Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Manresa, el dia 17 de gener de 1995. Es reuneixen els Srs. que
tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió del Ple de
la Corporació núm. 1, amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.
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A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Carme Vidal i
Vintró, que s'incorpora a la sessió a l'entrar en el coneixement
del punt 2.1 de l'ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 15 min de
la tarda, i després de comprovar el quòrum d'assistència perquè
pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els
assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1-

QüESTIONS PRèVIES

1.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 50, 51 i 52
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 27 DE DESEMBRE DE 1994 I LA
SESSIÓ NÚM 1 CORRESPONENT AL DIA 2 DE GENER DE 1995,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES
MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLITICS,
EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut
dels acords i actes de les sessions de la Comissió de Govern de
dates 12, 19 i 27 de desembre de 1994 i 2 de gener de 1995,
mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el
tràmit de control i fiscalització dels articles 22-2 a) de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 113.1.b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
1.2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDEPRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 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.

Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per
l'Il.lm. Sr. Alcalde-President
i els seus delegats, des de
l'anterior donació de compte, quedant acomplert per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en els
termes de l'article 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i
articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
1.3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 24-11-94,
SOBRE PERSONACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU NUM. 1355/94, INTERPOSAT PEL SR. MARCEL SOLER
PALAU I D'ALTRES
Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data 24-11-94, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès l'escrit tramès a aquest Ajuntament per la Direcció
General d'Urbanisme del Departament de Política i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, comunicant que per
part del sr. MARCEL SOLER PALAU i d'altres s'ha interposat el
recurs
contenciós-administratiu
núm.
1355/94
contra
la

declaració de sector d'urbanització prioritária anomenat "Tossal
dels Cigalons" de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment
de l'acte recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és
convenient personar-se en el procès contenciós-administratiu en
caràcter de part coadjuvant de l'Administració demandada, de la
forma prevista a l'article 30.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
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, i
l'art. 50.2 lletra l) de la Llei 8/87, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que el disposa l'art. 66 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sobre l'emplaçament dels
demandats i coadjuvants.
Atès que l'Ajuntament de Manresa té interés directe en el
manteniment de l'acte administratiu que s'ha recorregut en via
contenciosa-administrativa.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics
i de Programació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, HA RESOLT:
1r.-APROVAR la personació d'aquesta Administració, en concepte
de coadjuvant, en la primera instància i, en el seu cas,
successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que
ha estat designat amb el número 1355/94, per part del sr. MARCEL
SOLER PALAU i d'altres contra la declaració de sector d'urbanització prioritària anomenat "Tossal dels cigalons" de Manresa.
2n.-NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs
contenciós-administratiu esmentat a l'apartat anterior, i
designar
el
lletrat
en
exercici
dels
Serveis
Jurídics
Municipals, el sr. JULIÀ VIVES I VALLS, director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós referenciat."
1.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 4-1-95,
SOBRE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DE L'OBRA D'ENDERROC DE
L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BAIXADA DELS JUEUS NÚM. 4,
CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ DE L'OBRA I APROVACIÓ DEL PLEC DE
CLÀUSULES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE L'OBRA.

Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data 4-1-95 que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde del dia 14 de desembre
de 1994, es va declarar l'estat de ruïna imminent de l'edifici
situat al carrer Baixada dels Jueus, 4.

Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde del dia 23 de desembre
de 1994, s'ha ordenat l'execució subsidiària de l'edifici situat
al carrer Baixada dels Jueus, 4, amb la consideració d'actuació
urgent i immediata, per garantir la seguretat de les persones i
béns.
Atès que per part de l'Arquitecte, Cap de la Secció de Planejament i Llicències, s'ha emès informe referent a l'edifici que
s'ha d'enderrocar, proposant-se la seva adjudicació a EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA, per un preu de 2.371.040'-PTA.
Com Alcalde-President considerant les potestats atribuïdes a la
meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la
Llei 8/87, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i
article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, i de conformitat amb
el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 Reguladora
de les Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de
Catalunya, en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18
d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88
d'Hisendes Locals, en materia de contractació d'obres d'emergència tenint en compte el greu perill que afecta a la
seguretat pública, i existint crèdit pressupostari en el
pressupost de l'exercici 1995, actualment en tràmit d'informació
pública, si bé manca la formalització del préstec que finança o
nodreix la partida esmentada, segons el Sr. Interventor,
personalment i sota la meva responsabilitat, resolc el següent:
1r.- Declarar emergent l'obra d'enderroc de l'edifici situat al
carrer Baixada dels Jueus núm. 4.
2n.- Contractar amb caràcter emergent l'obra d'enderroc de
l'edifici situat al carrer Baixada dels Jueus núm. 4 i
adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCAVACIONS VILA VILA, SA"
(C.I.F. A-59105486 ca. del Sol, 20 - Sant Joan de Vilatorrada),
per un pressupost de 2.371.040'- PTA (I.V.A. inclòs), amb
subjecció al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 117
del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de
la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. L'obra haurà d'iniciar-se
d'immediat a la recepció de la notificació, de conformitat amb
l'informe emès pel Cap de la Secció de Planejament i Llicències.
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives i
tècniques que d'acord amb el Plec de Clàusules tipus administratives i tècniques de la contractació directa d'obres de
l'Ajuntament, regiran la contractació directa de l'obra
d'enderroc de l'edifici situat al carrer Baixada dels Jueus núm.
4, fixant-se una garantia definitiva de 82.471'- PTA.
4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple
de la Corporació."
2.-

PRESIDÈNCIA

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels
dictamens 2.1 i 2.2 de l'ordre del dia.
2.1

APROVACIÓ DELS CRITERIS REGULADORS DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS QUE S'APLICARÀ AL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT
DE MANRESA, CREACIÓ D'UN REGISTRE D'INTERESSOS I ADOPCIÓ DE
COMPROMÍS D'APROVACIÓ DE NORMES DEONTOLÒGIQUES

Abans d'entrar en el coneixement d'aquest punt, s'incorpora a la
sessió, la Sra. Carme Vidal i Vintró.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat d'establir uns criteris que regulin el
procediment de concessió de la compatibilitat del personal al
servei de l'Ajuntament amb un segon lloc de treball o activitat
pública o privada.
Atès que aquests criteris han de tenir com a inspiració fonamental el principis generals que estableix la legislació bàsica de
l'Estat en matèria d'incompatibilitats, com són la garantia de
l'estricte compliment dels deures dels treballadors públics, amb
imparcialitat i independència; la seva dedicació fonamental a
l'Administració, i finalment, l'eficàcia de l'Administració.
Atès el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions
Públiques, que té la consideració gairebé en la seva totalitat
de norma bàsica del règim estatutari de la funció pública, a
l'empar de l'article 149.1.18 de la Constitució vigent de 1978,
i a la qual ens remet, pel que fa al personal de les
Corporacions Locals, l'article 145 del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
Atès que també és d'aplicació la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'Incompatibilitats del personal al Servei de la
Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 9/1994, de 26
de juny.
Atès que la concreció per al personal de les Administracions
Locals, de les normes legals sobre incompatibilitats s'ha
realitzat a través del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que
aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, en els articles 321 a 344, modificat pel Decret
144/1994, de 14 de juny.
Atès que segons la normativa esmentada és de competència del Ple
l'adopció dels acords relatius a les incompatibilitats dels
treballadors de l'Ajuntament.
És per això que l'Alcalde-President
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS

proposa

al

Ple

de

la

els criteris reguladors del règim d'incompati1r.- APROVAR
bilitats que s'aplicarà al personal al servei de l'Ajuntament de
Manresa, així com el procediment que caldrà seguir per
autoritzar o denegar les sol.licituds de compatibilitzar el lloc
de treball de l'Ajuntament amb un segon lloc de treball o
activitat pública i/o privada, i que s'adjunten al present
dictamen.
un
registre
d'interessos
del
personal
de
2n.CREAR
l'Ajuntament, que obliga a la declaració dels béns i de les
activitats de les persones que ocupen els llocs de treball de
prefectures de negociat, secció, servei o serveis.
3r.- ADOPTAR EL COMPROMÍS d'aprovar en un termini de sis mesos a
partir de l'adopció d'aquest acord, les normes deontològiques
que el personal de l'Ajuntament haurà de respectar en l'exercici
d'altres activitats públiques o privades diferents de les que
realitza com a conseqüència de la seva relació funcionarial o
laboral en aquesta Administració."
2.2

APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT O DECLARACIÓ
D'INCOMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT
DE MANRESA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds d'autorització de compatibilitat
presentades pel personal al servei d'aquest Ajuntament.
Vista la normativa aplicable al règim d'incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, continguda
esencialment en la LLei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat;
article 145 del Reial Decret Legislatiu 781/1986; arts. 321 a
344 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les Corporacions locals;
Reial Decret 598/85, en la mesura que sigui aplicable al
personal al servei de les entitats locals i l'art. 37 de la LLei
16/1991 de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.
Considerant que és competència del Ple Corporatiu el reconeixement de compatibilitats o declaració d'incompatibilitats,
d'acord amb l'art. 22 de la Llei 21/1987 i amb els arts. 54.1.s)
i 373 del Decret 214/1990.
Per tot això, l'Alcaldia-Presidència
Corporació l'adopció dels següents
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1.1.- AUTORITZAR al Sr. JOSEP MARIA SANAHUJA PLAYA per
compatibilitzar l'activitat pública principal com a funcionari
d'aquest Ajuntament, Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada, Cap
de Grup d'Informació, amb l'activitat pública secundària de
Regidor de l'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb l'art. 3 b) de
la Llei 21/1987, en concordància amb l'art. 5 b) de la Llei
53/1984 i amb l'art. 323 b) del Decret 214/1990.
2.1.al
Sr./a
MAURICI
ALGUE
PUJOL
per
AUTORITZAR
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal
en
aquest
Ajuntament,
en
règim
funcionarial,
com
Tècnic
Superior
d'Administració General, Cap de Secció de Tresoreria, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport tècnic , en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis
del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el present cas
concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.2.- AUTORITZAR al Sr./a JOSEP RODRIGUEZ ORRIOLS per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Tècnic Administratiu d'Administració
General, Cap de Negociat de Comptabilitat, amb l'activitat
pública secundària la realització de tasques de suport tècnic,
en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a
l'Abocador, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.3.- AUTORITZAR al Sr./a JOAN JOSEP SIMON CARRERA per
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic d'Administració General,
Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport tècnic, en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis
del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el present cas
concorre l'interés públic.

Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.4.- AUTORITZAR al Sr./a MAGI GUITART BORDAS per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Administratiu d'Administració General,
Cap de Grup de la Subunitat de Comptabilitat, amb l'activitat
pública secundària la realització de tasques de suport
administratiu, en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis
del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el present cas
concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.5.al
Sr./a
ANTONIO
MARAVER
LOPEZ
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Administratiu d'Administració
General, Cap de Negociat de Tresoreria, amb l'activitat pública
secundària la realització de tasques de suport administratiu, en
règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a
l'Abocador, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.6.- AUTORITZAR al Sr./a ROSA MARIA MORENO FORTO per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Administrativa d'Administració General,
Cap de Negociat de Control, Comptes, Recursos i Ajornaments, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport administratiu,en règim laboral, a la Mancomunitat de

