ple monogràfic per a aquests temes.
Ho ha exposat avui perquè considera que aquest és un Ple bastant descarregat
i perquè ja comença a estar tip de resoldre en aquesta Sala una sèrie de pífies
que no haurien d’haver existit. El senyor García diu que es tracta de petits
errors i ell considera que n’hi ha de gravíssims que han provocat que s’hagin de
sotmetre al Ple. EI senyor García treballaria millor si tingués un bon equip.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.3 i 6.1.4
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
6.1.5

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR
AMB L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT AL
FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DE L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MAGÍ I
PLAÇA CONFRONTANT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
7 de juliol de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 1 d’abril de 1998 l’Institut Català del Sòl, en qualitat de
promotor, va presentar davant l’Ajuntament de Manresa l’anomenat “Projecte
d’urbanització del carrer Sant Magí i plaça confrontant, dins l’actuació
residencial Francesc Macià”, per a la seva aprovació. Aquest projecte preveia
l’execució de les obres diferenciant dos àmbits de finançament: l’un per mitjà de
contribucions especials, i l’altra íntegrament a càrrec l’Institut Català del Sòl.
Atès que durant la tramitació de l’expedient, els serveis d’Urbanisme municipals
han proposat introduir diverses modificacions en relació al carrer Sant Magí,
que passa de ser un vial de trànsit restringit a un de trànsit rodat, les quals
comporten també la modificació dels criteris establerts durant l’aprovació del
“Projecte d’urbanització del carrer Arquitecte Montagut” i un augment del
pressupost.
Atès que la introducció d’aquestes propostes en el Projecte en tràmit, implica
que aquest hagi de preveure el desglossament de costos a càrrec de
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l’Ajuntament de Manresa, per totes aquelles partides que modifiquen la
proposta original.
Atès que per altra banda, l’Institut Català del Sòl proposa modificar la ubicació
de l’estació transformadora de corrent elèctrica vinculada al nou sector,
inicialment prevista en sòl privat, proposant ara la seva instal·lació en sòl públic,
previ el pagament d’una indemnització per l’ocupació dels terrenys.
Atès que entre ambdues administracions existeix una coincidència d’interessos
en el desenvolupament de les obres d’urbanització del carrer Sant Magí i plaça
confrontant.
Vist que pels serveis jurídics d’urbanisme ha estat redactada una proposta de
conveni urbanístic, a signar per l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del
Sòl, amb l’objectiu de possibilitar l’esmentada urbanització.
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic,
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni
urbanístic objecte del present Dictamen.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’urbanisme, proposant la
signatura de l’esmentat conveni.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC a signar amb l’Institut
Català del Sòl, referent al finançament de les despeses derivades de l’execució
del “Projecte d’urbanització del carrer Sant Magí i plaça confrontant”.
2n.- FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”
El senyor García i Comas explica que es tracta d’un conveni amb l’Institut
Català del Sòl per repartir les despeses d’urbanització del final del carrer de
Sant Magí. Segons aquest conveni, a l’Ajuntament de Manresa li correspon
aportar 1.387.746 pessetes i l’altra part d’aquesta urbanització, que suposa
3.004.042 pessetes, es finança amb contribucions especials de dues propietats
situades a la cantonada dels carrers de Sant Magí i de Viladordis.
Amb aquest acord es podran dur a terme les obres d’urbanització que ja són a
punt d’iniciar-se perquè ja s’ha fet tota la fase de contractació.
Per tant, demana el vot afirmatiu per agilitzar la gestió i aprovar, en propers
plens, les contribucions especials que corresponen als veïns del final del carrer
de Sant Magí a la cantonada amb el carrer de Viladordis.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
6.1.6

APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
SEGON
EXPEDIENT
D’OPERACIONS
JURÍDIQUES
COMPLEMENTÀRIES
DEL
PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR
BASES DE MANRESA DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
3 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió de la Comissió de Govern del dia
27 de juliol de 1998, fou aprovat dictamen amb els acords següents:
1r.- APROVAR INICIALMENT L’ANOMENAT “SEGON EXPEDIENT D’OPERACIONS
JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL
SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA DEL TERME MUNICIPAL DE
MANRESA” que s’adjunta al present Dictamen i en els termes

contemplats a l’article 14 del Decret 303/1997, de 25 de novembre,
aprovatori del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució
urbanística.
2n.- NOTIFICAR L’ANTERIOR ACORD A TOTS ELS PROPIETARIS I/O TITULARS DE
DRETS REALS COMPRESOS EN L’ÀMBIT DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ per
tal que, dins del termini de vint dies, presentin totes les al·legacions que
tinguin per convenient, a quins efectes tindran de manifest la totalitat de
l’expedient complementari aprovat a l’anterior acord.
Atès que l’article 14 de l’esmentat Decret 303/1997, de 25 de novembre,
aprovatori del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística,
disposa que “l’expedient d’operacions jurídiques complementàries de la
reparcel·lació es tramitarà amb aplicació de les regles següents: b) Quan tingui
per objecte la rectificació de circumstàncies descriptives de les finques
aportades o resultants, sempre que aquells aspectes no afectin a la participació
dels titulars de finques aportades en la comunitat reparcel·latòria o a la
quantificació de l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, la
tramitació de l’expedient es limitarà a l’aprovació de l’òrgan actuant, prèvia
compareixença dels titulars interessats o, en altre cas, sempre que haguessin
estat notificats del contingut de la rectificació, amb fixació del termini de vint
dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes”.
Atès que han estat practicades les adients notificacions a la totalitat de
propietaris del polígon, en els termes que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que consti que hagi estat presentada
cap al·legació, reclamació o recurs.
Atès que l’article 8è del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre la
inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística,
disposa:
“La aprobación definitiva del proyecto de equidistribución será título
suficiente para:
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1. La inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción y la rectificación
de su extensión superficial o de sus linderos o de cualquier otra
circunstancia descriptiva, sin necesidad de otro requisito. Cuando el
proyecto se hubiere llevado a cabo por acuerdo unánime de los
interesados o a instancia de propietario único, para que produzca los
efectos previstos en este párrafo deberá someterse al trámite ordinario de
información pública previsto en la legislación urbanística para los proyectos
de equidistribución.
2. La realización de las operaciones de modificación de entidades
hipotecarias que sean precisas para la formación de las fincas que han
de ser incluidas en la unidad de ejecución”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l’aprovació
definitiva de l’expedient.
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple de l’Ajuntament
l'adopció del següent
ACORD
1r.- APROVAR

DEFINITIVAMENT L’ANOMENAT “SEGON EXPEDIENT D’OPERACIONS
JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL
SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA DEL TERME MUNICIPAL DE
MANRESA” QUE S’ADJUNTA AL PRESENT DICTAMEN i en els termes

contemplats a l’article 14 del Decret 303/1997, de 25 de novembre,
aprovatori del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució
urbanística.
2n.- DEMANAR DEL SENYOR REGISTRADOR DE LA PROPIETAT la rectificació de la
descripció de la finca objecte del “SEGON EXPEDIENT D’OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I
DEL SECTOR BASES DE MANRESA DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA”
definitivament aprovat en l’apartat anterior, segons el que disposa l’article
8è del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre la inscripció en el
Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística, i la inscripció
del projecte de reparcel·lació.”
El senyor García i Comas explica que es tracta d’una correcció d’errades
materials de la descripció d’una finca provinent de la cessió dels solars del deu
per cent d’aprofitament urbanístic corresponent al Pla Parcial de Bases de
Manresa. En concret, es tracta de la part dels tres habitatges unifamiliars
respecte als quals hi ha un canvi en la descripció de la finca.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que es tracta del mateix cas que ha
plantejat en la seva anterior intervenció. Aquesta és una errada més, que és
fàcil de resoldre, però, tal com li va recordar el senyor Teixeiro l’altre dia, ell és
advocat i sap que, quan es fa una pífia per no resoldre una errada que hauria
estat fàcil de solucionar, normalment, es perd el client. En canvi, a l’Ajuntament
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no passa res. Es porta al Ple i que treballin els senyors regidors. Per això
insisteix en la necessitat de revisar l’eficàcia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

6.2.1

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ
A SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L’INSTITUT CATALÀ
DE L’ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER
IMPULSAR UN PLA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient, de
data 3 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament en diferents acords ha expressat la seva voluntat
d’anar promovent i incorporant actuacions orientades cap els principis de
sostenibilitat, com per exemple la subscripció de la carta d’Aalborg per acord
del Ple de 15 de juliol de 1996,o com el Decret d’Alcaldia formalitzant l’adhesió
a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, entre altres.
Atès que d’aquestes primeres actuacions, que són de declaracions de
principis, se n’han derivat d’altres de més concretes com per exemple la
redacció de l’actual Auditoria ambiental de Manresa, actualment en l’etapa de
Fòrum ambiental.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament del dia 17 de novembre de 1997 va
aprovar una proposta en el sentit d’estudiar la possibilitat d’atorgar ajuts als
ciutadans que instal·lin plaques solars en els seus edificis dins de projectes de
rehabilitació.
Atès que el Departament d’Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya, a través de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) està iniciant
col·laboracions amb els Ajuntaments interessats en elaborar el “Pla de millora
de l’eficiència energètica municipal”, que inclou els objectius i inquietuds
expressats en els diferents acords previs d’aquest Ajuntament.
Atès que per part de l’ICAEN ha estat presentada una proposta de conveni
marc de col·laboració entre ambdues administracions.
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’article 26 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.d) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Atès que la signatura d’aquest conveni no comporta la constitució d’obligacions
financeres per a la Corporació.
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Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 2 de
novembre de 1998.
El Regidor delegat de Medi Ambient, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
presentada pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, a
signar entre aquest Ajuntament i el director de l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN), amb l’objecte d’establir la col·laboració entre l’ICAEN i l’Ajuntament de
Manresa per impulsar un Pla de millora de l’eficiència energètica municipal.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Mas i Font explica que aquest conveni és un primer pas a realitzar,
conjuntament amb l’Institut Català d’Energia, dins del pla de millora de
l’eficiència energètica municipal que es pensa desenvolupar conjuntament amb
altres poblacions de Catalunya.
Aquest conveni s’emmarca clarament en el sisè programa de medi ambient del
Pla Director d’Objectius, en una proposició que es va aprovar fa un any en
aquest Ple i també en la segona línia del Pla d’Acció Ambiental, en el resum del
fòrum d’energia en el qual es va parlar de la millora de la gestió energètica de
la ciutat i també d’aquesta Administració.
Aquest conveni servirà per endegar uns treballs que ja s’estan realitzant amb
l’Institut Català d’Energia provistos de l’assessorament de tècnics externs de
l’Ajuntament, per difondre xerrades als ciutadans, per col.laborar amb els
comerciants en l’estalvi energètic als aparadors, per difondre una guia d’estalvi
energètic amb consells per a la llar, per assessorar sobre projectes municipals,
etc.
D’aquestes concrecions sorgirà un conveni que se sotmetrà a la consideració
del Ple.
Amb aquesta intenció global d’impulsar aquest Pla d’eficiència energètica per a
la ciutat, demana el vot afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

7.1.1

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 7È
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data 4
de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
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“El Ple de la Corporació en sessió del dia 19 d’octubre de 1998 aprovà, entre
altres, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d’escombraries amb
una esmena que fixava en un 5 per 100 l’augment de les tarifes contingudes a
l’article 7è de la susdita ordenança.
Tanmateix, de l’aplicació estricte de l’esmentat acord en resulten unes quanties
de quotes que podrien suposar inconvenients, especialment en el moment del
seu pagament, sobretot pels que ho fan en efectiu, el que podria evitar-se amb
l’arrodoniment de dites quotes, per excés o defecte, a la desena.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7è. de l’Ordenança
reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, que quedarà redactat de la
manera següent:
“Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de
recollida d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes
següents:
¡Error!
Marcador
no
definido.
EPÍGRAF
1

2

3
4
5
6

TARIFA
PESSETES

Habitatges ocupats:
1.1 Carrers 1a. categoria
1.2 Carrers 2a. categoria
1.3 Carrers 3a. categoria
Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser ocupats :
2.1 Carrers 1a. categoria
2.2 Carrers 2a. categoria
2.3 Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d'ésser ocupats per alguna activitat mercantil,
que estiguin tancats i desocupats tot l'any; i d'altres locals destinats a
usos de caràcter privat
Oficines, despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials,
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals o esportives i benèfiques,
sense local d'espectacle
Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats;
entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle

6.820
4.760
3.300
3.410
2.380
1.650
5.110
5.110
8.680
17.190

7

Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats, hotels i
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats;
establiments mercantils de 4 a 10 empleats; centres d'ensenyament
de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, amb
un cens no superior a 50 alumnes/any
25.560
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¡Error!
Marcador
no
definido.
EPÍGRAF
8

TARIFA
PESSETES

Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars, cafès
de 4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i
teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres
entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis públics; centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i
autoescoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any
42.210

9

10

11

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a
30 habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de
menjars; bars i cafès de més de 10 empleats; establiments mercantils
d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la
setmana; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats
culturals, esportives i autoescoles, amb un cens de 101 a 400
alumnes/any
Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de
més de 30 habitacions, clíniques, hospitals i d'altres centres
d'assistència sanitària; establiments mercantils de més de 25
empleats; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats
culturals, esportives i les autoescoles amb un cens superior a 400
alumnes/any
Habitatges amb residents que acreditin de tenir ingressos globals no
superiors al salari mínim interprofessional mensual vigent en la data
d'acreditació de la taxa, i habitatges amb residents que, tot i tenir
ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional mensual,
aquests no són superiors a 35.000 PTA/mes per resident…..

67.810

126.470

1.600
12

Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i
terrenys privats :
a) Per desplaçament
b) Per m3. de recollida

4.360
2.960

Segon:
Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la 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 explica que al Ple del mes d’octubre es va
aprovar, entre d’altres, l’Ordenança reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries amb una esmena que fixava en un 5 per 100 l’augment de les
tarifes.
L’aplicació estricta de l’esmentat acord proporciona unes quotes que,
operativament, en pagar en efectiu, pot suposar inconvenients en no arrodonir
per excés o per defecte fins a la desena.
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El dictamen proposa l’aplicació, evidentment, del 5 per 100, però arrodonint-lo
fins a la desena.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU s’abstindrà en la votació del
dictamen ja que en l’aprovació de les ordenances va votar negativament i ara
es tracta d’un arrodoniment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV), 2 vots negatius (GMPP - Sr. Antonio Arderiu i Sr.
Joaquin Sotoca) i 8 abstencions (GMCIU) i, per tant, amb el quòrum que
determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 7.1.2 i 7.1.3 de l’ordre del dia.
7.1.2

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
A LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
DEL PASSATGE CECCHINI I LA PROLONGACIÓ DE CARRER
PARE TORRA (ZONA 1, ÀMBIT CARRER PARE TORRA), I
APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
APLICACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
11 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de juny de 1998 va aprovar-se
inicialment el projecte d’obres d’adequació i millora de la urbanització del
passatge Cecchini i la prolongació del carrer Pare Torra (Zona 1, àmbit c/.Pare
Torra). En no haver-se presentat reclamacions, el projecte va quedar aprovat
definitivament amb efectes des del dia 5 d’octubre de 1998.
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de
la via.
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de
les contribucions especials.
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que
l’Entitat local suporti per la realització de les obres.
Atès, doncs, que en les obres d’adequació i millora de la urbanització del
passatge Cecchini i la prolongació del carrer Pare Torra (Zona 1, àmbit c/.Pare
Torra), es donen els requisits que originen l’exigència de contribucions
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especials, es proposa l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de
contribucions especials per a la realització d’aquestes obres.
Quant a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el
90 % del cost suportat pel municipi.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Vist l’informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a
l’expedient.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels acords següents :
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres
d’adequació i millora de la urbanització del passatge Cecchini i la prolongació
del carrer Pare Torra (Zona 1, àmbit c/.Pare Torra).
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1
a 5 inclusius, expressius de:
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra
..............................
5.535.473
* Cost de l'obra suportat pel municipi
..............................
5.535.473
* Percentatge d'aplicació
..........................................................
90 %
* Base imposable ............................................................
4.981.925
* Suma dels mòduls de distribució
......................................
3.363 m2
* Preu unitari dels mòduls ...............................................
1.481,3933
2
(PTA/m de sostre)
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 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.
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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.“

7.1.3

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
A LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
DEL PASSATGE CECCHINI I LA PROLONGACIÓ DEL CARRER
PARE TORRA (ZONA 2, ÀMBIT PASSATGE CECCHINI), I
APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
APLICACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
11 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de juny de 1998 va aprovar-se
inicialment el projecte d’obres d’adequació i millora de la urbanització del
passatge Cecchini i la prolongació del carrer Pare Torra (Zona 2, àmbit
c/.Cecchini). En no haver-se presentat reclamacions, el projecte va quedar
aprovat definitivament amb efectes des del dia 5 d’octubre de 1998.
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de
la via.
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de
les contribucions especials.
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que
l’Entitat local suporti per la realització de les obres.
Atès, doncs, que en les obres d’adequació i millora de la urbanització del
passatge Cecchini i la prolongació del carrer Pare Torra (Zona 2, àmbit
c/.Cecchini), es donen els requisits que originen l’exigència de contribucions
especials, es proposa l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de
contribucions especials per a la realització d’aquestes obres.
Quant a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el
90 % del cost suportat pel municipi.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
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Vist l’informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a
l’expedient.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels acords següents :
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres
d’adequació i millora de la urbanització del passatge Cecchini i la prolongació
del carrer Pare Torra (Zona 2, àmbit c/. Cecchini).
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1
a 5 inclusius, expressius de :
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra
.............................
5.917.337
* Cost de l'obra suportat pel municipi
.............................
5.917.337
* Percentatge d'aplicació
..........................................................
90 %
* Base imposable ...........................................................
5.325.603
* Suma dels mòduls de distribució
............................................
2.792
* Preu unitari dels mòduls
..............................................
1.907,4510
(PTA/m2 de sostre)
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 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 explica que en els dos casos es donen els
requisits que originen l’exigència de contribucions especials. Pel que fa a la
base imposable, també es considera adequada la quantificació del 90 per 100
de l’import del projecte d’execució de l’obra, així com el fet que el mòdul de

46

repartiment es calcularà en funció del sostre potencial que el planejament
general atorga a les finques afectades.
En resum, les característiques dels dos expedients són les següents: pel que fa
a la zona 1, àmbit del carrer del Pare Torra, l’import del projecte és de 5,5
milions de pessetes, la base imposable és de 4,9 milions de pessetes i els
mòduls de distribució fan un total de 3.363 metres quadrats. Pel que fa a la
zona 2, àmbit del passatge Cecchini, l’import del projecte és de 5,9 milions de
pessetes, la base imposable és de 5,3 milions de pessetes i els mòduls de
distribució fan un total de 2.792 metres quadrats.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 7.1.2 i 7.1.3
de l’ordre del dia, s’aproven per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICEV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, amb el quòrum que
determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987.
8.

PROPOSICIONS

8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, SOL.LICITANT LA CREACIÓ D’UN PATRONAT PER TAL
D’ACCELERAR I POTENCIAR EL CAMPUS UNIVERSITARI DE
MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCIU, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“La creació d’un CAMPUS UNIVERSITARI segons la nostra proposta PER UN
PACTE DE CIUTAT, s’ha iniciat amb la construcció del Centre de Recerca
Aplicada de la UPC amb la necessitat d’ampliar la FUB i de trobar una nova
ubicació per a l’Escola Agrària. Creiem que és necessari donar un impuls
definitiu al Campus Universitari de Manresa.
Per tal d’aconseguir aquesta fita,
El Grup Municipal de CIU proposa l’adopció del següent
ACORD
Crear un Patronat per tal d’accelerar i potenciar el Campus Universitari de
Manresa, dotant-lo de la infraestructura necessària i incorporant a la iniciativa
totes les institucions interessades en aquest objectiu.
Considerem que, amb la constitució del Patronat, aconseguirem accelerar el
projecte i descarregarem els serveis tècnics de l’Ajuntament.
La creació d’aquesta figura de gestió, farà possible obtenir recursos i reforçar la
vinculació d’altres estaments ciutadans tant privats com públics en aquest
projecte.
Per tot el que s’ha exposat, demanem el seu vot favorable.”
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El senyor Oms i Pons explica que aquesta proposició parteix del moment en
què es va fer el pacte de ciutat, quan tots els grups municipals van acordar tirar
endavant el campus universitari.
Considera que, amb els últims esdeveniments de l’ampliació de la UPC d’una
forma molt important en el sector i la necessitat d’ubicar l’Escola Agrària i la
FUB i també d’obrir aquesta iniciativa a les possibles iniciatives privades que ja
funcionen a la ciutat, ha arribat el moment de crear un ens que permeti actuar
enèrgicament i en el qual tots els estaments implicats hi puguin participar i que
es puguin obtenir recursos aliens a l’Ajuntament.
Per tot això, considera que és bo que, en aquest moment, es tiri endavant un
patronat que possibiliti la creació d’aquest campus.
La gestió és molt necessària i, com ja s’ha demostrat en altres casos, la creació
d’un ens que potenciï aquestes qüestions, té molts avantatges i permetrà tirarho endavant en un termini relativament breu.
El vot afirmatiu de tot el Ple ajudaria a tirar endavant aquesta iniciativa que ha
de suposar per a tots una millora del futur campus.
L'alcalde intervé dient que l’equip de govern demana al GMCIU que retiri
aquesta proposició o que la deixi sobre la taula.
Tots valoren molt positivament l’existència d’un consens en el tema universitari
respecte al qual considera que ha desbloquejat una situació de millora i
ampliació de la UPC en col.laboració amb diferents Administracions a través
del seu finançament i, més enllà d’aquest consens que possiblement traspua el
que és estrictament polític, per ser un consens de ciutat.
La consecució, posteriorment, del pacte universitari i la creació del campus a
través d’un document d’estratègia de futur, implica que, qualsevol decisió que
s’adopti entre tots sigui consensuada.
L’equip de govern considera encertat el contingut de la proposició, però no és
bo que hi hagi duplicitats. En aquests moments existeix la Fundació
Universitària del Bages que es va crear, en el seu moment, per a la gestió de
tres escoles universitàries. A l’article 4 dels estatuts d’aquesta fundació es
preveu l’impuls de la coordinació universitària dins de la ciutat i de la comarca.
A més, si es parla de la possible creació d’un ens gestor, caldria analitzar si un
patronat és la figura més adequada i no anar a buscar, possiblement, una
societat de promoció urbanística que podria ser una de les altres figures.
La Fundació Universitària del Bages està integrada per l’Ajuntament, sectors
econòmics, sindicats, entitats financeres, una representació de l’Escola
Universitària Politècnica, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat
Pompeu Fabra. Aquesta Fundació podria ser un bon instrument per començar
a debatre aquest tema.
Insisteix en el fet que la qüestió universitària és molt important per a la ciutat i
creu que tots tenen la voluntat que hi hagi consens. Per això demana al GMCIU
que retiri la proposició i que es creï una comissió formada pels presidents dels
grups municipals per estudiar quina és la millor figura, tenint en compte, com ja
ha dit abans, que no és bo que hi hagi duplicitats ja que la Fundació
Universitària del Bages és un instrument que pot ser útil.
El senyor Oms i Pons diu que la Fundació Universitària del Bages es va crear
quan el seu grup formava l’anterior equip de govern per tirar endavant una
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iniciativa municipal i, en aquell moment, no es pretenia que aquesta Fundació
creés un campus.
En la creació d’un campus hi ha molts més estaments involucrats, hi ha
iniciatives que depassen el que és la FUB, que també és important i en la qual
també hi són involucrats tota una sèrie d’estaments, però considera que una
gestió urbanística no és la qüestió que es planteja en aquest moment. Es tracta
de tirar en davant un campus universitari que sigui obert i ampli i la FUB és un
instrument vàlid que el GMCIU potencia, però no és bo que els recursos que es
demanin siguin per a la FUB ja que en el campus hi ha molts estaments
vinculats o, almenys, hi hauria d’haver aquesta intenció. Considera que la FUB,
per les seves característiques, no permet que es doni l’amplitud i l’ambició que
considera que ha de tenir aquest campus universitari de la Catalunya central.
Només amb aquesta projecció agosarada i ambiciosa, podrem obtenir el que és
en l’ànim de tots.
Malgrat tot, i tenint en compte que el GMCIU sempre ha valorat el consens en
els temes importants de ciutat, no vol trencar la negociació i posar-se en una
postura d’intransigència, sinó que planteja l’oferta següent: deixant clar, en
primer lloc, que el GMCIU no està d’acord amb el fet que la FUB assumeixi
aquest paper, però sí que ho està amb la creació d’una comissió en la qual
s’arribi ràpidament a un acord sobre la forma més adequada de gestionar el
campus.
El GMCIU retira la proposició, però es reserva el dret de tornar-la a presentar al
Ple en cas que aquesta qüestió no avanci amb la rapidesa que considera
convenient.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP també vol manifestar la
seva postura respecte a aquesta qüestió malgrat el fet que sigui un grup
minoritari en aquest moment a l’Ajuntament.
El GMPP es va alegrar, des del primer moment, del fet que el GMCIU hagués
presentat aquesta proposició ja que considera que és una manera de tirar
endavant la universitat que pot ser un motor important per a aquesta ciutat i un
element de revitalització.
El GMPP continua donant suport a la proposició i, si el grup proponent la retira,
no passa res, però voldria manifestar els seus dubtes pel que fa a la qüestió de
les comissions perquè Napoleó, en el seu dia, ja va dir que, quan no volia que
se solucionés un tema, el sotmetia a una comissió. En aquest Ajuntament hi ha
massa comissions i potser seria més convenient que hi hagués un grup format
per dos o tres tècnics que prenguessin una decisió. D’aquesta manera, el
GMPP hi donaria suport amb molt més entusiasme que si es creés una
comissió.
Per això, amb la intenció que s’arribi a un consens entre tots els implicats,
demana que, si s’ha d’estudiar la qüestió, que ho facin dues o tres persones. Si
no és així, també es pot crear un patronat o qualsevol altre organisme de gestió
que tingui un caràcter ampli tal com demana el GMCIU.
L'alcalde diu que considera que el plantejament de la possible creació
d’aquesta comissió és correcte en el benentès que, malgrat el fet que les
decisions dels diferents grups municipals s’adoptin amb bona intenció, amb un
debat més profund es pot arribar a una millor solució.
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No es pot confondre l’ambició amb la creació d’un organisme nou. El senyor
Oms i ell han parlat moltes vegades i, per tant, el senyor Oms sap que, en
definitiva, més enllà del fet que es creï o no la comissió, l’Ajuntament té la
intenció de resoldre el tema universitari el qual parteix de dues premisses que
són les següents: una d’elles és la referent a l’adquisició de terrenys, que és un
element clau, i una altra és la de la gestió urbanística. Aquest impuls no
requereix, necessàriament, la creació d’un organisme ampli, sinó d’un grup
reduït de persones que sigui capaç de tirar endavant aquest procés. I, a més,
tirar-ho endavant a través d’un pacte que, pel fet que no sigui per escrit, no vol
dir que no sigui transparent, referent a la idea que, en el tema universitari, cal
treballar més i parlar menys, sobretot, pel que fa a la creació d’aquest campus
universitari.
Si li sembla bé al senyor Oms, deixem-ho com està, amb aquesta comissió i, si
no se sent satisfet dels seus resultats, té el dret, com qualsevol altre grup, de
presentar les proposicions que consideri oportunes.
El senyor Oms i Pons diu que accepta la proposta, però prega que la reunió
es faci aviat. I, pel que fa a la gestió urbanística i dels terrenys, considera que
el Pla d’Ordenació ja ho defineix i hi ha una sèrie de qüestions que es poden
solucionar i, respecte a la pressió sobre la qüestió de l’adquisició dels terrenys,
de vegades, fent un grup de pressió, per sort o per desgràcia, es pot resoldre
més fàcilment que si ho fa la mateixa Administració.
L'alcalde contesta que tots aquests temes són els que s’han de tractar a la
comissió.
Per tant, es retira la proposició del GMCIU amb les reserves que ha expressat
el senyor Oms.
8.3

PROPOSICIÓ
DEL
GRUP
MUNICIPAL
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSITAT D’UN
NOU PACTE FISCAL PER CATALUNYA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMERC, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“-

Atès que l’actual sistema de finançament de Catalunya ha propiciat una
acumulació del dèficit fiscal entre Catalunya i Espanya, fins al punt d’arribar
a 1,2 bilions de pessetes anuals (és a dir, 3.300 milions de fuita diaris), xifra
del tot desproporcionada que justifica, de sobres, la revisió d’aquest sistema
de finançament.

-

Atès que l’actual dèficit acumulat fa que Catalunya no arribi a cobrir les
necessitats bàsiques del país: xarxes viàries, sanitat, ensenyament, etc.

-

Atès que les aportacions en concepte de la inversió provinent de l’Estat
han estat, durant els darrers anys, del tot insuficients per tal de garantir la
competitivitat econòmica de Catalunya.

-

Atès que Catalunya es troba actualment en una condició molt per sota de
les anomenades euroregions més pobres d’Europa (Migdia-Pirineus
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francès o Escòcia), les quals gaudeixen d’un PIB positiu que es troba per
sobre del 5% anual.
-

Atès que, amb l’entrada en funcionament de l’Europa Econòmica i
Monetària, Catalunya continuarà donant més diners a Europa i Espanya
en proporció als diners que rep, per la qual cosa passarà a ser una regió
no prou pobra per rebre aportacions provinents d’Europa ni prou rica com
per esdevenir un dels motors de la Unió Europea.