Municipis del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el
present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.7.- AUTORITZAR al Sr./a GENIS NAVARRO MORENO per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Administratiu d'Administració General,
Cap de Grup de Comptabilitat, amb l'activitat pública secundària
la realització de tasques de suport administratiu, en règim
laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el present cas concorre l'interés
públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.8.- AUTORITZAR al Sr./a ANTONIA COROMINAS MONTAÑA per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, Cap de
Grup de Caixa-Recaptació, amb l'activitat pública secundària la
realització de tasques de suport administratiu, en règim
laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a
l'Abocador, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.9.- AUTORITZAR al Sr./a ROSA GRAU BONVEHI per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim
funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, Cap de Grup
de fiscalització i informes, amb l'activitat pública secundària

la realització de tasques de suport administratiu, en règim
laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el present cas concorre l'interés
públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.10.- AUTORITZAR al Sr./a MERCE REIXACH RODRIGUEZ per
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració
General, amb l'activitat pública secundària la realització de
tasques de suport administratiu, en règim laboral, a la
Mancomunitat de Municipis del Bages per a l'Abocador, per
considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.11.- AUTORITZAR al Sr./a ANTONIA ROCA PLANAS per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport administratiu, en règim laboral, a la Mancomunitat de
Municipis del Bages per a l'Abocador, per considerar que en el
present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.12.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT VILADRICH SEGUES per
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració
General, amb l'activitat pública secundària la realització de

tasques de suport administratiu, en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a l'Abocador.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.13.- AUTORITZAR al Sr./a CARME COT PALACIN per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim
funcionarial, com Administratiu d'Administració General, Cap de
Negociat de Fiscalització i Informes, amb l'activitat pública
secundària la realització de tasques de suport administratiu, en
règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.14.- AUTORITZAR al Sr./a REMEDIOS GONZALEZ CACHON per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Administratiu d'Administració General,
Cap de Grup d'Habilitació de Personal, amb l'activitat pública
secundària la realització de tasques de suport administratiu, en
règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.15.- AUTORITZAR al Sr./a MERCE COSTA MURCIA per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, Cap de
Grup de Contractació, amb l'activitat pública secundària la

realització de tasques de suport administratiu, en règim
laboral, a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.16.- AUTORITZAR al Sr./a JOSEFINA LLOPART SOLE per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport administratiu, en règim laboral, a la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament, per considerar que en el
present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
2.17.- AUTORITZAR al Sr./a IMMACULADA PUERTA LEN per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració General, amb
l'activitat pública secundària la realització de tasques de
suport tècnic, en règim laboral, a la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament, per considerar que en el present
cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
3.1.- AUTORITZAR al Sr./a RAMON RIERA VALL per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, funcionari
amb Habilitació de caracter Nacional, com Tresorer, amb

l'activitat pública secundària Tresorer, en règim d'acumulació
temporal, al Consell Comarcal del Bages, per considerar que en
el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
3.2.al
Sr./a
JOSEP
TRULLAS
FLOTATS
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, funcionari amb Habilitació de caracter Nacional, com
Interventor, amb l'activitat pública secundària Interventor, en
règim d'acumulació temporal, al Consell Comarcal del Bages, per
considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
4.1.- AUTORITZAR al Sr./a MARIA ANGELS CLOTET MIRO per
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic d'Administració General,
Cap de Servei dels Serveis Jurídics i de Programació, amb
l'activitat pública secundària Professor associat, en règim
laboral, a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, per
considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
4.2.- AUTORITZAR al Sr./a JOAN VIGUERA FORGAS per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim
funcionarial,
com
a
Tècnic
Mitjà-Col.laborador
d'Urbanisme, Cap de Grup de Topografia, amb l'activitat pública

secundària
com
a
professor
associat,
a
la
Universitat
Politècnica de Catalunya, per considerar que en el present cas
concorre l'interès públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
4.3.- AUTORITZAR al Sr./a JAUME VIDAL OLIVERAS per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim laboral, com professor del Conservatori de Música, amb
l'activitat pública secundària professor associat, en règim
laboral, a la Universitat Autònoma de Barcelona, per considerar
que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
5.1.- AUTORITZAR al Sr./a JORDI TOMASA MORERA per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim funcionarial, com Tècnic Superior-Enginyer, Cap de Secció
d'Enginyeria, amb l'activitat pública secundària Enginyer, en
règim laboral, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per
considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
5.2.- AUTORITZAR al Sr./a DANIEL ROIG COTS per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim
funcionarial,
com
Tècnic
Mitjà-Arquitecte
Tècnic,
amb
l'activitat pública secundària Aparellador, en règim laboral, a
l'Ajuntament de Carme, per considerar que en el present cas
concorre l'interés públic.

Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
6.1.- AUTORITZAR al Sr./a CELIA BARREDA ARNAO per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim laboral, com educador de centres socials, amb l'activitat
pública secundària d'auxiliar d'administració general, en règim
laboral al Consell Comarcal del Bages, per considerar que en el
present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
6.2.- AUTORITZAR al Sr./a JORDI HUMET CLIMENT per compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en
règim laboral, com professor del Conservatori de Música, amb
l'activitat pública secundària professor de música, en règim de
contracte de serveis al Conservatori de Música de Granollers,
per considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
6.3.- AUTORITZAR al Sr./a CARME BOTIFOLL MAS per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim
laboral, com professora de piano del Conservatori de Música, amb
l'activitat pública secundària Director de l'Escola de Música de
l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, en règim laboral, a
l'Escola de Música de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
per considerar que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense

efecte en cas de canvi de lloc en el sector
modificació de les condicions del lloc de treball.

públic,

o

A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
6.4.al
Sr./a
ROSER
TORRA
BASTARDAS
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim laboral, com Metge de salut comunitària, amb
l'activitat pública secundària Metge, en règim laboral, al
Centre d'Higiene Rural depentent del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, per considerar
que en el present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
6.5.- AUTORITZAR al Sr./a JORDI COLOMER SOLE per compatibilitzar
l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim
laboral, com Professor del Conservatori de Música, amb l'activitat pública secundària Director de Cor, en règim laboral, a
l'Escola de Música de Cerdanyola, per considerar que en el
present cas concorre l'interés públic.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o
modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
7.1.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT MESTRES ANGLA per
compatibilitzar l'activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Mitjà Assistent Social,
Cap de Negociat de Serveis Socials, amb l'activitat pública
secundària realització de feines docents, en règim laboral, a
l'empresa AULA 7, per considerar que en el present cas concorre
l'interés públic, de conformitat en el que ha quedat establert
en el punt del document aprovat per aquest Ajuntament.
Conforme als arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del Decret
214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar
la jornada de treball i horari i quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic, o

modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest
Ajuntament i demés normes que siguin d'aplicació.
7.2.- AUTORITZAR al Sr./a JOAN CARLES CHORDA ESCRIVA per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Professor del Conservatori de Música amb l'activitat privada com a Professor de
l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.3.- AUTORITZAR al Sr./a JOSEP MARIA MIRO GUITO per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Professor del Conservatori de
Música,
amb l'activitat privada com a Professor al Centre
d'Estudis Musicals l'Espill de Berga.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.

7.4.- AUTORITZAR al Sr./a MIREIA DATZIRA MASIP per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Professora del Conservatori de
Música, amb l'activitat privada com a Professora de Piano a
l'Escola ITACA de Barcelona.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.5.- AUTORITZAR al Sr./a MARIA GLORIA MASSEGU BRUGUERA per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Professora del
Conservatori de Música amb l'activitat privada com a Professora
de Piano a l'Escola de Música de Navarcles.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.6.- AUTORITZAR al Sr./a MARIA TERESA MIRALLES ROLDAN per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest
Ajuntament,
en
règim
funcionarial,
com
Auxiliar
d'Administració General amb l'activitat privada com a Professora