És per aquests motius que el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Manresa
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Adreçar-se a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya per tal que
reclamin la revisió de l’actual model de finançament autonòmic català de forma
prioritària, assegurant un model singular de finançament basat en el pacte fiscal
entre Catalunya i l’Estat.
2. Adreçar-se al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, sense més
ajornaments, iniciï l’esmentada revisió per tal d’ajustar els criteris de solidaritat
que alliberin Catalunya d’aquest espoli legal que tant perjudica els ciutadans
del nostre país.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquesta és una proposició que,
com a Ajuntament i com a Administració Pública, els agradaria que servís per
reflexionar com ho fa Esquerra Republicana des de fa ja uns anys.
En qualsevol cas, és evident i sabut que el motiu de la proposició prové d’un
informe que va encarregar fa un temps Òmnium Cultural sobre el dèficit fiscal
de Catalunya, el resultat del qual ha estat l’edició d’un llibre que es titula
“Catalunya i Espanya, una relació econòmica i fiscal a revisar”. En aquest llibre,
un conjunt d’economistes i parlamentaris destaquen que Catalunya té un dèficit
fiscal excessiu que no té paral.lelisme amb cap altra regió europea que tingui
una situació semblant a la nostra.
Com a exemple, en el llibre, es diu que, si s’enrasés a 100 la mitjana
d’impostos de l’Estat espanyol, a la pràctica, cada ciutadà resident a Catalunya,
se senti o no català, n’aportaria 124 i en percebria 88 en forma de despesa.
Aquesta ràtio tan desequilibrada, a la pràctica, suposa per al nostre País o, si
més no, per al Principat, 1,2 bilions de pessetes anyals i algú ja ha dit que la “b”
no és la de Barcelona, sinó la de burros. Perquè s’entengui fàcilment, això
significaria aquelles 600.000 pessetes per família.
La capacitat econòmica de Catalunya és limitada i cal fer-ho públic i
reflexionar-ne. El Ple de l’Ajuntament és un bon lloc per fer-ho ja que d’aquest
dèficit se’n ressenten serveis per a tots els ciutadans com són ara les xarxes
viàries, l’ensenyament i la sanitat.
És per això que el GMERC ha volgut fer aquesta reflexió a l’Ajuntament. Sap
que aquesta Administració està destinada a fer una gestió local, però també
són polítics i cal recordar que Esquerra Republicana, en cada pressupost que
ha aprovat l’Ajuntament, ha reclamat fórmules del 25 al 33 per 100 de la
despesa pública per als Ajuntaments. Aquesta reclamació s’ha rebut, de
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vegades, amb tebior o com a un punt més del seu discurs. En qualsevol cas, de
la mateixa manera i malgrat el fet que es rebi amb tebior igualment, considera
que és bo posar sobre la taula aquest drenatge fiscal que ens incapacita per
modernitzar el país o per plantejar determinats serveis que ens correspondrien,
perquè se sàpiga i perquè, en el fons, creu que no és inútil parlar-ne.
Per tant, com s’explica en la proposició, cal revisar l’actual proposta de
finançament autonòmic entre Catalunya i l’Estat per tal de distingir els criteris
de solidaritat del que plantegen com a “espoli fiscal” o, si es vol més finament,
drenatge, però que, en qualsevol cas, perjudica les classes populars del nostre
país.
Per això, el GMERC planteja aquesta reflexió i proposa que es traslladi al
Govern de Catalunya perquè l’assumeixi, de manera prioritària i també perquè
formi part de les reflexions que ja es deuen estar fent, però, malgrat això, és bo
que els municipis insisteixin als diferents grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
El senyor Collado i Llort intervé dient que el GMS no està massa d’acord amb
alguns dels aspectes que s’expressen en aquesta proposició.
El GMS està a favor d’una resolució definitiva del model de finançament
autonòmic dins de la revisió del model actual de finançament i considera que
aquest nou model ha de tenir en compte, per sobre de tot, el finançament local,
els interessos de les corporacions locals de conformitat amb el principi de
subsidiarietat que sempre ha defensat i que també defensa el mateix tractat de
Maastrich.
Per garantir una distribució més eficient de la despesa pública, els percentatges
haurien de ser d’un 40 per 100 a l’Estat, 30 per 100 a les autonomies i 30 per
100 a les corporacions locals. La realitat està molt lluny d’aquestes xifres tal
com ho demostren les dades següents: l’any 1979 la descentralització de la
despesa pública estava situada en un 89 per 100 a l’Estat i en un 11 per 100 a
les corporacions locals i, a finals de l’any 1985 la distribució de la despesa
pública, va ser del 26 al 28 per 100 a les comunitats autònomes, del 12 per 100
a les corporacions locals i del 60 a 62 per 100 a l’Estat.
Aquesta és, per tant, per al GMS la prioritat pel que fa a la qüestió de la revisió
del model actual del finançament. Les corporacions locals han d’estar molt més
consolidades del que ho estan i és per això que el GMS votarà negativament la
proposició.
Cal incidir molt més en la potenciació del finançament de les Administracions
Locals que són, en definitiva, les més importants.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-EV votarà
afirmativament la proposició ja que, més enllà d’alguns matisos o expressions
concretes que potser el GMIC-EV hauria redactat d’una altra manera,
coincideix plenament en la part substantiva de la proposició, és a dir, en la
necessitat d’iniciar un procés de negociació amb participació de totes les forces
polítiques amb representació al Parlament de Catalunya que comporti un nou
sistema de finançament per a Catalunya elaborat amb criteris de suficiència,
d’autonomia financera, de corresponsabilitat i de solidaritat i que impliqui la
resolució dels dèficits històrics de finançament.
No obstant això, ha de confessar que el GMIC-EV encara votaria amb més
comoditat aquesta proposició si preveiés alguns aspectes que són per a aquest
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grup fonamentals i tan importants com el mateix finançament. Es refereix, en
concret, a la necessitat de redreçar la situació financera de la hisenda de la
Generalitat mitjançant un pla de mesures de control i de reducció del dèficit, de
l’endeutament i de la morositat. Sense aquests dos aspectes que considera
indestriables, es tem que qualsevol millora en el finançament aniria a parar a un
sac sense fons.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que aquesta és una d’aquelles
proposicions que apareixen sempre en període electoral i que, en definitiva, no
són més que “un brindis al Sol” ja que l’Ajuntament no té cap competència en
aquesta matèria, sinó que és de l’Estat qui té la competència i no s’ha transferit.
Malgrat tot, voldria fer els comentaris següents: al GMPP no li preocupa massa
el pacte fiscal de Catalunya perquè en aquest moment ja està resolt i, en canvi,
sí que li preocupa el finançament dels ajuntaments, especialment el de
Manresa.
Per tant, si el GMPP hagués de presentar una proposició, cosa que no farà
perquè és molt respectuós amb la jerarquia normativa, demanaria més
finançament per a l’Ajuntament i no per al Govern de Catalunya.
I, entrant en el fons de la qüestió, en primer lloc, voldria dir que el tema de la
proposició no és competència de l’Ajuntament, sinó que té els seus fòrums de
discussió i, per tant, al Ple només es pot discutir la qüestió, però res més.
En segon lloc, ha de dir que en aquest moment, com tothom sap, hi ha un
acord per al finançament de Catalunya que arriba fins a l’any 2002, que és fruit
d’un pacte entre totes les autonomies i de tot un seguit de moviments que hi ha
hagut.
La primera qualitat d’un pacte és la del respecte al mateix pacte i, si no es
respecta, els signants del pacte serien deslleials i demostrarien la seva
categoria moral. Per tant, plantejar un tema com aquest abans de l’any 2002,
està fora de lloc i, si algú el planteja, demostra que no és massa seriós. La llei
més bàsica de la societat, que és el Codi Civil, estableix que els pactes
obliguen no només al que s’ha signat, sinó també a totes les conseqüències
que es derivin de la bona fe, la primera de la qual és el respecte al que s’ha
signat.
També cal recordar que no fa massa temps es discutia en aquesta Sala de
Plens i també en uns fòrums que no eren massa competents en la matèria, la
qüestió de la reclamació del famós 15 per 100 de l’IRPF a l’Estat. Semblava
que aquest percentatge havia de ser la panacea universal que solucionés tots
els problemes. Actualment, aquest percentatge és del 30 per 100 gràcies al
govern del Partit Popular i encara es demana més.
Personalment, no li preocupa massa el que es demani ni tampoc és el més
adequat per defensar aquesta qüestió perquè ha de reconèixer que no hi va
tenir res a veure perquè, insisteix un cop més, són temes de la competència del
Govern i del Parlament i ell no hi és en cap d'aquest dos organismes. Malgrat
això, sí que ha de dir que li preocupa, com també hauria de preocupar a la
resta dels membres del Consistori, l’ús que es fa de la despesa pública perquè
no n’hi ha prou amb reclamar contínuament més diners, sinó que també cal
administrar-los bé i, sobretot, explicar als ciutadans, que són els qui els
aporten, en què es gasten els diners. No ho diu pel senyor Fontdevila el qual,
malgrat el fet que segurament tindria més mèrits que ell per poder ser en
aquests fòrums de govern, tampoc no hi està malauradament i, per tant,
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tampoc es podrien posar d’acord respecte a aquesta qüestió perquè no poden
dir-hi la seva. Però insisteix en el fet que al senyor Fontdevila li hauria de
preocupar aquest tema de la mateixa manera que li preocupa a ell.
En aquest moment, a part del pacte local que incrementarà el finançament als
ajuntaments i modificarà positivament el que es demana en aquesta proposició,
també hi ha el tractat de Maastrich que és il.legible, però que estableix tot un
seguit de cessions de sobirania tant del Govern com de les Comunitats
Autònomes, envers la Comunitat Europea, que modificaran substancialment la
qüestió. Per tant, qualsevol manifestació que es faci en aquest sentit, li sembla
imprudent. Amb els criteris de la proposició del GMERC s’estarien afavorint les
tesis alemanyes que parteixen de la filosofia de rebre el mateix que es dóna,
tenint en compte que la Comunitat Econòmica Europea s’està constituint com a
una gran comunitat de veïns, en la qual es paga d’acord amb uns coeficients.
Per tant, no importa el que tingui cadascú, sinó que, un cop pagat el que
correspongui, es rep el que acordi la Comunitat. En una comunitat de veïns,
algú pot tenir un pis de noranta metres quadrats, estar situat a la quarta planta i
haver de pagar més que un altre que el té de cent metres quadrats i que està
situat a la primera planta. I, de la mateixa manera, els veïns que no fan servir
l’ascensor, han de pagar el seu manteniment i, en canvi, no se’n beneficien.
Aquesta és la solidaritat que pretén impulsar la Comunitat Econòmica Europea i
respecte a la qual considera que no ens hauríem d’oposar perquè és la
solidaritat real i la que fa funcionar tota la societat.
La solidaritat pot interpretar-se de moltes maneres i potser la postura de donar
el mateix que es rep no és la més adient. A més, si es té en compte el criteri de
la superfície en lloc del de la població, potser es podria considerar que els
catalans estem “sobrepagats” perquè rebem més del que ens toca.
En definitiva, vol deixar clar que es tracta d’un tema bastant delicat i que no és
competència del Ple de l’Ajuntament i, per tant, considera que s’hauria de tenir
més prudència a l’hora de plantejar-lo donats els antecedents que té relatius al
fet que la solidaritat europea es construeix sobre unes bases molt diferents a
les de la igualtat fiscal.
Com a resum, insisteix en el fet que la seva preocupació no és la d’arribar a un
bon pacte perquè ja n’hi ha un fet pel partit que ell representa, sinó que el
preocupa el que es fa amb els diners a Catalunya.
El senyor Oms i Pons diu que hauria volgut fer una intervenció curta, però li
sembla que no podrà ser i ho lamenta pel assistents.
És evident que aquest tema depassa el mateix Ajuntament, però no la
percepció dels ciutadans respecte al finançament de Catalunya.
En l’informe presentat per Òmnium Cultural sobre el finançament a Catalunya
es diu, en síntesi, que Catalunya té un dèficit important “en el seu pit” en
comparació amb altres regions que tenen un desenvolupament similar al
nostre. És a dir, pel desenvolupament que té Catalunya i per les necessitats
socials que genera, no disposa de les contraprestacions que exigeix aquest
desenvolupament.
La solidaritat és bona, necessària i imprescindible, però no és lògic que
aquesta solidaritat comporti que Catalunya pagui les autopistes més cares
d’Europa i a la resta d’Espanya estiguin infrautilitzades les autopistes i les
autovies perquè no les utilitza ningú.
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Cal plantejar-se aquesta qüestió i, quan parla de dèficit, ho fa en aquest sentit.
És bona la solidaritat, però també és bo que la gent entengui que el
desenvolupament de Catalunya representa una inversió pública més important.
El GMCIU està d’acord amb aquesta qüestió. Les seves darreres
manifestacions referents al finançament han estat prou clares i, pel que fa al
tema dels pactes, considera que cal complir-los per part de tots els signants. Si
hi ha una qüestió que es desplaça cap a un cantó, serien innocents si no es
plantegessin el finançament. Quan hi ha certes coses que s’estan negociant i
que són noves en el panorama polític, és lògic que el GMCIU es posicioni i
digui que Catalunya, pel que fa al finançament, no està d’acord amb el
desenvolupament i les necessitats estructurals que té. Es critica el dèficit, però
aquest dèficit s’ha creat únicament i exclusivament perquè les necessitats són
moltes i per mantenir aquest creixement del qual estan tots molt contents. El
dèficit el provoquen les inversions que són estrictament necessàries. Que farien
ara sense tota una sèrie d’inversions que s’han fet a Catalunya perquè el país
pugui tirar endavant ? Tot això sense parlar del que s’hauria de dedicar a
investigació a les nostres universitats ni del que s’està pagant als professors a
les universitats catalanes perquè, si ho fes, entraria en qüestions de jutjat de
guàrdia.
Hi ha certes coses que li fan pujar excessivament el nivell d’adrenalina com ara
que un professor d’universitat a Catalunya cobri tres vegades menys que un
anglès o un francès.
Per tot això, considera que aquest és un tema molt seriós i, evidentment, el
GMCIU votarà favorablement, però, alhora, voldria recordar, per evitar
oportunismes polítics, que al Parlament hi ha una comissió integrada per tots
els partits polítics que està treballant sobre aquesta qüestió, per la qual cosa
considera que aquest és un tema que han de reclamar tots els partits polítics i
ho han de fer amb consens.
És molt important que no s’utilitzi el tema de les necessitats d’infraestructura
que té Catalunya com a “arma electoral”.
Aquest és un tema molt greu i, per tant, ell reclamaria que, de la mateixa
manera que hi haurà consens en la votació, també n’hi hagi al Parlament de
Catalunya respecte al model de finançament i que no se’ns utilitzi com a “arma
política” a la resta d’Espanya per guanyar vots en determinats sectors.
Cal que tots els partits d’”obediència catalana” siguin seriosos.
L'alcalde intervé dient que hi haurà un altre torn de paraules després del qual
es considerarà tancat el debat.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, com a “sponsors” d’Espanya i
d’Europa, considera que, com a mínim en podem parlar. D’Espanya ja ho ha dit
i d’Europa també. El dèficit fiscal respecte d’Europa és baix, però també és
negatiu per a Catalunya amb 30.000 milions de pessetes i, per tant, quan es
parla d’aquestes xifres, ja es veu que la comparació amb els veïns d’una escala
i amb els qui viuen al primer pis amb ascensor és una mica simple. Malgrat
això, insisteix en el fet que, encara que no surti l’anagrama o el logotip enlloc,
Catalunya és “sponsor” d’Europa i d’Espanya. Per això, malgrat el fet que no
siguin al Parlament de Catalunya i, per tant, avui no ho puguin solucionar, creu
que és bo que se’n parli perquè, així, s’aconseguirà que la gent del nostre
entorn també en parli.
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El GMERC no pretén, amb aquesta proposició, obtenir la competència per a
Manresa, malgrat el fet que s’haguessin aprovat Les Bases de Manresa fa cent
anys, sinó el coneixement, al marge del fet que el Parlament de Catalunya
prevegui la creació d’algun tipus de comissió.
També voldria dir que, quan el GMERC demana, en la seva proposició i d’una
manera genèrica, que es revisi el tipus de pacte fiscal que fins a avui és
clarament deficitari per a Catalunya, no ho fa per al Govern de la Generalitat,
sinó que és un dèficit fiscal respecte a Catalunya. És a dir, no demana que
portin els diners a la Generalitat, sinó que, com a Administració Local o com a
Ajuntament, espera poder-ne participar. En aquest sentit, ja ha explicat abans
el repartiment en els percentatges 40, 30 i 30 o, si es prefereix, 50, 25 i 25 o
altres fórmules que, com a Ajuntament, també ens són avantatjoses i, si el
dèficit fiscal és negatiu per a Catalunya, també ho és per a l’Ajuntament.
En definitiva, el GMERC demana, per a Catalunya, aquesta revisió del pacte
fiscal, no per malgastar els diners amb alegria, sinó per gestionar més
correctament les nostres necessitats.
El GMERC no ha signat mai pactes del 15 ni del 30 per 100 ni amb el Partit
Socialista Obrer Espanyol ni amb el Partit Popular i s’espanta quan el senyor
Arderiu parla de l’any 2002. Espera que el senyor Arderiu no tingui massa
influència en la “cúpula” del partit perquè, normalment, se sent parlar de l’any
2001 i, per un moment, li ha semblat que el representant del GMPP ho
retardava un any més.
En qualsevol cas, dóna la raó al senyor Arderiu en una cosa. Aquest és un
tema delicat perquè s’està parlant de solidaritat en la qual ell també hi creu,
però considera que tant ell com el senyor Arderiu han de tenir present, com ho
acostuma a tenir tothom, que la solidaritat s’exerceix des de la mateixa voluntat
perquè, si es fa des de la renúncia, és quan es poden buscar altres
denominacions com ara espoli, drenatge, o altres. Per tant, si és fa contra la
voluntat, la solidaritat desapareix o, com a mínim, perd tot el seu valor.
En definitiva, considera que en nom del municipalisme no es pot votar
negativament aquesta proposició.
I, pel que fa a la intervenció del senyor Oms, cal dir que, en qualsevol cas,
aquesta no és una “arma electoral”, sinó que és una manera de reflexionar
sobre un fet que, des del punt de vista del GMERC, i dit amb tot el respecte, el
govern del Parc de la Ciutadella hauria d’haver perseguit abans en lloc de
deixar-ho per a l’any 2001. Per això, en la seva proposició, el GMERC demana
que es revisi el model de finançament sense més ajornaments.
Considera que el fet de parlar-ne ja significa trencar l’ajornament, però cal ser
conscients, sense enganyar-se, que es tracta d’un tema prioritari. Catalunya no
deixarà de ser solidària ni amb Espanya ni amb Europa, però estaria bé fer-ho
voluntàriament i, de la mateixa manera que a Esquerra Republicana li interessa
veure de molt a prop les xifres de la Generalitat quan hi ha deutes profunds
com els que hi ha ara, també li agradaria veure els d’Espanya i Europa quan
Catalunya és solidària. I, parlant de xifres i de solidaritats, estaria bé que el
senyor Arderiu demanés al ministre del “ram” que es decideixi, d’una vegada, a
fer públiques les balances fiscals de les diferents autonomies de l’Estat
espanyol.
Per tot això, demana a tots el vot afirmatiu a aquesta proposició.
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El senyor Collado i Llort diu que, tal com ha dit el senyor Oms, el GMS
considera que aquest ha de ser un tema de consens per treballar dins de la
comissió corresponent del Parlament de Catalunya que és on s’ha de debatre
aquesta qüestió.
El senyor Arderiu i Freixa diu al senyor Fontdevila que ell no ha atribuït a
Esquerra Republicana la signatura de cap pacte perquè li consta que no
disposa, per sort o per desgràcia, de prou capacitat per motivar les instàncies
de l’Estat per a la signatura de cap pacte, però sí que voldria fer-li veure que,
tenint en compte que existeix un pacte entre altres institucions, és absurd que
el Ple de l’Ajuntament es plantegi la possibilitat de canviar-los. Els pactes s’han
de respectar i, potser sí que ha comès alguna errada respecte a la data, per la
qual cosa demana disculpes, però el cas és que hi ha una data fixada i hi ha un
pacte i el GMPP, amb la seva modesta representació, considera que aquesta
qüestió no és competència del Ple de l’Ajuntament.
Però, malgrat això, voldria insistir respecte a un tema que pot facilitar la
comprensió de tots. Aquest no és tan sols un debat polític de Catalunya, sinó
que estem assistint a un moment històric que és la construcció europea la qual,
a diferència dels Estats Units, on es va fer de dalt cap a baix, aquí s’està fent
de baix cap a dalt.
Insisteix en l’exemple de la comunitat de veïns perquè s’entenguin els motius
que inspiren aquesta construcció. Diverses persones compren pisos i ells
mateixos decideixen que, per gestionar el que tenen, s’han d’unir i han de crear
una sèrie d’òrgans que administrin tant el bé privatiu com el bé comú. Alhora,
també s’uneixen per establir com es pagaran les despeses del bé comú. Hi ha
molts d’aquests veïns que són conscients del fet que, probablement, pagaran
més del que reben perquè fan un ús diferent o nul d’aquell bé comú, però,
d’aquesta manera, es millora la finca. Aquest és el mateix principi que inspira la
Comunitat Europea on hi ha països o regions que paguen més del que reben,
però saben que això els millora a ells mateixos.
El veí que en la primera reunió de la comunitat de propietaris ja diu que vol una
modificació dels coeficients i que no vol pagar un o altre servei perquè no el fa
servir, es converteix en el veí empipador que ningú vol a l’escala, i ell no
voldria, i ho diu sincerament, que es pogués dir de Catalunya que és el veí
empipador de la Comunitat Europea.
Per tot això, el GMPP votarà negativament la proposició.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (3 GMERC, 2
GMIC-EV i 8 GMCIU) i 11 vots negatius (8 GMS i 3 GMPP).
8.4

PROPOSICIÓ
DEL
GRUP
MUNICIPAL
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LES SELECCIONS
ESPORTIVES CATALANES.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMERC, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“- Atès que la participació de les seleccions o els equips de les federacions
esportives catalanes en competicions internacionals de caire oficial és una
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activitat perfectament lícita, ja que són associacions constituïdes d’acord
amb el dret privat i basades en l’exercici del dret fonamental d’associació.
- Atès que aquesta participació s’ha mantingut viva, malgrat les dificultats de tot
ordre, i que darrerament, s’ha reprès el debat sobre la possibilitat d’ampliació
de l’àmbit en el qual els esportistes catalans que formen les seleccions
catalanes de les diverses modalitats i disciplines esportives poden actuar,
inclosa la possibilitat que en el futur el Comitè Olímpic Català pugui formar part
del CIO tal com succeeix en altres nacions sense Estat d’arreu del món.
- Atès que cal que les federacions i els clubs i d’altres entitats esportives d’una
banda, i institucions, partits polítics i mitjans de comunicació, d’una altra,
treballin conjuntament per obtenir la representació esportiva de Catalunya,
mitjançant les seleccions esportives de les federacions catalanes, competint,
sense cap limitació, en els àmbits internacionals, d’acord amb les normes de
les federacions dels diferents òrgans internacionals.
- Atesa la iniciativa popular de recollida de signatures per recolzar la iniciativa
legislativa en defensa de les seleccions i, encara, que la Generalitat de
Catalunya ha endegat recentment la reforma de la Llei Catalana de l’Esport.
És per aquests motius que proposem al Ple que adopti els següents
ACORDS
1. Adreçar-se a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, per instar-los
a adoptar les actuacions o disposicions que estimin més adients a fi que les
federacions esportives catalanes puguin actuar i competir en tots els àmbits
internacionals en representació de l’esport català i que en el seu dia pugui
arribar-se al reconeixement, per part del CIO del Comitè Olímpic de Catalunya.
2. Adreçar-se al Govern de la Generalitat de Catalunya a fi que faci totes les
gestions oportunes per facilitar aquesta projecció de l’esport català, així com
facilitar els fons necessaris per tirar endavant aquest projecte i donar el suport
tècnic que calgui a fi que es consolidi la vinculació internacional de les
federacions esportives catalanes.
3. Adreçar-se al portaveu del govern espanyol, Josep Piqué, manifestant el
desacord en qualificar d’”error tremend” aquesta iniciativa i fer-li avinent, per a
la seva reflexió i la dels qui representa, que la participació oficial de l’esport
català només ha estat tallada en ocasió de les dictadures de Primo de Rivera i
Franco, ambdós d’infausta memòria.”
L'alcalde intervé dient que tothom pot entendre perfectament les argumentació
si són breus i considera que les postures de cada grup són prou clares.
El senyor Fontdevila i Subirana explica que, un cop més, es tracta d’adreçarse als grups del Parlament de Catalunya per instar-los a adoptar les actuacions
o disposicions que estimin més adients a fi que pugui arribar-se al
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reconeixement de l’esport català i també del Comitè Olímpic de Catalunya, per
part del Comitè Olímpic Internacional.
Demà, es tramita al Parlament de Catalunya, la iniciativa popular la qual, en
base a l’informe Dupont, ja ha començat a preparar la recollida de 500.000
signatures necessàries per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa popular.
Aquesta iniciativa és, probablement, molt més concreta i ambiciosa que la que
prepara la mateixa Generalitat amb la reforma de la Llei de l’Esport, però, de
qualsevol manera, es tracta, en definitiva, de recollir bona part dels esforços de
la societat civil que en relació a aquest aspecte, com en altres, han anat sorgint
en aquest Ple i espera que, quan ho reculli el Parlament de Catalunya, no ho
faci amb tanta prudència o temor com ho han fet els nostre governants.
En qualsevol cas, demana que, amb la voluntat que s’expressa en la proposició
i tenint en compte que és una situació normal en altres Estats de la Unió
Europea, el Ple es plantegi intentar induir el Parlament a animar-se en aquesta
gestió. Està convençut que molts dels clubs esportius i ciutadans de Manresa
signaran a favor de l’existència d’aquesta capacitat internacional de l’esport
català. Cal recordar que són associacions constituïdes d’acord amb el dret
privat i basades en l’exercici del dret fonamental d’associació.
Per acabar, voldria dir al senyor Arderiu que no està d’acord amb la idea
segons la qual som tots veïns de la mateixa escala i, si ens fan pagar
l’ascensor i jugar amb una samarreta que no sempre ens sembla escaient el
dissabte a la tarda quan no en tenim ganes, encara li sembla pitjor que no ens
deixin canviar de pis quan ens vingui de gust.
Sembla que ens volen fixos només per pagar i per xutar la pilota i considera
que tenim el dret a jugar, de vegades, amb la nostra samarreta.
El senyor Empez i García intervé dient que el GMS votarà negativament la
proposició perquè, com ja s’ha dit, es tracta d’un debat que ja s’està fent al
Parlament de Catalunya.
Això no vol dir que el GMS no estigui d’acord amb la idea de la formació de
seleccions esportives catalanes, sinó tot el contrari, però considera que això
requereix un consens tant polític com de les federacions internacionals que són
les qui tenen, en realitat, l’última paraula, ja que són associacions privades.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, igual que en la proposició
anterior, el GMIC-EV votarà afirmativament i també farà una petita recomanació
als seus companys del GMERC.
Considera que, sense que es faci de manera abusiva, és bo que es plantegin al
Ple aquests tipus de debat que van més enllà de la tasca estrictament
municipal perquè, d’aquesta manera, s’ajuda a traslladar al municipi els debats
que interessen a tots.
No obstant això, seria bo que els partits d’esquerres procuressin ser més
acurats a l’hora de seleccionar els temes que cal debatre. En aquest cas
concret, el GMIC-EV creu que hi ha qüestions molt més essencials a l’hora de
debatre aspectes que configuren el que són els drets del nostre poble català.
Cal anar amb compte per no contribuir a sobredimensionar la importància del
fet esportiu perquè, malgrat el fet que sigui una qüestió important, cal posar-lo
en el lloc que li correspon i hi ha altres temes respecte els quals és important
que hi hagi una discussió.

59

Malgrat això, tenint en compte que el GMIC-EV està d’acord amb el que es diu
en la proposició, votarà afirmativament.
El senyor Arderiu i Freixa diu que el GMPP considera que aquesta proposició
no és una pèrdua de temps, però sí una qüestió que no té més transcendència
que el fet de discutir-la al Ple ja que s’està debatent al Parlament i, a més,
tampoc depèn només del Parlament, perquè els qui tenen l’última paraula són
les federacions internacionals.
Per això, considera que no cal votar aquesta proposició i, per tant, si es fa, el
GMPP votarà negativament.
El senyor Oms i Pons intervé dient que és evident que el Ple pot fer molt poc
pel que representa l’esport, però el GMCIU considera que en els temes
d’identitat nacional si, quan es tracta d’un tema menor, com en aquest cas,
costa posar-se d’acord, què passarà quan siguin temes més importants.
És preocupant el fet que en un tema com l’esport que uneix, tal com ho
representen les cinc anelles olímpiques, quan un poble decideix que vol
mesurar els seus esforços esportius d’una forma noble i generosa i no se li
permet, difícilment es podran assolir altres qüestions més complicades.
Per tant, seria un bon exercici democràtic que tots els partits assolissin aquesta
qüestió que és, en principi, inofensiva i apolítica, per aconseguir que sigui un
tema normalitzat com ho és en altres llocs.
El GMCIU votarà afirmativament i lamenta que les forces polítiques no es
puguin posar d’acord en una qüestió esportiva que, en definitiva, els hauria
d’unir més que separar-los.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, per al GMERC, aquesta és una
qüestió menor, però, precisament pel fet que és un tema del qual es parla i al
darrere del qual hi ha hagut una iniciativa popular, és bo que se’n faci ressò,
entre altres coses, pel fet que, per aconseguir 500.000 signatures i tirar
endavant una iniciativa legislativa popular, se n’ha de poder parlar prèviament.
No entén la postura dels qui, veient-ho clar, votaran negativament perquè, en la
proposició no es demana imposar res a ningú, sinó que és evident que cada
federació podrà fer el que consideri més convenient i tan sols es demana
suport polític per fer un treball que possibiliti la presència en l’esport
internacional per a aquelles federacions que ho vulguin i el reconeixement del
Comitè Olímpic de Catalunya en el Comitè Olímpic Internacional, com ja
s’havia intentat fer fa uns anys i com passa amb altres Estats de Drets de la
Unió Europea.
Per tant, no hi ha cap voluntat d’imposar res a ningú i, tenint en compte que, ni
tan sols hi cap la broma de qüestionar la constitucionalitat espanyola, no entén
perquè en una qüestió tan senzilla i de pur tràmit, a la pràctica, no té la
unanimitat de tot el Ple.
Demana al GMS que s’ho repensi, ja que forma part de l’equip de govern, i que
voti afirmativament la proposició la qual, deixant de banda algun dels seus
aspectes més festius, creu que recull plenament algunes aspiracions del nostre
poble des del punt de vista estricte de l’esport.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per 13 vots afirmatius (3 GMERC, 2
GMIC-EV i 8 GMCIU) i 11 vots negatius (8 GMS i 3 GMPP).
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8.5

PROPOSICIÓ
DEL
GRUP
MUNICIPAL
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE L’EXTRADICIÓ DEL
DICTADOR XILÈ PINOCHET.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMERC, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“-

Atès que el passat 30 d’octubre l’Audiència Nacional va declarar la justícia
espanyola competent per a jutjar Pinochet.

-

Atès que les víctimes del règim que dirigia Pinochet tenen dret que es jutgi
la persona que atemptà contra la seva vida i/o la seva dignitat.

-

Atès que la comunitat internacional no pot signar una Declaració Universal
dels Drets Humans, convencions contra la tortura, les desaparicions i els
crims contra la humanitat i després ignorar-les.

-

Atès que és necessari recolzar aquells que consideren que el dret
internacional ha creat un principi de justícia universal per a jutjar els crims
contra la humanitat, siguin genocidis o d’altres comesos durant el període
considerat.

-

Atès que Europa no es pot valer de dificultats sumarials per a anul.lar l’acte
de detenció de Pinochet del 16-10-98, amb la finalitat de preservar acords
comercials i l’equilibri diplomàtic.

-

Atès que jutjar crims contra la humanitat respon també a una visió política
de la protecció efectiva dels drets humans fonamentals que Europa té el
deure de defensar.

-

Atès que, sense posar en perill la incipient i fràgil democràcia xilena, aquest
judici respondria a un desig dels demòcrates xilens que no poden fer-ho
sense que al seu país hi hagi enfrontaments fratricides.

-

Atès que aquest judici representaria, a més, un seriós advertiment a tots
aquells que cometen crims sota la protecció de l’Estat, i que poden ser
perseguits en qualsevol moment, allà on vagin.

-

Atès que aquesta detenció és una mostra de col.laboració europea en
matèria policial i judicial en un moment en què els ciutadans europeus
desitgen una reconciliació entre la política i el dret, tal i com ho demostren els
milers de signatures a favor de l’extradició que s’han recollit a la nostra ciutat.

És pel que el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Manifestar al govern britànic la necessitat de l’extradició de Pinochet per tal
que pugui respondre davant la justícia pels crims que se li imputen.
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2. Fer arribar aquest acord a la Presidència del govern central, al ministeri de
Justícia i al Parlament de Catalunya.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMPP, de data 16 de novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“L’Estat, com a membre de la Unió Europea i de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, ha estat un ferm promotor del respecte als Drets Humans i de
l’enfortiment de la democràcia parlamentària allà on no existeixen o es troben
amenaçades.
En el 50è. aniversari de la Declaració dels Drets Humans, es dóna una
excel.lent ocasió per recordar la vigència universal d’aquests valors i principis,
així com la responsabilitat de les nacions democràtiques en defensa de la
promoció dels mateixos.
Es tracta d’una tasca que hauria de comptar amb el més ampli consens
possible entre els partits polítics, com succeeix en el sí de la societat.
És per aquest motiu que el Ple de la Corporació adopta el següent acord:
1. Condemnar tots els règims polítics de caràcter dictatorial.
2. Recolzar els valors de la llibertat, justícia i democràcia que inspiren la
Comunidad Iberoamericana de Naciones i la Unió Europea, exigint el respecte
universal de la Declaració de Drets Humans de les Nacions Unides.
3. Promoure el desenvolupament i enfortiment dels sistemes democràtics en el
món, fent possible el recolzament del nostre país a la causa de la llibertat i la
democràcia allà on poden estar en perill.
4. Fer arribar aquest acord a la Presidència del govern central, al Ministeri de
Justícia i al Parlament de Catalunya.”
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, en un primer moment, el
GMERC pretenia manifestar al govern la necessitat de l’extradició del general
Pinochet, però, donat que el govern ja ha iniciat aquest procediment, potser
només cal dir que aquesta detenció és una mostra de col.laboració europea en
matèria policial i judicial en un moment en què, de fet, molts ciutadans d’Europa
voldrien veure la reconciliació entre política i dret i, pel fet que, precisament en
aquest línia, hi hagués milers de signatures aquest cap de setmana a favor de
l’extradició, recollides a la nostra ciutat, al GMERC li sembla interessant
proposar al Ple que es manifesti al govern britànic la necessitat de l’extradició
de Pinochet per tal que pugui respondre davant la justícia pels crims que se li
imputen.
Pel que fa a l’esmena que ha presentat el GMPP, considera que és força més
genèrica i, per tant, no pot substituir la proposició del GMERC en la qual es
parla molt concretament de l’extradició del general Pinochet. A més, és obvi
que amb una proposició com aquesta es condemna, com es diu en l’esmena
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del GMPP, tots els règims polítics de caràcter dictatorial, també és evident que
s’exigeix aquí, com a tot arreu, el respecte universal a la Declaració dels Drets
Humans, que estem disposats a comprometre’ns amb el desenvolupament i
enfortiment dels sistemes democràtics del món. I el quart punt de l’esmena
coincideix amb el segon de la proposició del GMERC en fer arribar aquest
acord a la presidència del govern central, al Ministeri de Justícia i al Parlament
de Catalunya.
El GMERC no està d’acord amb la substitució de la proposició.
El senyor Collado i Llort intervé dient que el GMS està d’acord amb la
proposició del GMERC i considera que s’han endegat a la ciutat prou
mecanismes, dins de la setmana de la solidaritat i també amb la recollida de
2.600 signatures, per sol.licitar aquesta extradició del dictador Pinochet.
Per això, creu que és adequada la presentació d’aquesta proposició al Ple i ferla arribar a la presidència del govern central, al Ministeri de Justícia i al
Parlament de Catalunya.
L’esmena de substitució presentada pel GMPP és massa genèrica i, en aquest
moment, cal centrar-se en aquest fet concret de l’extradició del general i
dictador Pinochet.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-EV votarà
afirmativament aquesta proposició perquè considera que és la millor manera de
col.laborar en la consolidació de la democràcia a Xile.
Malgrat el fet que es vulgui fer creure que l’extradició del general Pinochet pot
ser motiu de caos i desestabilitat de la democràcia Xilena, considera que
aquesta democràcia no arribarà mai a la seva majoria d’edat fins que no
aconsegueixi desfer-se de l’espectre d’Augusto Pinochet.
Els 3.197 morts i més de 1.000 desapareguts, oficialment reconeguts, que hi va
haver durant la dictadura, reclamen actuacions enèrgiques per aconseguir que
algú pagui per la responsabilitat de tanta sang vessada.
Per a les famílies de les víctimes, per als qui van patir la repressió de la manera
més brutal possible i per a qualsevol que tingui un mínim de sensibilitat
democràtica, és una burla difícil de pair veure Pinochet convertit en senador
vitalici i immune a l’acció de la justícia.
Pel que fa a l’esmena de substitució presentada pel GMPP, creu que l’únic que
es pot fer és lamentar-la molt profundament perquè demostra quin és el sentit
que tenen per al GMPP els drets humans, respecte els quals cal parlar
genèricament per evitar que se’n parli concretament.
Aquesta és, per tant, una manera d’instrumentalitzar els drets humans i
d’utilitzar-los com a “cortina de fum” i també de demostrar que en aquest viatge
hipotètic que el Partit Popular està fent cap a aquesta nova terra promesa que
es diu “centre polític”, alguns dels seus membres són a la distància que
s’hauria de mesurar en unitats astronòmiques i, per tant, infinites. Per això, com
no sigui que s’inventin nous sistemes de transport, alguns dels membres del
Partit Popular no hi arribaran mai.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que l’objectiu que ha perseguit el
GMPP en presentar aquesta esmena de substitució es basa en aspectes que
avalen les intervencions que s’han fet fins ara.
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Tots els grups que han intervingut fins a aquest moment en relació a la
proposició del GMERC han parlat de justícia.
És evident que el GMPP està d’acord amb l’esperit de la proposició, però
també ho és, i suposa que tothom hi estarà d’acord, que políticament no es pot
intervenir en l’acció de la justícia. Cal preservar la independència de les
institucions judicials respecte a les institucions polítiques.
Aquest és el motiu fonamental pel qual el GMPP ha presentat l’esmena de
substitució.
Considera que el fet de presentar aquesta proposició demanant l’extradició, per
part del govern britànic, de la figura del senyor Pinochet, suposa una ingerència
en la justícia britànica.
A més, ja que en les anteriors intervencions s’ha parlat de justícia, cal que els
membres presents sàpiguen, i suposa que estaran d’acord amb ell, que durant
tot el procés que hi ha hagut en les darreres setmanes, s’ha fet un judici
paral.lel a aquest dictador i assassí amb independència del judici moral que
està fent la societat.
Insisteix, però, que, per tal de mantenir la independència dels òrgans judicials i
polítics, com molt bé ha dit el senyor Fontdevila en una altra intervenció, en
aquesta Sala cal ser polítics i, en tot cas, s’ha d’intentar que els fets que han
motivat la presentació d’aquesta proposició pel GMERC no es tornin a repetir.
És a dir, que tots els règims polítics de caràcter dictatorial, tots els valors de la
llibertat, de la justícia i de la democràcia, i el desenvolupament i enfortiment
dels sistemes democràtics, siguin l’ànima que preservi tot el moviment i el
quefer diari de la societat.
No ens podem permetre rebutjar les persones pel fet que opinin diferent de
nosaltres, perquè no ens agradi el seu tarannà o perquè no donin suport a les
nostres iniciatives o no diguin el mateix que nosaltres.
Per això, el GMPP considera que la celebració del 50è aniversari de la
Declaració dels Drets Humans és una excel.lent ocasió per recordar la vigència
dels valors que ha esmentat abans i caldria fer alguna cosa perquè no només
Pinochet, sinó també tots els altres “Pinochets” que hi ha al planeta, tant si són
d’Iberoamèrica, com de l’Amèrica Central, de l’Europa de l’Est, d’Indonèsia,
dels països asiàtics o de l’Àfrica, estiguessin incorporats en aquest judici
popular.
Aquest és l’objectiu que pretén el GMPP en la seva esmena de substitució. No
ha tingut la intenció de ser genèric perquè sí, però considera que tampoc es pot
ser concret perquè sí, tenint en compte el fet que, tot allò que s’havia de fer
perquè el general Pinochet pugui ser jutjat, ja s’ha fet. I insisteix, no es pot
interferir en la justícia sobretot si es tracta de la justícia internacional.
Per tot això, agrairia als membres presents que donessin suport a l’esmena de
substitució del GMPP i, si el GMERC creu en els valors de la llibertat, la justícia
i la democràcia, li demana que retiri la seva proposició.
El senyor Oms i Pons intervé dient que aquesta proposició té un alt contingut
polític internacional.
En la seva proposició, el GMERC diu que els ciutadans europeus desitgen una
reconciliació entre la política i el dret i li sembla una manifestació
excessivament dura perquè admet, d’entrada, que el dret va per una banda i la
política, per una altra. La política ha de possibilitar que s’aprovin les lleis que