de dansa i gimnàstica a l'empresa SWING-DANCE de Manresa.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.7.- AUTORITZAR al Sr./a JOSEP RUIZ CALVET per compatibilitzar
l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Auxiliar d'Administració
General amb l'activitat privada com a Montador de mobles a
l'empresa Joan Pujol Pujol de Manresa.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.8.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT PERRAMON BACARDIT per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Subaltern amb l'activitat privada com a Administratrativa a la Unió de Federacions
Esportives Catalanes.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.9.al
Sr./a
MANEL
MARTINEZ
MONTES
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Superior
d'Esports, Cap de Negociat de Cultura i Promoció Esportiva amb
l'activitat privada com a control de centres esportius per part
de la Unió de Federacions Esportives Catalanes.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.10.- AUTORITZAR al Sr./a JOSEP ORTIZ MONTFERRER per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Subaltern amb l'activitat
privada com a Operari per realitzar funcions de construcció de
maquinària a l'empresa Industries FAPP de Manresa.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A

més

l'autorització

de

compatibilitat

queda

condicionada

a

l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.11.- AUTORITZAR al Sr./a GLORIA BALLUS CASOLIVA per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim de personal eventual, com Cap de Relacions
Públiques i Protocol amb l'activitat privada com a Professora de
Música per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.12.- AUTORITZAR al Sr./a FRANCESC VILANOVA PERAMIQUEL per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Mestre de Taller amb
l'activitat privada com a Operari per a realitzar funcions
d'educador a la Creu Roja de Barcelona.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària

establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.13.- AUTORITZAR al Sr./a ANTONIO URBANEJA VIZCAINO per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Oficial 1ª Jardiner amb
l'activitat privada com a jardiner per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.14.- AUTORITZAR al Sr./a ANTONIO VALERA MARTINEZ per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Oficial 2ª d'obres amb
l'activitat privada com a Fuster per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.

7.15.- AUTORITZAR al Sr./a CARME COMELLAS BERENGUER per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Metge del Centre de Medicina
Esportiva amb l'activitat privada com a Metge al Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.16.- AUTORITZAR al Sr./a MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MARIN per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Cuinera amb l'activitat
privada com a Guardarropia a Espectaculos Minorsa,S.A..
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.17.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT TOSCANO ORTEGA per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Monitor d'EMIE amb
l'activitat privada com a Professora d'Educació Física al
Col.legi del Sagrat Cor.

De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.18.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT GOMIS CLARET per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Mitjà
Educador Especialitzat amb l'activitat privada com a Assistent
Social a l'Associació Pro-Subnormals El Rusc.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntment, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.19.al
Sr./a
LLORENÇ
BONET
DALMAU
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim laboral, com Educador Especialitzat
amb l'activitat privada com a cambrer a l'empresa de restauració
propietat de la senyora Eva Babia Privat.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.

A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.20.- AUTORITZAR al Sr./a ALEXIA LLEONART PUJOL per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Professora de gravat de
l'Escola d'Arts i Oficis amb l'activitat privada que realitza en
l'obradors d'arts gràfiques del que és titular.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.21.- AUTORITZAR al Sr./a XAVIER NAVAL MARCOS per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Programador d'Informàtica amb
l'activitat privada com a Consultor-programador informàtic a
l'empresa SUMMA,S.A..
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.

En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.22.- AUTORITZAR al Sr./a MOISES TRULLAS PARROT per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Programador d'Informàtica amb
l'activitat privada com a Consultor-programador informàtic a
l'empresa SUMMA,S.A..
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.23.- AUTORITZAR al Sr./a TOMAS SARRIO GARCIA per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim funcionari, com Tècnic Auxiliar d'Inspecció
Tributària amb l'activitat privada com a professional de
serveis.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada

que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.24.al
Sr./a
FELIX
LAMARCA
MARTIN
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim funcionari, com Tècnic Auxiliar de
Gestió i Inspecció Tributària amb l'activitat privada com a
Administratiu en l'empresa TOMSA de Manresa.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.25.- AUTORITZAR al Sr./a ENRIC ROCA CARRIO per compatibilitzar
l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com Tècnic Mitjà Assistent Social,
Cap de Grup de Vellesa amb l'activitat privada com a Sociòleg
per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
7.26.-