64

després s’apliquen, però no es pot dir que el dret va per una banda i la política,
per una altra.
Per tant, demana que se suprimeixi aquesta afirmació de la proposició perquè
la considera una mica dura i fora de context.
Pel que fa a la manifestació al govern britànic sobre la necessitat de l’extradició
de Pinochet, creu que és correcte.
En relació a l’esmena de substitució del GMPP, suggeriria al Ple que es
col.loqués a l’inici de l’acord l’aportació sobre la condemna per justificar,
d’aquesta manera, la resta del contingut de la proposició del GMERC, ja que li
sembla molt adequada.
L'alcalde intervé dient que és el GMERC, com a proponent, el qui ha de decidir
recollir o no la proposta del GMCIU, però, en qualsevol cas, cal tenir clar que el
que es vota és l’acord i no els antecedents, respecte el quals, cadascú pot
incorporar el que consideri més oportú. I ho diu com a informació, un cop ho ha
consultat amb el secretari.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que el GMPP insisteix en la substitució i,
per tant, el GMERC no hi donarà suport i votarà negativament l’esmena de
substitució.
Malgrat això, voldria tranquil·litzar el GMPP respecte a dues qüestions: el
GMERC condemnarà, tantes vegades com ho consideri necessari, els règims
polítics de tipus dictatorial o totalitari perquè està compromès des de l’any 1931
a promoure el desenvolupament i l’enfortiment dels sistemes democràtics al
món i a denunciar tots aquells que conculquen els drets humans. I, pel que fa al
suggeriment del GMCIU en relació al fet que en la proposició del GMERC es fa
la distinció entre política i dret, cal dir que potser no queda clar el sentit, però no
es pretén fer aquesta distinció, sinó que, de vegades, l’aplicació política no està
massa d’acord amb allò que s’ha legislat prèviament. Si aquest fet ha de
suposar un destorb per a l’aprovació de la proposició es pot suprimir aquesta
part. I el GMERC voldria que es deixés de considerar aquesta proposició com a
presentada pel GMERC i que s’aprovés entre tots. Pel que fa al redactat, podria
quedar així: “... en un moment en què els ciutadans europeus, tal com ho
demostren els milers de signatures a favor que s’han recollit a la nostra ciutat,
desitgen aquesta extradició.” Potser podria quedar encara més bé, però
s’entraria en moltes complicacions i en una altra ocasió ja es farà constar el
50è. aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Per tant, formula una esmena “in voce” per eliminar el fragment de la proposició
en el qual es fa la distinció entre política i dret i perquè quedi redactat de la
manera següent:
“Atès que aquesta detenció és una mostra de col.laboració europea en matèria
policial i judicial en un moment en què els ciutadans europeus, tal com ho
demostren els milers de signatures a favor que s’han recollit a la nostra ciutat,
desitgen aquesta extradició.
És pel que aquest Ple acorda manifestar al govern britànic ...” i, evidentment,
ni aquí ni allà, s’interferirà, de cap manera, en la justícia internacional. L’acord
s’envia al govern britànic i no als cinc Lords que s’han reunit a la cambra.
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L'alcalde diu que el text de la proposició queda redactat com ha explicat el
senyor Fontdevila tenint en compte que es tracta de la modificació dels
antecedent i que el que s’aprova és l’acord.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada pel GMPP, és rebutjada
per 13 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV), 3 vots afirmatius
(GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
Sotmesa a votació la proposició presentada pel GMERC, s’aprova per 21 vots
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).
L’alcalde disposa la lectura i debat conjunts de les proposicions incloses en els
punts 8.6 i 8.8 de l’ordre del dia així com de les esmenes de substitució
presentades a aquests punts.
8.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE EN EL PRESSUPOST DE 1999 S’INCLOGUI
LA PREVISIÓ NECESSÀRIA PER DUR A TERME LES OBRES
D’URBANITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
TUTELATS.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat van iniciar tot el procés
administratiu necessari per poder fer realitat l’edificació de pisos tutelats.
Atès que hi ha compromisos ferms i adoptats per totes les administracions
implicades en l’execució del projecte des del 17 de maig de 1995.
Atès que l’administració principal de l’edificació del projecte, que és la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Benestar Social,
s’excusa per la no urbanització del sector.
PROPOSEM

Que es portin a terme les previsions necessàries en el pressupost del 99
d’aquest Ajuntament per poder dur a terme les obres d’urbanització
necessàries per a la construcció dels pisos tutelats per part de l’administració
autonòmica.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-EV, de data 16 de novembre de 1998 que, transcrita,
diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat van iniciar el procés
administratiu necessari per poder fer realitat un projecte de construcció
d’habitatges tutelats per a gent gran al Barri Mion-Puigberenguer.
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Atès que al llarg dels darrers anys s’han donat, per part del Departament de
Benestar Social, diverses dates com a possibles per a l’inici de les obres.
Atès que el coneixement del calendari concret d’execució del projecte és
cabdal per tal de coordinar les actuacions del Departament de Benestar Social
amb les de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que, per altra banda, la urbanització del sector on és previst construir
aquests habitatges forma part del projecte d’accessos des de l’Eix Transversal
per l’avinguda de Joncadella i, per tant, també implica la necessària coordinació
amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat.
PROPOSEM

1. Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa realitzi les gestions
oportunes amb els Departaments de Benestar Social i de Política Territorial per
tal de concretar el calendari i coordinar les respectives actuacions amb les de
l’Ajuntament de Manresa.
2. Adreçar-se als grups parlamentaris de Convergència i Unió i del Partit
Popular per instar-los a adoptar les disposicions necessàries per garantir que
en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici de
1999 es prevegin els recursos necessaris per assegurar l’inici de les obres
d’aquest equipament.”
8.8

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT
QUE
L’AJUNTAMENT
APORTI
LA
DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA
AL
DEPARTAMENT
DE
BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
FER REALITAT LA RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa ha iniciat tot el procés administratiu
necessari per poder fer realitat la residència de disminuïts.
Atès que hi ha compromisos ferms i adoptats per totes les administracions
implicades en l’execució del projecte des de temps enrera.
Atès que l’administració principal d’execució del projecte, que és la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament de Benestar Social, s’excusa per l’inici
de l’expedient de contractació per la manca d’un document tècnic necessari per
a l’inici del mateix.
PROPOSEM

Que s’acceleri i es realitzin els passos adequats i necessaris perquè el
document tècnic requerit per l’administració de la Generalitat a aquest
Ajuntament el tingui com més aviat millor, de manera ràpida i urgent.”
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A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-EV, de data 16 de novembre de 1998 que, transcrita,
diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya han iniciat el procés administratiu necessari per poder
fer realitat un projecte de construcció d’una residència per a disminuïts físics.
Atès que per part del Departament de Benestar Social no existeix un calendari
concret per a l’inici de les obres de l’esmentada residència.
Atès que està constatada la necessitat de l’esmentat equipament i que la seva
carència obligarà els potencials usuaris de la ciutat i de la comarca a desplaçarse fora de la seva zona de residència habitual quan necessitin fer-ne ús.
PROPOSEM

Adreçar-se als grups parlamentaris de Convergència i Unió i del Partit Popular
al Parlament de Catalunya per instar-los a adoptar les disposicions necessàries
per garantir que en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent
a l’exercici de 1999, es prevegin els recursos necessaris per assegurar l’inici de
les obres de la Residència per a Disminuïts Físics en els terrenys cedits per
l’Ajuntament de Manresa a la zona del carrer Divina Pastora.”
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que aquestes dues proposicions, en
el fons, fan referència al mateix tema.
Des de l’any 1995 s’estan fent tot un seguit de promeses electoral, respecte a
les quals, sembla ser que les Administracions implicades estan disposades a
facilitar el seu compliment així com a iniciar tots els processos necessaris
perquè, per una banda, els habitatges tutelats i, per una altra, la Residència per
a disminuïts, siguin una realitat.
Malgrat això, es dóna el fet que, a l’acabament de l’any 1998 no es pot tirar
endavant cap d’aquestes dues qüestions.
Per una banda, la Generalitat de Catalunya diu que, pel que fa a la Residència
per a disminuïts, cal un document tècnic que no especifica com ha de ser ni
perquè és necessari. Per una altra banda, pel que fa als habitatges tutelats, es
diu que, donat el fet que l’entorn no està urbanitzat, difícilment es pot edificar.
Aquesta situació provoca que els ciutadans vegin que, “uns pels altres, la casa
sense escombrar”, tenint en compte que durant la campanya electoral es fan
moltes promeses. Una Administració no facilita el document tècnic necessari,
l’altra Administració diu que, sense ell, no pot tirar-ho endavant i que no pot
edificar perquè la zona no està urbanitzada. I, d’aquesta manera, “qui dia
passa, any empeny”.
Amb aquestes proposicions, el GMPP pretén desbloquejar definitivament el
procés i intentar que desapareguin les excuses en les quals es basen les
Administracions per no tirar endavant aquests temes.
Cal intentar fer una bona gestió perquè les promeses electorals es compleixin
durant la legislatura o, si més no, que quedin a punt per executar. No es pot
permetre que es prometi molt i després no es faci res per possibilitar que
s’executin les promeses.
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Per tant, pel que fa a la Residència per a disminuïts, el GMPP demana que es
trameti el famós document tècnic requerit per l’Administració de la Generalitat
perquè aquella Administració no tingui més excuses per no iniciar l’expedient. I,
respecte als habitatges tutelats, demana que aquesta Administració faci les
previsions necessàries en el pressupost de 1999 per dur a terme les obres
d’urbanització per poder construir els habitatges tutelats. Aquest requisit se li
exigeix a qualsevol promotor per poder edificar. No ho sabia l’equip de govern,
quan feia les seves promeses, que calia urbanitzar l’entorn ?.
Pel que fa a les esmenes de substitució presentades per l’equip de govern,
voldria fer la reflexió següent: una de dues, o bé l’equip de govern no té
representació al Parlament de Catalunya i, per tant, requereix el GMPP perquè
faci les seves gestions, o potser el que passa és que, quan convé a l’equip de
govern, forma majoria suficient per poder tirar endavant el que calgui.
Entrant en el fons d’aquestes esmenes, pel que fa als habitatges tutelats, el
GMPP demana que s’incloguin als pressupostos de 1999 les previsions
econòmiques necessàries per possibilitar la urbanització de l’entorn i l’equip de
govern continua dient que cal una reunió entre l’Ajuntament de Manresa, el
departament de Benestar Social i el de Política Territorial per concretar un
calendari i, d’aquesta manera, el tema s’allargarà durant tres anys més.
Tampoc entén perquè en aquesta mateixa esmena, es proposa adreçar-se als
grups parlamentaris de Convergència i Unió i del Partit Popular per instar-los a
adoptar les disposicions necessàries per garantir, precisament, el que no és
capaç de fer l’equip de govern per poder dur a terme la construcció dels
habitatges tutelats.
El que més li dol d’aquesta qüestió és que se l’impliqui perquè no entén que hi
té a veure el grup parlamentari Popular.
Pot garantir que, amb independència dels requeriments que formuli l’equip de
govern als grups parlamentaris corresponents, el GMPP, davant de la
inoperància de l’equip de govern, s’adreçarà al seu grup parlamentari perquè
intenti fer gestions en aquelles qüestions respecte a les quals l’equip de govern
ha estat incapaç de fer res durant aquests tres anys, al marge de parlar-ne molt
i atribuir-se mèrits.
Per tot això, agrairia que l’equip de govern retirés l’esmena de substitució
presentada perquè, per molt que el govern de la Generalitat destini recursos
pressupostaris als habitatges tutelats i, malgrat el fet que l’Ajuntament de
Manresa faci moltes reunions que no serveixen per a res, no fa la previsió
econòmica dins del pressupost de 1999 per possibilitar la urbanització de la
zona. Aquest fet demostra que l’equip de govern té poques ganes de construir
aquests habitatges i, a més, retarden el tema fent reunions inacabables durant
tres anys de les quals no n’han tret res.
El qui sàpiga la història tant dels habitatges tutelats com de la Residència per a
disminuïts, veurà que n’hi ha per riure i considera que és molt seriós perquè el
fet de passar el tema a una altra Administració, com ho han estat fent durant
aquests tres darrers anys, demostra com ha gestionat la ciutat l’equip de
govern.
Agrairia que, per pudor i pel bé polític de la ciutat, l’equip de govern retiri les
esmenes de substitució perquè amb elles es fa un flac favor al
desenvolupament d’aquestes qüestions i, quan les promeses es fan en període
electoral, s’han de dur a la pràctica sense demorar-les.
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El senyor Mora i Villamate intervé dient que, en primer lloc, cal agrair al
GMPP, malgrat el fet que no coincideixi en l’anàlisi dels fets ni amb el
llenguatge que utilitza, l’interès i la preocupació que demostra per a aquests
dos temes.
En funció d’aquest interès i d’aquesta preocupació, ell tenia l’absoluta convicció
que aquesta proposició era complementària d’una altra que suposava que
haurien fet arribar al seu grup parlamentari per tal que, en la negociació dels
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 1999, garantissin l’existència
de consignació pressupostària suficient per executar aquest projecte.
Veu que no ho ha fet ni tampoc pensa fer-ho i considera que podria ser una
gestió realment interessant per desbloquejar la qüestió i, si en l’esmena de
substitució, l’equip de govern només es refereix als grups parlamentaris de
Convergència i Unió i del Partit Popular és perquè li consta que els altres grups
parlamentaris ja s’han preocupat d’aquest tema.
En definitiva, l’aspecte fonamental de la qüestió és si hi haurà o no consignació
pressupostària per iniciar les obres a l’any 1999 i és en aquesta direcció que
s’encaminen les gestions que realitza l’equip de govern. No podria ser d’una
altra manera si es té en compte la història d’aquest projecte que el senyor
Javaloyes sembla conèixer força bé i que ell recordarà a continuació.
El dia 17 de desembre de 1996 el conseller senyor Comas es va adreçar, per
escrit, al president de l’Associació de veïns del barri Mion-Puigberenguer i li va
dir, textualment, el següent: “... sóc conscient del compromís que tenim perquè
complirem, tan aviat com sigui possible, si pot ser. Penso que hi haurà
possibilitats. Començarem l’any 1997...” Cinc mesos després, el 25 d’abril de
1997, el mateix conseller Comas va tornar a escriure al president de
l’Associació de veïns i, en aquesta ocasió li va dir el següent: “... haurem de
deixar aquest projecte per a l’any vinent. Confio en la seva comprensió. Si ho
desitja, podem tornar a parlar-ne al final d’aquest any. Aleshores, podrem
concretar la possible programació per a l’any 1998 cosa en la que tinc
fonamentades esperances ...” . A l’estiu de 1998, és a dir, un any més tard
aproximadament, una representació de l’associació de veïns es va reunir amb
el conseller Comas el qual va manifestar que creia que al llarg de 1999 estaria
en condicions d’iniciar el projecte. A la vista d’això, i en el moment en què
l’associació de veïns ho va comunicar a l’Ajuntament, l’alcalde de Manresa va
escriure una carta al conseller en la que li va demanar una entrevista per tal de
conèixer amb exactitud el calendari previst per tal de coordinar les actuacions
municipals i del departament.
El 7 de setembre d’aquest any el conseller va contestar a l’alcalde el següent:
“... no podré tenir una opinió definitiva en relació a les inversions que podrem
realitzar el proper 1999 fins que el Parlament de Catalunya aprovi el
Pressupost ...” i encara va afegir el següent “... tinc tot l’interès perquè els
habitatges tutelats que tenim previst construir en aquest barri els puguem
programar per a 1999, però, com fàcilment pot comprendre, no ho puc
concretar en res. Convindria, doncs, que aquesta entrevista que demana, la
concretéssim a finals d’aquest any 1998 ...” .
A principis d’aquest mes de novembre, la Comissió Permanent del Consell
Municipal de la Gent Gran va acordar demanar a l’alcalde que reiterés la petició
d’una entrevista amb el conseller Comas per tractar de concretar el calendari
d’obres. La setmana passada, en una nova carta, l’alcalde va reclamar aquesta
entrevista.
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Per tant, a la vista d’aquesta història, fàcilment es pot entendre que
l’Ajuntament vulgui garanties de calendari a l’hora de prioritzar la urbanització
d’aquest sector. I és evident que aquestes garanties s’han de donar amb
l’acord directe, sense intermediaris, entre l’Ajuntament i la Conselleria.
A més, la urbanització esmentada forma part dels accessos des de l’Eix
Transversal a través de l’avinguda de Joncadella i, és per això, que l’equip de
govern també està impulsant, des de fa mesos, les gestions corresponents amb
el departament de Política Territorial, amb la mediació del conseller de
Presidència, per tal d’arribar a acords que garanteixin la coordinació de tot
plegat.
Per tant, considera que la posició de l’equip de govern és raonable respecte a
aquesta qüestió, comparteix la preocupació del GMPP, però no pot votar
afirmativament la proposició perquè presenta una perspectiva errònia del
problema.
Pel que fa a la residència de disminuïts físics, els arguments són els mateixos.
En definitiva, es tracta de garantir que hi hagi la consignació pressupostària
corresponent. Els documents que reclama la Generalitat ja s’han enviat fa uns
dies i, quan aquest expedient passi del negociat en el que es troba ara a un
altre negociat o a la taula d’un altre funcionari, la Generalitat tornarà a demanar
altres documents. Això és el que acostuma a passar, però el senyor Javaloyes
sap tan bé com ell que això no té res a veure amb el fons de la qüestió ja que
es tracta d’un problema exclusivament pressupostari.
Per tant, si al GMPP realment li preocupa el tema de la Residència i el dels
habitatges tutelats, la solució és a les mans del seu grup parlamentari. Per això,
no li ha d’estranyar al GMPP que l’equip de govern el requereixi perquè faci
aquesta gestió. Espera que la utilitzi i, per facilitar-li aquesta tasca i estalviar-li
aquesta gestió que encara no ha fet, li proposa que voti afirmativament
l’esmena de substitució que presenta l’equip de govern.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU està sorprès perquè el
GMPP ha presentat una proposició respecte a la qual l’equip de govern ha
presentat una esmena de substitució en la que no fa referència al mateix tema.
El GMPP demanava a l’equip de govern si es preveurà en el pressupost de
1999 la urbanització del sector corresponent perquè es pugui dur a terme la
construcció dels habitatges tutelats.
Aquesta pregunta no s’ha contestat. El GMCIU suposa que es tracta dels
habitatges de la barriada Mion ja que en la proposició del GMPP no es diu de
quins són.
En la seva esmena, l’equip de govern, només fa referència a una reunió amb el
departament de Benestar Social i el de Política Territorial i tan sols esmenten
els grups parlamentaris de Convergència i Unió i del Partit Popular i obvien els
altres grups parlamentaris. I enlloc es parla de la consignació pressupostària de
l’any 1999 per a aquesta qüestió.
L’equip de govern disposa de tretze vots i, per tant, pot fer el que vulgui, però el
GMCIU votarà afirmativament la proposició del GMPP.
Pel que fa a la residència per a disminuïts, el GMPP només demana que
s’acceleri i es realitzin els passos adequats i necessaris perquè el document
tècnic requerit per l’Administració de la Generalitat a aquest Ajuntament el
tingui com més aviat millor, de manera ràpida i urgent.
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En la seva esmena, l’equip de govern torna a esmentar Convergència i Unió i el
Partit Popular i el GMCIU farà el que podrà i creu que serà possible, però
considera que això és responsabilitat de tots els grups.
Al GMCIU li preocupa aquesta qüestió i vol que es resolgui el més aviat
possible amb la qual cosa estan d’acord tots els grups. Per això s’ha informat i,
per tant, sap que l’Ajuntament va entrar aquest document al registre de la
Generalitat el divendres dia 13 de novembre.
El que demanava el GMPP ja s’ha acomplert i, per tant, aquest debat ja no té
sentit i demana que el GMPP retiri la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, tenint en compte que el document
requerit per la Generalitat a aquest Ajuntament va entrar en aquella
Administració el divendres dia 13, el GMPP retira la proposició inclosa en el
punt 8.8 de l’ordre del dia perquè ja s’ha acomplert el seu objectiu.
Pel que fa a la proposició inclosa en el punt 8.6 de l’ordre del dia, referent als
habitatges tutelats, el GMPP insisteix en el que ha demanat fins ara. És a dir,
una partida pressupostària per a l’any 1999, i està d’acord amb el fet que la
Generalitat també ha de destinar recursos pressupostaris perquè, sense això,
no es pot fer res, però és evident que, per instruir un expedient d’edificació cal
tenir, si més no, la previsió de la urbanització de l’entorn de la mateixa manera
que l’Ajuntament no concedeix llicències d’obres sense que estigui urbanitzat
l’entorn o sense que hi hagi la previsió d’aquesta urbanització.
Per això, agrairia que l’equip de govern retirés aquesta esmena de substitució i
que intentés, en tot cas, fer les previsions pressupostàries necessàries per a
l’any 1999.
El senyor Mora i Villamate diu que si el GMPP retira la proposició referent a la
Residència per a disminuïts físics, evidentment, l’equip de govern també
retirarà l’esmena de substitució corresponent a la mateixa proposició.
I voldria aclarir que els dos documents que faltaven eren un certificat
d’aprofitament urbanístic que havien de fer els tècnics del departament
d’Urbanisme i un certificat conforme s’està lliure de càrregues. Però cal tenir
en compte que aquests documents són part del tràmit administratiu i, per tant,
no tenen res a veure amb el problema de fons.
Suposa que demà passat o d’aquí a una setmana, la Generalitat tornarà a
demanar un nou document. Per tant, insisteix, es tracta del tràmit administratiu i
no es poden confondre les coses.
El tema fonamental de la Residència per a disminuïts, és el del seu
finançament i recorda que l’Ajuntament ha fet propostes a la Generalitat per
facilitar mecanismes de finançament les quals no han sigut tingudes en compte.
Pel que fa a la qüestió dels habitatges tutelats, si l’Ajuntament hagués de fer
cas de la informació inicial que la Generalitat va donar en el seu moment
respecte a la previsió de calendari, aquesta zona ja hauria d’estar urbanitzada
des de l’any 1997 perquè en aquell any ja hi havia un semicompromís i, per
tant, l’Ajuntament hauria fet una inversió absolutament inútil, fora de calendari i
tindria uns quants milions de pessetes “entretinguts”.
Per això, des d’una òptica d’equip de govern, considera que és raonable que
l’Ajuntament demani una reunió amb la Generalitat per obtenir garanties fermes
i certes respecte al calendari d’aquella Administració pel que fa a aquesta
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execució i, en funció d’aquest calendari, l’Ajuntament adoptarà els seus
compromisos dels quals n’és molt conscient.
Respecte a aquest tema, cal tenir en compte que també hi ha la qüestió dels
accessos i tot el tema de l’Eix universitari la qual cosa obliga a fer un procés de
coordinació.
Per tant, aquesta és una òptica absolutament seriosa des de la posició d’equip
de govern i, des del punt de vista d’una associació de veïns, que és la que
defensa el GMPP, és possible fer el plantejament “uno por el otro, la casa sin
barrer”, però li sembla que és una mica demagògic.
El GMPP ha d’entendre que els recursos de la ciutat s’han de prioritzar en
funció de les expectatives real i concretes que aquests recursos tindran i la
finalitat per a la qual es destinen i, en base a això, considera que la línia de
l’equip de govern és la correcta i, per tant, mantindrà la seva esmena de
substitució.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada pel GMS, GMERC i
GMIC-EV a la proposició inclosa en el punt 8.6 de l’ordre del dia, s’aprova per
13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 10 vots negatius (8
GMCIU i 2 GMPP)
Com a conseqüència de l’aprovació de l’esmena de substitució, la proposició
inclosa en el punt 8.6 de l’ordre del dia, decau.
La proposició presentada pel GMPP, inclosa en el punt 8.8 de l’ordre del dia i
l’esmena de substitució presentada pel GMS, GMERC i GMIC-EV a aquest
assumpte, han quedat retirades pels mateixos grups proponents,
respectivament.
8.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT LA INSTAL.LACIÓ D’UN MIRALL A LA SORTIDA
DE VEHICLES DE L’ESTACIONAMENT UBICAT AL CARRER
BARCELONA, ENTRE EL CARRER DOCTOR ESTEVE I LA PLAÇA
BAGES, PER TAL D’ACONSEGUIR LA VISIBILITAT ADEQUADA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que en l’illa compresa entre els carrers de Barcelona, Sant Josep, Mn.
Serapi Farré i Dr. Esteve es troben ubicades aproximadament 150 places
d’estacionament.
Atès que l’entrada i sortida de totes aquestes places d’estacionament es
realitzen per un sol passatge que dóna al carrer de Barcelona, entre el carrer
Dr. Esteve i plaça Bages i que la sortida fonamentalment és de difícil visibilitat.
Atès que representa un perill en potència per la possibilitat i l’existència real
d’accidents.
PROPOSEM
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Que davant d’aquesta sortida de vehicles s’instal.li un mirall reflector per
aconseguir la visibilitat adequada perquè els vehicles puguin maniobrar
adequadament i amb seguretat.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-EV, de data 16 de novembre de 1998 que, transcrita,
diu el següent:
“Atesa la proposició presentada pel Grup Municipal Popular (GMPP) i
relacionada amb el punt núm. 8.7 a l’ordre del dia, en la que se sol.licita la
instal.lació d’un mirall al davant del passatge que té la seva sortida al carrer de
Barcelona, entre el carrer del Dr. Esteve i la Plaça Bages.
Atès que aquest Ajuntament té creada una Ponència Tècnica de Circulació,
que es reuneix periòdicament per tractar, precisament, de temes com el que
planteja el Grup Municipal del Partit Popular en la seva proposició.
Els grups municipals GMS, GMERC i GMIC-EV proposen al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD

1. Traslladar la proposició 8.7 de l’ordre del dia, presentada pel GMPP, a la
propera reunió de la Ponència Tècnica de Circulació.
2. Donar compte del que s’acordi a l’esmentada Ponència en la següent
Comissió d’Urbanisme.”
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que la seva proposició és molt
simple i molt clara. Cal un mirall reflector per aconseguir la visibilitat dels
vehicles que surten del passatge situat entre el carrer del Dr. Esteve i la plaça
Bages ja que hi ha hagut accidents en més d’una ocasió i els veïns ho
demanen des de fa temps. En aquest sentit, fins i tot, es remet a una petita
història que possiblement no afectarà l’actual equip de govern, sinó a l’anterior
perquè va passar fa sis anys. Un veí va presentar una sol.licitud a l’Ajuntament
i encara està esperant que se li contesti.
Per això, el GMPP ha presentat aquesta proposició per saber si es col.locarà o
no aquest mirall.
És conscient que aquest tema no és tan important com per discutir-lo al Ple,
però ja ha explicat les raons per les quals ho ha fet.
En lloc de dir una cosa tan senzilla com si es col.locarà o no el mirall, l’equip
de govern, en la seva esmena, proposa que aquesta qüestió es discuteixi a la
Ponència Tècnica de Circulació i que es doni compte a la propera Comissió
d’Urbanisme del que s’acordi en aquesta Ponència.
Tant costa a l’equip de govern saber si cal o no un mirall reflector ?, en tan
poca consideració té a la Ponència de Circulació que li ha de passar un tema
com aquest ?, li pren el pèl a la Ponència de Circulació ?
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que l’equip de govern ha presentat
una esmena de substitució a la proposició presentada pel GMPP perquè
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l’Ajuntament disposa d’uns òrgans dels quals se n’ha dotat democràticament i
que discuteixen diferents assumptes.
Tot el que fa referència a la circulació, qualsevol que sigui el tema, es discuteix
a la Ponència Tècnica de Circulació en base a informes tècnics.
Ell no pren mai cap decisió sense que hi hagi un informe tècnic al darrere tant
si és favorable com desfavorable.
Potser hauria de plegar de fer de polític, però considera que aquesta és la
manera correcta d’actuar. Abans de prendre una decisió, cal saber si el que es
proposa té utilitat o no per al conjunt dels ciutadans de Manresa.
En aquest cas concret, l’equip de govern ha considerat convenient que la
possible col.locació del mirall es discuteixi a la Ponència Tècnica de Circulació i
que es donin les explicacions pertinents als proponents a partir del que resulti
de la Comissió d’Urbanisme.
Si el proposant hagués estat un ciutadà, se li hauria contestat per escrit.
Respecte a l’altra qüestió plantejada pel senyor Javaloyes, li ha de dir que ell
només pot respondre pels seus actes i no pels actes dels anteriors equips de
govern. En aquest sentit, si algú hagués presentat una sol.licitud d’aquest tipus
durant aquesta legislatura, s’hauria contestat puntualment perquè hi ha uns
mecanismes establerts i s’haurien redactat els corresponents informes tècnics.
Quan no existeixen òrgans com aquesta Ponència, passen coses d’aquest
tipus, sol.licituds sense contestar.
El senyor Oms i Pons intervé dient que se n’alegra del que ha dit el senyor
Canongia respecte al fet que no pren cap decisió. Ell pensava que en prenia
moltes i ara resulta que no és així. Per tant, no sap a qui haurà de culpar pels
desgavells de la ciutat, però ja ho solucionarà.
Considera que es pot prendre la decisió de col.locar un mirall perquè no és una
qüestió respecte a la qual calgui un estudi complicadíssim i, posteriorment, els
tècnics poden dir-hi la seva respecte al fet de si cal col.locar-lo més amunt o
més avall o respecte a les seves mides.
Considera que el senyor Canongia pot prendre la decisió de col.locar un mirall
en un lloc conflictiu sense cap perill d’equivocar-se.
L’equip de govern podria dir que a la ciutat falten molts mirall o que hi ha trenta
punts conflictius on caldria col.locar trenta miralls, però que cal fer un estudi
previ per saber quins són prioritaris. Ell hi estaria d’acord, però, en aquest cas,
es planteja la col.locació d’un sol mirall i li sembla poc seriós que s’hagi de
decidir a la Ponència Tècnica de Circulació.
El GMCIU votarà afirmativament la proposició i demanaria al senyor Canongia
que, com a polític, prengués alguna decisió per tirar endavant els temes de
circulació.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que es tracta d’una qüestió de convivència
ciutadana. El GMPP ha constatat que hi ha un problema de visibilitat i, per tant,
de seguretat i, per això, ha presentat aquesta proposició.
Fa dos o tres anys, el GMPP va presentar una proposició en la qual demanava
la instal.lació de semàfors a la Via de Sant Ignasi, a l’alçada de la Piscina
Municipal. Donat que encara no se li ha donat resposta, aprofita l’ocasió per
demanar-li al senyor Canongia que en la mateixa reunió de la Ponència
Tècnica de Circulació també s’estudiï aquest tema.
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El senyor Canongia i Gerona diu que insisteix en el fet que ell no pren
decisions, però voldria donar als membres de l’oposició dos arguments pels
quals posar en dubte aquesta decisió. El carrer de Barcelona té una amplada
superior als deu metres de façana a façana. Per tant, la visibilitat que oferiria
un mirall seria escassa per no dir nul.la. A més, el passatge al qual es refereix
el GMPP en la seva proposició és privat i, per tant, si els seus propietaris tenen
problemes de seguretat per sortir, s’hauran de fer càrrec de les despeses i,
molt probablement, s’hauran d’aplicar solucions tècniques diferents a la de la
col.locació d’un mirall.
Contestant el senyor Javaloyes en relació a la proposició del GMPP sobre la
necessitat de semaforitzar la Via de Sant Ignasi, li ha de dir que es va fer un
informe molt exhaustiu sobre aquesta qüestió que es va sotmetre a la
consideració de la Comissió Mixta de Circulació, que és de participació
ciutadana i de la qual el GMPP en forma part.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada pel GMS, GMERC i
GMIC-EV a la proposició inclosa en el punt 8.7 de l’ordre del dia, s’aprova per
13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 vots negatius (8
GMCIU i 3 GMPP).
Com a conseqüència de l’aprovació de l’esmena de substitució, la proposició
inclosa en el punt 8.7 de l’ordre del dia, decau.
8.9

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT LA REALITZACIÓ D’UN PLA DE SERVEIS
SOCIALS PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MANRESA OFEREIXI LA
POSSIBILITAT DE REALITZAR LA PRESTACIÓ SOCIAL
SUBSTITUTÒRIA A LA CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 12 de
novembre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“- Atesa la necessitat d’atenció en el que a Serveis Socials respecta, de manera
global i genèrica, necessita realitzar envers els ciutadans de Manresa.
- Atès que ciutadans de Manresa, en edat del servei militar, realitzen la
Prestació Social Substitutòria. Servei que en múltiples ocasions es veuen
obligats a realitzar fora de la nostra ciutat.
PROPOSEM

- Realitzar i aprovar, mitjançant Comissió Informativa de Serveis Socials, un Pla
de Serveis Socials perquè l’Ajuntament de Manresa ofereixi la possibilitat de
realitzar la PSS a la ciutat de Manresa. I a Serveis Socials, on es detecta un
clar dèficit de possibilitats per poder atendre totes les demandes.
- És evident que no es tracta de suplir llocs de treball, sinó al contrari,
d’alleugerir i poder donar més agilitat al departament de Serveis Socials de la
ciutat, d’aquí la necessitat de crear el Pla de Serveis Socials per no crear
disfuncions ni males interpretacions i donar la possibilitat als joves acollits a la
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PSS de realitzar aquest servei a la seva ciutat i no a fora com és dóna en
circumstàncies actuals.”
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que, amb aquesta proposició, el GMPP
pretén que la Prestació Social Substitutòria (PSS), que és un dels serveis que
es poden fer en lloc del Servei Militar, es pugui realitzar a través de
l’Ajuntament de Manresa i, en concret, a través dels Serveis Socials.
Hauria de ser la Comissió Informativa la qui elaborés aquest Pla de Serveis
Socials al qual s’hi podrien acollir els joves que estiguessin interessats.
D’aquesta manera, s’aconseguiria que hi hagués una mica de coordinació i
s’evitarien les disfuncions en els temes assignats als joves interessats en
acollir-se a la PSS.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, amb tots els respectes a la
posició del senyor Javaloyes, com a membre d’un grup municipal de l’oposició,
ha de dir, sincerament, que no acaba d’entendre quin és el motiu pel qual el
GMPP ha presentat aquesta proposició al Ple.
Un mínim de criteri d’economia del temps de tots els membres del Ple, hauria
de fer veure al senyor Javaloyes que és, com a mínim peculiar, que al llarg
d’una mateixa legislatura el GMPP presenti la mateixa proposició més d’una
vegada.
Òbviament, té tot el dret a fer-ho, però considera que ell ha de contestar a
aquesta peculiaritat.
Fa exactament tres anys, el 20 de novembre de 1995, el GMPP va reclamar un
Pla de Serveis Socials perquè l’Ajuntament de Manresa oferís la possibilitat de
realitzar la PSS a la ciutat de Manresa, que és exactament el mateix que
demana ara.
Aquella proposició es va rebutjar per 13 vots negatius, 8 abstencions i 3 vots
afirmatius. No reitera els arguments exposats en aquell moment perquè es
poden consultar a l’acta d’aquella sessió del Ple. A més, la setmana passada
es va realitzar el que, probablement, serà el darrer sorteig de la “mili”
obligatòria. Per tant, per molt que hi reflexioni, ha de reconèixer que no entén
quin sentit pot tenir la discussió d’un tema que, ja està discutit, votat i que, a
més, està a punt de quedar-se obsolet.
Només se li acut, com a explicació , que es tracta d’una confusió del GMPP i,
per tant, el més apropiat és que ho reconegui i, en conseqüència, retiri la seva
proposició.
Si no es retira, l’equip de govern la votarà negativament.
El senyor Oms i Pons intervé dient que, donat que aquest tema ja es va
discutir el 20 de novembre de 1995, considera que és absurd que es torni a
debatre.
La postura del GMCIU ja va quedar clara en aquell moment. El seu grup ja
havia demanat que hi haguessin 16 objectors. L’equip de govern no ho va
considerar oportú i no creu que la seva política, en relació a aquest assumpte,
hagi canviat.
També cal tenir en compte que l’any 2001 desapareixerà el Servei Militar.
Per això, el GMCIU s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició.
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el 20 de novembre de 1995 el GMPP va
presentar la mateixa proposició. No hi ha afegit ni tret res, sinó que tan sols ha
canviat la data.
L’ha tornat a presentar per veure si l’equip de govern rectifica la seva actitud, i
allà ell si no ho fa.
El GMPP és conscient que el Servei Militar està a les acaballes, però també és
evident que la prestació social substitutòria és un servei que poden fer aquells
que han de complir el Servei Militar fins l’any 2001 i val la pena tirar-ho
endavant per poder donar aquest servei als ciutadans de Manresa els quals ara
no s’hi poden acollir perquè aquesta Administració no ho vol crear.
Sotmesa a votació la proposició, és rebutjada per 12 vots negatius (7 GMS - Sr.
Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Eduard Teixeiro, Sr. Emma Vila, Sr. Joan
Canongia, Sr. Jacint Carrió, i Sr. José Empez, 3 GMERC i 2 GMIC-EV), 3 vots
afirmatius (GMPP) i 7 abstencions (GMCIU - Sra. Maria Rosa Riera, Sr.
Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr.
Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra).
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d’urgència dels cinc assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del
RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
9.1

RECONÈIXER UN CREDIT DE 5.764.572 PTES. A FAVOR DE
L’ENTITAT MERCANTIL POST EXPRÉS, S.A. PER AL PAGAMENT
DE DIVERSES FACTURES CORRESPONENTS AL SERVEI DE
MISSATGERIA I CORRESPONDÈNCIA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 10 de novembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades, en relació amb la
prestació del servei de missatgeria i correspondència municipal, durant
l’exercici de 1997.
Vist l’informe emès pel cap de secció de Secretaria i l’informe emès per la cap
de servei de Serveis Jurídics.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions vigents en matèria de règim local i l’article 60.2 del Reial
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Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit de 5.764.572 PTA (inclòs l’IVA) a favor
de l’entitat mercantil POST EXPRES, S.A. (A-08731648 - carrer Martí i Julià
número 1 de Manresa), pel següent deute acreditat i informat pel responsable
del servei.
Import PTA

Concepte
Servei de missatgeria mes d’agost de 1997.Factura PA-5729/31.08.97
Servei de missatgeria mes d’octubre de 1997. Factura PA-5975/31.10.97
Servei de missatgeria mes de novembre de 1997. Factura PA-6230/30.11.97
Servei de missatgeria mes de desembre de 1997. Factura PA-6272/30.12.97
Servei de correspondència mes de novembre de 1997Factura CR-7682/30.11.97
Servei de correspondència mes de desembre de 1997Factura CR-7915/31.12.97
TOTAL

444.590
856.771
813.422
763.352
1.437.030
1.449.407
5.764.572

SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta d’un reconeixement de
crèdit fruit d’un concurs força desgraciat que hi va haver durant l’exercici
econòmic passat ja que, quan fa finalitzar el període del concurs, hi va haver
una pròrroga, es va exhaurir la pròrroga i durant el concurs es va adjudicar el
servei a una empresa la qual, posteriorment, hi va renunciar i es va haver de
repetir el concurs.
Durant tot aquest període, l’Ajuntament ha hagut de cobrir el servei amb
l’empresa concessionària que tenia anteriorment, però, evidentment, el procés
de contractació no va ser el legalment establert i, per això, avui s’aprova aquest
crèdit extrajudicial de 5.764.572 pessetes referent als serveis prestats durant
uns quants mesos de l’any passat i, properament, se n’aprovarà un altre
corresponent als mesos que han quedat pendents d’aquest any.
El senyor Oms i Pons intervé dient que considera que cinc milions de
pessetes de crèdit extrajudicial són “Déu n’hi do”.
En aquest reconeixement de crèdit s’inclouen serveis prestats durant el mes
d’agost de 1997 i som al novembre de 1998. S’hauria pogut fer alguna cosa
abans per més contracte que hi hagués.
A més, malgrat el fet que no hi hagués el contracte signat, suposa que sí que hi
devia haver la consignació pressupostària.
El senyor Canongia i Gerona diu que en aquest moment no podria respondre
taxativament sí o no a aquesta qüestió. Suposa que hi devia haver consignació,
almenys, per a la immensa majoria dels serveis, encara que no n’hi hagués per
a algun cas concret, com a conseqüència d’una situació de decalatge d’anys.
En qualsevol cas, aquest any s’ha suplementat la partida per cobrir els serveis
d’aquest exercici.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes).
9.2

APROVAR
EL
DESGLOSSAT
DEL
PROJECTE
DE
CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT
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DE MANRESA-TORRENT SANT IGNASI EN DUES OBRES
INDEPENDENTS REFERIDES RESPECTIVAMENT A LA FASE 1 I
LA FASE 2 I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
I
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ CORRESPONENTS A LA FASE 1.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
9 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, per acord del Ple de la Corporació de 19
d’octubre de 1998, va aprovar definitivament el projecte anomenat PROJECTE
DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE
MANRESA - TORRENT DE SANT IGNASI, amb un pressupost general de
1.147.915.277 PTA.
Atès que pels serveis tècnics municipals ha estat informada la procedència de
la divisió en dues parts d’execució de l’esmentat projecte, i aquestes són
susceptibles d’execució i de posada en servei de forma totalment independent.
Vistos els informes tècnic de data 29 d’octubre de 1998 i jurídic de data 9 de
novembre de 1998.
Atès que en l’expedient administratiu s’ha acreditat la viabilitat del projecte i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució d’aquesta obra.
De conformitat amb l’article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l’article 273 lletres c) i f) de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el regidor delegat d’Urbanisme
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar el desglossat del projecte de condicionament de la xarxa
principal de sanejament de Manresa - Torrent Sant Ignasi en dues obres
independents referides respectivament a:
- PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE
SANEJAMENT DE MANRESA - TORRENT SANT IGNASI. FASE 1, amb un
pressupost d’execució per contracte de 199.992.204 PTA (inclòs l’IVA).
- PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE
SANEJAMENT DE MANRESA - TORRENT SANT IGNASI. FASE 2, amb un
pressupost d’execució per contracte de 900.052.241 PTA (inclòs l’IVA).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores
del contracte administratiu de l’obra PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE
LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA - TORRENT SANT
IGNASI. FASE 1.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE
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MANRESA - TORRENT SANT IGNASI. FASE 1, d’un pressupost de licitació de
199.992.204 PTA (inclòs el 16% d’IVA), de conformitat amb el projecte tècnic
aprovat definitivament el dia 19 d’octubre de 1998 i amb el plec de clàusules
administratives generals que té aprovat aquest Ajuntament, a adjudicar
mitjançant concurs públic per procediment obert, aplicades les circumstàncies
previstes a l’article 86 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
i a l’article 273 lletres c) i f) de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
atès que el projecte aprovat pot ser millorat per altres solucions tècniques i el
preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.
QUART. Convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ. Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d’adjudicar el
contracte i les altres posteriors atribuïdes a l’òrgan de contractació per l’article
265 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
(interpretació, modificació i resolució del contracte).
SISÈ. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor García i Comas explica que els assumptes sobrevinguts
d’Urbanisme es van discutir en la darrera Comissió Informativa extraordinària.
Pel que fa a aquest dictamen, cal recordar que en una fase anterior es va
aprovar el pressupost total de l’obra per import de 1.100 milions de pessetes,
amb la qual es preveia la reconstrucció del Torrent des del Palau Firal fins al
riu.
Amb aquest dictamen s’aprova un desglossat per poder executar dins del
pressupost provinent del Fons de Cohesió, els 200 milions de pessetes que hi
ha previstos per a l’any que ve.
Per tant, en el primer punt del dictamen es desglossa en dues parts el
pressupost. Per una banda, 200 milions i, per una altra, 900 milions.
Amb els altres punts dels dictamen s’aprova el plec de clàusules i es convoca
el concurs per tal que les empreses constructores que ho vulguin s’hi presentin
i es puguin adjudicar el més aviat possible les obres d’arranjament del Torrent
de les quals, es farà la primera fase que va des del riu fins a la Piscina
Municipal, la segona fase serà la corresponent al cobriment del Torrent exterior
de la Piscina fins a arribar a l’àrea de la Fàbrica Nova i la tercera fase serà la
corresponent a la reconstrucció del Torrent, en el sentit d’eixamplar-lo en el
tram que passa pel carrer de Sant Joan d’En Coll.
Aquestes obres sumen un total de 200 milions de pessetes i s’executaran
durant el primer semestre de l’any 1999.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes) i, per tant amb el quòrum que determina l’article
55 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de règim local.
9.3

APROVAR L’ESBORRANY DE MINUTA DE CONVENI A SIGNAR
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT SA
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MASATS, PER A L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE
BONIFICACIÓ DE TARIFES PER ALS USUARIS DEL SERVEI DE
TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS, ENTRE EL BARRI DEL
XUP I EL CENTRE URBÀ DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de
data 11 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 16 de març de 1992, es va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Manresa i la societat SA MASATS, amb l’objecte d’establir una
tarifació social pel servei de transport regular de viatgers entre el Barri d’El Xup
i el centre urbà de Manresa.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Manresa l’ampliació i millora de les
condicions establertes en l’esmentat conveni, amb la doble finalitat de la millora
dels vehicles que desenvolupen aquest transport per una major qualitat del
servei, així com l’equiparació de les bonificacions establertes per aquest
Ajuntament en favor dels pensionistes i/o jubilats de Manresa que no percebin
ingressos superiors al salari mínim interprofessional.
Atès que amb la nova regulació proposada s’aconsegueix alhora fer menys
gravós el cost de la tarifa del servei per a la generalitat dels ciutadans de
Manresa residents en el barri del Xup.
Joan Canongia i Gerona, Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat d’Administració i
Via Pública, previ l’informe de la Comissió Informativa Municipal d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Aprovar l’esborrany de minuta de conveni a signar entre l’Ajuntament de
Manresa i la societat SA MASATS, l’objecte del qual és l’establiment d’un
sistema de bonificació de tarifes per als usuaris del servei de transport regular
de viatgers, entre el barri del Xup i el centre urbà de Manresa.”
El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta d’un dictamen una mica
atípic ja que l’Ajuntament de Manresa intervé en una qüestió respecte a la qual
no hi té competència.
El transport interurbà és competència de la Direcció General de Transports de
la Generalitat de Catalunya i el servei de viatgers entre el centre de la ciutat i el
barri del Xup el presta una empresa a través de la línia regular Manresa - St.
Salvador de Guardiola de transport interurbà.
L’Ajuntament té la voluntat d’aconseguir les bonificacions per tal que els
viatgers de la tercera edat amb recursos escassos, per sota del Salari Mínim
Interprofessional, puguin traslladar-se per la ciutat amb transport urbà
gratuïtament.
En la mateixa línia, l’equip de govern ha considerat que els viatgers d’un barri
tan poblat com és el Xup es mereixen el mateix tractament que el conjunt de la
ciutat.
L’any 1992 el Ple va aprovar un conveni amb la mateixa empresa per
aconseguir bonificacions per als usuaris del barri del Xup, d’edat avançada.
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L’equip de govern ha volgut donar un pas més afegint descomptes sobre la
tarifa oficial per al conjunt dels viatgers per tal que el bitllet del transport de
viatgers del Xup a Manresa sigui el més semblant possible al preu del bitllet del
transport urbà i, a més, ha volgut garantir que aquest servei s’oferirà a partir de
vehicles adaptats per al transport de viatgers amb mobilitat reduïda.
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa que presta aquest servei i,
en conseqüència, sotmet a la consideració del Ple aquesta minuta de conveni
segons el qual, a canvi del servei que ofereix l’empresa, l’Ajuntament hi aporta
cinc milions de pessetes.
Considerant que aquest és un pas endavant per al servei del transport urbà de
la ciutat i per a la mobilitat dels ciutadans, demana el vot afirmatiu a aquest
dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP, sempre que s’ha
tractat el tema dels autobusos, ha donat suport a les iniciatives de l’equip de
govern com molt bé sap el senyor Canongia i sempre ha intentat col.laborar en
el desenvolupament del servei de BUS.
Aquest conveni suposa una millora respecte al servei que tenen actualment els
usuaris del BUS del barri del Xup i així ho reconeix, però, malgrat el fet que,
segurament, l’equip de govern haurà estudiat molt bé aquest conveni i haurà fet
moltes reunions per arribar a aquest acords, considera que és precipitat
perquè, amb independència del fet que no hi hagin informes jurídics i de
l’interventor, si es fes un càlcul dels quilòmetres que hi ha entre el centre urbà
de Manresa i el Xup, i es multipliqués la xifra resultant per una densitat del 50
per 100 més de viatges que no fa actualment la línia Manresa - St. Salvador,
segurament resultaria el mateix cost, és a dir, els 50 milions de pessetes
aproximadament, sense tenir en compte la possible recaptació del bitllet simple
que es fes.
Per tant, encara que l’import sigui el mateix aproximadament, si es té en
compte que el servei que es pot oferir amb la connexió d’un barri important com
és el Xup amb el centre de la ciutat, es pot incrementar amb molts més viatges
i amb un cost similar, val la pena replantejar-se aquest conveni pel bé del
transport urbà.
Per això agrairia al senyor Canongia que s’estudiés aquest conveni amb més
calma i sense pressa i, malgrat que no hi hagi els informes jurídics i de
l’interventor per les raons que ja es van explicar en el seu moment i també
independentment del fet que es tracta d’un dictamen polític que el GMPP
accepta totalment, es tingui en compte que, si es poden oferir més viatges a un
cost similar per a la ciutat, valdria la pena replantejar-se aquest conveni.
És per això que demana que es retiri aquest dictamen per estudiar-lo més bé a
fi i efecte de poder oferir un millor servei. En cas que no es retiri, el GMPP,
malauradament, no podrà votar-lo afirmativament perquè, malgrat que suposi
una millora substancial respecte a la situació actual, és una decisió precipitada i
amb el mateix cost, es podria oferir, no tan sols un millor servei, sinó també
més serveis en la connexió entre el barri del Xup i el centre de la ciutat.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU felicita el senyor Canongia
perquè ha aconseguit, a través de la negociació, que els avis, en compliment
d’un acord de Ple, viatgin gratuïtament.
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Suposa que serà difícil per al senyor Canongia saber quants avis faran ús
d’aquest servei. Al barri del Xup hi ha molta gent gran i se suposa que davant
de la gratuïtat del servei, hi haurà molts més viatgers i això és bo.
Tenint en compte que la clàusula sisena estableix que es demanarà una
estadística detallada dels viatgers, considera que es podrà fer una valoració
respecte al fet de si aquest conveni és bo o no.
És positiu que s’hagi adoptat aquest acord i el GMCIU votarà afirmativament
perquè amb aquest conveni els avis del Xup podran gaudir del mateix servei
que la resta del avis de la ciutat.
Demana també que, a la vista de l’estadística detallada de transports, es
determini si la subvenció és o no l’adequada.
El senyor Canongia i Gerona diu que és evident que els números es poden
fer de moltes maneres, però, si es pretén oferir un servei al barri del Xup,
comparable a l’actual, cal dedicar-hi un autobús durant tot el dia. No hi ha cap
altra solució. Aquesta mesura tindria un cost global de 23 milions de pessetes
cada any. Comptant que s’ingressessin 60 pessetes per viatger cada dia de
servei, haurien de fer servir aquesta línia diàriament 1.000 persones perquè el
cost fos de 5 milions de pessetes.
Al barri del Xup hi ha molta gent, però dubta que s’arribés a aquestes xifres. És
més, no s’hi arriba en cap cas. Per això, aquest conveni és totalment favorable
als interessos de la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
L’alcalde disposa la lectura i el debat conjunts i la votació separada dels
assumptes sobrevinguts 9.4 i 9.5.
9.4

APROVAR EL
AMETLLERS.

TEXT

REFÓS

DEL

PLA

ESPECIAL

ELS

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
9 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió de data 20 d’abril de 1998, va ser
aprovat provisionalment l’anomenat PLA ESPECIAL ELS AMETLLERS,
redactat pels serveis tècnics municipals, el qual desenvolupa les previsions del
vigent Pla general en un àmbit que resta definit a l’est per l’Avinguda de
Joncadella, al sud pel carrer Pica d’Estats, a l’oest pel Puigberenguer i al nord
pels carrers Cadí i Sant Antoni Abat, de conformitat amb el que preveu l’article
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist que l’expedient del Pla especial va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que
disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 4
de juny de 1998, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial
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els Ametllers fins que, mitjançant un text refós, fossin incorporades diverses
prescripcions en el document.
Vist que pels serveis tècnics municipals ha estat redactat un Text refós, el qual
incorpora la totalitat de les prescripcions imposades per la Comissió
d’Urbanisme en el seu acord, excepte pel que fa a una qüestió: l’índex
d’edificabilitat de l’illa delimitada pels carrers Sant Antoni Abat, avinguda
Joncadella, sense nom i Guillem Catà.
Atès que malgrat es manté la qualificació d’aquests terrenys, el Pla especial
preveu una normativa per a la mateixa per assegurar la seva correcta
consecució.
Atès que pel que fa a l’índex d’edificabilitat de l’illa delimitada pels carrers Sant
Antoni Abat, avinguda Joncadella, sense nom i Guillem Catà, es proposa
mantenir la qualificació del document aprovat provisionalment, atès que
aquesta qualificació suposa un nombre màxim de plantes de planta baixa i
quatre plantes pis i en consideració a la impossibilitat de resituar el sostre que
suposaria una reducció de l’índex d’edificabilitat tot mantenint l’equilibri
poligonal del Pla especial.
Atès, així mateix, que aquest manteniment de la qualificació possibilita
l’acompliment dels pactes del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i
la propietat, en el qual es fixava una edificabilitat mínima i la necessitat que el
Pla especial determinés una divisió poligonal adequada a l’estructura de la
propietat.
Vist l’informe dels serveis jurídics d’urbanisme, de data 9 de novembre de
1998, proposant que per part del Ple de la Corporació sigui aprovat el Text
refós del Pla especial els Ametllers i que, seguidament, sigui tramès en triplicat
exemplar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal d’obtenir l’aprovació
definitiva de l’expedient.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL ELS AMETLLERS,
redactat pels serveis tècnics municipals, el qual desenvolupa les previsions del
vigent Pla general en un àmbit que resta definit a l’est per l’Avinguda de
Joncadella, al sud pel carrer Pica d’Estats, a l’oest pel Puigberenguer i al nord
pels carrers Cadí i Sant Antoni Abat, a l’efecte de donar compliment a l’acord
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 4 de juny de 1998.
2n.- TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.”
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9.5

RESOLDRE LES AL.LEGACIONS I SOTMETRE A NOVA
INFORMACIÓ PÚBLICA EL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA,
SUBSECTOR II.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
10 de novembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió de Govern municipal, reunida en sessió del dia 4 de
maig de 1998, va ser aprovat inicialment l’anomenat PLA PARCIAL BASES DE
MANRESA. SUBSECTOR II, promogut i tramès pel Sr. EDUARD SALLÉS i
VILANOVA, actuant en nom i representació d’ANTÒNIA SARDÀ FERRANDO i
CIA -COMUNITAT DE BÉNS i per la senyora MONTSERRAT PRAT GARRIGA,
actuant en nom i representació d’IMMOBILIÀRIA CEMAN SA, de conformitat al
que preveu l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist que aquest acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 122, de 22 de maig de 1998, així com en els diaris “La
Vanguardia” i “Regió 7”, de la mateixa data, i que l’expedient va estar exposat
al públic pel termini d’un mes, durant el qual es varen presentar les al·legacions
següents:
Fora de termini:
N.
1

R.E.
11139

DATA
20 abril 98

INTERESSAT
TERESA BADRENAS DUOCASTELLA
CONCEPCIÓ RIBOLLEDA REGI
ROSER TRULLÀS VILA

REPRESENTANT

Dins del termini reglamentari:
N.
2

R.E.
16999

DATA
22 juny 98

INTERESSAT
PROMOCIONS COR DE CATALUNYA

REPRESENTANT
JOSÉ A. SÁNCHEZ SANTAMARIA

Atès que en aquestes al·legacions s’efectuen les consideracions següents:
1. Que existeix un accés a la part del darrera de les edificacions situades a
l’avinguda de les Bases de Manresa 42, 44 i 46, el manteniment del qual
no és previst per la proposta d’ordenació del Pla parcial.
2. Que la societat PROMOCIONS COR DE CATALUNYA ha adquirit la
propietat de la finca registral 9312, inscrita en el Registre de la Propietat
número 1 de Manresa, Tom 521, Llibre 253, Foli 248, mitjançant
compravenda als anteriors propietaris, ANTÒNIA SARDÀ FERRANDO i
CIA -COMUNITAT DE BÉNS-, subrogant-se en tots els seus drets i
obligacions. Com a nous propietaris proposen una modificació de
l’ordenació d’aquesta figura de planejament pel que fa a la volumetria de
les edificacions que s’hi preveuen.
Vist que, en resposta a aquestes al·legacions ha estat emès un informe per part
dels serveis tècnics d’urbanisme, el qual es transcriu a continuació:
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“Atès que, pel que fa a l’al·legació núm. 1 cal informar que l’existència d’aquest
pas, que es desenvolupa en terreny privat, no pressuposa la necessitat del seu
manteniment ja que per les seves característiques no ha estat constituïda cap
mena de servitud i que, en tot cas, l’accés a les finques es realitza pel front de
l’Avinguda Bases de Manresa.
Atès que, pel que fa a l’al·legació núm. 2 s’estima com a possible fixar
l’ordenació que es planteja, tot ajustant-la a diferents condicionants
bàsicament relacionats amb la seva integració a les preexistències.
La tècnica que subscriu opina que s’escau desestimar l’al·legació núm. 1,
atès que l’existència del pas no pressuposa la necessitat del seu
manteniment, i estimar l’Al·legació núm. 2 en el sentit de possibilitar un canvi
en la definició volumètrica de les edificacions del Pla parcial, tot adaptant-la
a la necessitat de la seva integració a les preexistències.”
Atès que les modificacions que es proposen estimar pels serveis tècnics
municipals, derivades de les al·legacions presentades durant la informació
pública, impliquen un canvi substancial en els criteris del Pla inicialment
aprovat.
Vist l’article 130, per remissió del 138, del Reglament de planejament aprovat
per Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, que diu: “L’Organisme o Corporació
que hagués atorgat la seva aprovació inicial, a la vista del resultat de la
informació pública, de l’audiència a què es refereix l’article anterior i dels
informes emesos, acordarà l’aprovació provisional amb les modificacions que,
en el seu cas, procedissin. Si aquestes modificacions signifiquessin un canvi
substancial en els criteris i solucions del Pla inicialment aprovat, s’obrirà, abans
de sotmetre’l a aprovació provisional, un nou tràmit d’informació pública i
audiència a les Corporacions pels mateixos terminis”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 10 de novembre
de 1998, proposant estimar parcialment les al·legacions presentades, sotmetre
el Pla parcial a un nou tràmit d’informació pública i considerar atorgada
l’aprovació provisional en el cas que no siguin presentades noves al·legacions.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ SANTAMARIA, en representació de la societat PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA SA, amb motiu de l’aprovació inicial del Pla parcial
Bases de Manresa, subsector II, i DESESTIMAR les al·legacions presentades
per les senyores TERESA BADRENAS DUOCASTELLA, CONCEPCIÓ
RIBOLLEDA REGI i ROSER TRULLÀS VILA, d’acord amb les argumentacions
que queden exposades a la part expositiva del present dictamen.
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2n. SOTMETRE A NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA EL “PLA PARCIAL BASES
DE MANRESA. SUBSECTOR II”, amb les modificacions resultants de les
al·legacions estimades, pel termini d’un mes, que començarà a comptar a partir
del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb allò que estableix l’article 130, per
remissió del 138, del Reglament de planejament aprovat per Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, i anunciar aquest acord també en un dels diaris de
major circulació provincial.
3r. En el cas que durant el termini d’informació pública no sigui presentada cap
al·legació, CONSIDERAR APROVAT PROVISIONALMENT L’ANOMENAT
“PLA PARCIAL BASES DE MANRESA. SUBSECTOR II”, de forma automàtica i
sense necessitat de cap nou acord exprés, i TRAMETRE A LA COMISSIÓ
D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat
provisionalment, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
4t.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”
El senyor García i Comas explica que el primer dels dos dictàmens fa
referència a l’aprovació de la introducció d’esmenes suggerides per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en relació a la definició del Pla Especial Els
Ametllers.
Aquesta Comissió va demanar la introducció d’uns canvis de qualificació a la
part de la muntanya del Puigberenguer definint-la com a zona verda i
modificant, en alguns punts, la forma en què estaven definides les edificacions.
Després de la seva aprovació, es tornarà a trametre aquest Pla Especial a la
Comissió d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament. Posteriorment, es podran
aprovar els projectes de reparcel.lació que permetran que es pugui urbanitzar
aquest sector de la ciutat que ha de connectar el barri Mion amb la part de
Montalegre.
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen ja que es tracta d’un Pla Especial
que ja s’havia aprovat provisionalment.
El segon dictamen fa referència al Pla Parcial Bases de Manresa, Subsector II,
corresponent a la zona que ocupava l’antiga foneria SAF, que ja es va aprovar
inicialment i respecte al qual s’han formulat dues al.legacions.
La segona al.legació fa referència, per una banda, a uns terrenys privats que
donen accés per l’avinguda de les Bases de Manresa i, per una altra banda, a
un canvi de propietat que hi va haver durant el període d’exposició pública. En
aquest segon cas, el nou propietari va demanar que es modifiqués l’ordenació
dels edificis previstos. Aquestes al.legacions s’han estimat.
Pel que fa a la primera al.legació, tenint en compte que es tracta d’una qüestió
de propietat d’un pas que queda en el fons de la finca, no s’ha estimat ja que
no constituïa cap mena de servitud.
Com que hi ha hagut una modificació, cal obrir un nou període d’exposició
pública durant el qual, si no es presenten al.legacions, quedarà aprovat
provisionalment el Pla Parcial Bases de Manresa, Subsector II i, posteriorment,
es trametrà a Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
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Sotmès a votació el dictamen sobrevingut 9.4, s’aprova per unanimitat dels 22
membres presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 7 GMCIU - Sr. Pere Oms,
Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Antoni
Llobet, Sr. Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra - i 2 GMPP - Sr. Joaquin
Sotoca i Sr. Xavier Javaloyes -) i, per tant, amb el quòrum que determina
l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara
acordat:
1r.- APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL ELS AMETLLERS,
redactat pels serveis tècnics municipals, el qual desenvolupa les previsions del
vigent Pla general en un àmbit que resta definit a l’est per l’Avinguda de
Joncadella, al sud pel carrer Pica d’Estats, a l’oest pel Puigberenguer i al nord
pels carrers Cadí i Sant Antoni Abat, a l’efecte de donar compliment a l’acord
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 4 de juny de 1998.
2n.- TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.
Sotmès a votació el dictamen sobrevingut 9.5, s’aprova per 13 vots afirmatius
(8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP) i, per
tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.k) de la Llei 8/1987, es declara acordat:
1r. ESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ SANTAMARIA, en representació de la societat PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA SA, amb motiu de l’aprovació inicial del Pla parcial
Bases de Manresa, subsector II, i DESESTIMAR les al·legacions presentades
per les senyores TERESA BADRENAS DUOCASTELLA, CONCEPCIÓ
RIBOLLEDA REGI i ROSER TRULLÀS VILA, d’acord amb les argumentacions
que queden exposades a la part expositiva del present dictamen.
2n. SOTMETRE A NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA EL “PLA PARCIAL BASES
DE MANRESA. SUBSECTOR II”, amb les modificacions resultants de les
al·legacions estimades, pel termini d’un mes, que començarà a comptar a partir
del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb allò que estableix l’article 130, per
remissió del 138, del Reglament de planejament aprovat per Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, i anunciar aquest acord també en un dels diaris de
major circulació provincial.
3r. En el cas que durant el termini d’informació pública no sigui presentada cap
al·legació, CONSIDERAR APROVAT PROVISIONALMENT L’ANOMENAT
“PLA PARCIAL BASES DE MANRESA. SUBSECTOR II”, de forma automàtica i
sense necessitat de cap nou acord exprés, i TRAMETRE A LA COMISSIÓ
D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat
provisionalment, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que
disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
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4t.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.
10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT A LES OBRES DE L’EDIFICI
DEL CARRER D’URGELL CANTONADA AMB CARRER DE SANT
TOMÀS.

El secretari llegeix la pregunta del GMPP, de data 12 de novembre de 1998
que, transcrita, diu el següent:
“Quins han sigut els paràmetres seguits per a la concessió de llicència d’obres
a l’edifici situat al carrer d’Urgell, cantonada amb carrer de Sant Tomàs, si
tenim en compte que es tracta d’una edificació fora d’alineació ?
Quin tipus de llicència d’obres se li ha atorgat a aquesta obra esmentada ?
S’ha fet un seguiment de mesures de seguretat de l’obra i es consideren
adequades i oportunes les actuals ?”
El senyor García i Comas contesta que es tracta de les obres de rehabilitació
d’un edifici situat, tal com s’indica en la pregunta del GMPP, a la cantonada del
carrer de Sant Tomàs i del carrer d’Urgell.
Ens trobem davant d’un cas de seguiment del Pla General de Manresa segons
el qual els edificis que són fora d’ordenació, en el cas que no hi hagi cap
actuació de l’Ajuntament durant quinze anys, no seran expropiats per aquesta
Administració, sinó que se substituiran per uns altres que tindran l’alineació
correcta.
Per tant, l’Ajuntament no expropiarà ni aquest edifici ni cap altre que tingui una
alineació diferent de la que es preveu en el Pla General i els propietaris podran
rehabilitar-lo d’acord amb el dret que els atorga el Pla General sempre que no
es modifiqui l’estructura interior.
En el cas concret d’aquest edifici, no s’han modificat les estructures interiors i
l’Ajuntament està fent un seguiment perquè aquestes obres es duguin a terme
en les condicions en què les han sol.licitat, és a dir, comprovant que no es
cometi cap infracció.
Pel que fa a les mesures de seguretat a l’obra, ha de dir que són responsabilitat
dels tècnics i una cosa molt diferent són les mesures de seguretat de la
bastida, respecte a la qual s’ha atorgat la corresponent llicència i es fa el
seguiment corresponent per part dels tècnics municipals.
Per tot el que ha explicat, considera que s’està complint amb el que preveu el
Pla General i, per tant, aquest edifici es pot rehabilitar malgrat que la seva
alineació sobresurti un metre de la del carrer d’Urgell.
10.2

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’EDIFICACIÓ D’UN
TERRENY MUNICIPAL A LES BASES DE MANRESA.

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 13 de novembre de 1998
que, transcrita, diu el següent:
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“El Grup Municipal de CiU ha observat que en terrenys de propietat municipal
situats a les Bases de Manresa hi ha un rètol anunciant la propera edificació
per part d’una empresa constructora i hem constatat, amb sorpresa, que no ha
passat per cap ple el permís d’edificació ni la venda o permuta dels esmentats
terrenys.
Davant la possibilitat d’irregularitats,
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA

Qui ha autoritzat la col.locació de l’esmentat rètol ?
S’han venut els terrenys ?
En quina situació es troben aquests terrenys municipals ?”
El senyor García i Comas contesta que hi havia un rètol, que ara ja no hi és,
que ell mateix, equivocadament, va autoritzar que es col.loqués en un terreny
de propietat municipal. Per tant, assumeix tota la responsabilitat de
l’atorgament d’aquesta autorització.
Els terrenys no s’han venut perquè, si així fos, el Ple se n’hauria assabentat i
pel que fa a la situació en la qual es troben els terrenys municipals, ha de dir
que el Pla Parcial acaba d’aprovar-se i, posteriorment, es farà la reparcel.lació
amb la qual s’obtindrà un solar que servirà per fer les transaccions que calgui.
Normalment, l’Ajuntament subhasta els seus terrenys a excepció del cas que
tingui la intenció d’edificar promocions d’habitatges propis.
10.3

PREGUNTA
DEL
GMCIU
D’APARCAMENTS PÚBLICS.

REFERENT

A

PLACES

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, de data 13 de novembre de 1998
que, transcrita, diu el següent:
“Davant les últimes mesures d’ampliació de la zona blava, es detecta, cada
vegada més, la manca d’aparcament per a les persones que resideixen o
treballen al centre de la ciutat.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA:
Si l’equip de govern té previst adequar per a aparcament públic algun dels
solars que hi ha a les entrades a la ciutat.”
El senyor Canongia i Gerona contesta que l’Ajuntament està esperant l’estudi
que elabora la Fundació RACC a petició del Ple de la Corporació per avaluar
els efectes que tindria una mesura com la que proposa el GMCIU.
10.4

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT AL PUNT D’INFORMACIÓ A
LA DONA.
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El secretari llegeix la pregunta del GMPP, de data 16 de novembre de 1998
que, transcrita, diu el següent:
“El passat dia 5 de novembre d’enguany, es va inaugurar el nou local del Punt
d’Informació a la Dona al carrer de la Mel, 8 de Manresa.
PREGUNTA

- Quina ha estat l’aportació econòmica de l’Institut Català de la Dona ?
- Quina col.laboració ha efectuat a aquest centre municipal l’Institut Català de la
Dona ?”
La senyora Vila i Esteban contesta que, fins a aquest moment, l’aportació de
l’Institut Català de la Dona, no només en el cas d’aquest nou local que s’ha
obert al carrer de la Mel, sinó també en el cas del Punt d’Informació que ja fa
dos anys que funciona, ha estat nul.la.
S’està tramitant una proposta de conveni perquè, almenys, s’assumeixi el vint-icinc per cent d’usuàries comarcals i extracomarcals que es deriven d’aquest
organisme autonòmic.
Pel que fa a la col.laboració de l’Institut Català de la Dona, cal dir que aquest
òrgan ha editat diverses publicacions que encara no han arribat i espera
veure’n alguna abans de finals d’any.
L’únic organisme que ha fet una aportació econòmica i bibliogràfica, fins i tot
amb temes de filmografia, quant a sessions o formació, ha estat l’Instituto de la
Mujer dirigit, en un primer moment, per la senyor Marina Subirachs i,
posteriorment, per la senyora Concepción de Alcázar.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 23 hores i 35 minuts, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ..............
El secretari

Vist i plau,
L’alcalde
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