AUTORITZAR

al

Sr./a

SERAFI

VALLECILLOS

ZAMORA

per

compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Auxiliar
Delinenat amb l'activitat privada com a Psicòleg per compte
propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
8.1.- AUTORITZAR al Sr./a FRANCISCO TORRES PORCEL per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim laboral, com Cap d'Obra amb l'activitat
privada com a Delineant per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
8.2.al
Sr./a
JOSEP
MARIA
SALA
VILA
per
AUTORITZAR
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Auxiliar
Delineant amb l'activitat privada com a Delineant per compte
propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del

Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
8.3.- AUTORITZAR al Sr./a JORDI SOLE SALA per compatibilitzar
l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Auxiliar Delineant amb
l'activitat privada com a Delineant per compte propi.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
9.1.- AUTORITZAR al Sr./a MONTSERRAT MORERA SOLE per compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en aquest
Ajuntament, en règim funcionarial, com Tècnic Superior d'Informàtica,
Cap
de
Secció
dels
Serveis
Informàtics
amb
l'activitat privada com a Professora d'informàtica a l'empresa
FUB a Les Saleses.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.

A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
9.2.- AUTORITZAR al Sr./a MARIA ANGELS CLOTET MIRO per
compatibilitzar l'activitat pública principal que desenvolupa en
aquest
Ajuntament,
en
règim
funcionarial,
com
Tècnic
d'Administració General, Cap de Servei dels Serveis Jurídcis i
de Programació amb l'activitat privada com a ProfessoraDirectora de l'Escola UGAP.
De conformitat amb els arts. 21 de la Llei 21/1987 i 343 del
Decret 214/1990 el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar
la
jornada
de
treball
i
horari
i
quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic, o modificació de les condicions del lloc de treball.
A més l'autorització de compatibilitat queda condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i horari en aquest Ajuntament.
En cap cas, la suma de jornades de l'activitat pública principal
i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària
establerta per aquest Ajuntament, incrementada en un 50%.
Significar que, el resultat de l'exercici de l'activitat privada
que s'autoritza no podrà estar sotmés a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa.
10.1.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT de la Sra. MARIA MONTSERRAT
PALACIOS
MORALES
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim
funcionarial, com a Tècnic Mitjà de Gestió, Cap de Negociat de
Personal, amb l'activitat de caràcter professional en el terme
municipal de Manresa, sigui per compte propi o d'altri,
derivades de la titulació tècnica de la sots-escala a la que
pertany, percebi o no assignació d'incompatibilitat dins del
complement específic, quan el resultat de l'activitat s'hagi de
sotmetre per la seva realització a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa; QUEDANT AUTORITZADA per l'activitat privada que no
s'hagi de sotmetre a informe, autorització, llicència, permís
ajuda financera o control de l'Ajuntament de Manresa.
10.2.-

DECLARAR

LA

INCOMPATIBILITAT

del

Sr./a

MARIA

NAVAL

COMAJUNCOSA per compatibilitzar l'activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic
Auxiliar
Delineant
amb
l'activitat
de
caracter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.3.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a FRANCESC XAVIER
JOVES GARCIA per compatibilitzar l'activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim laboral, com Cap
de la Unitat de Manteniment i Serveis amb l'activitat de
caràcter professional en el terme municipal de Manresa, sigui
per compte propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de
la sots-escala a la que pertany, percebi o no assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.4.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JOSEP MARIA SOLE
CAMPS per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà de Gestió i Inspecció Tributària, Cap del Negociat
del Banc de Dades amb l'activitat de caràcter professional en el
terme municipal de Manresa, sigui per compte propi o d'altri,
derivades de la titulació tècnica de la sots-escala a la que
pertany, percebi o no assignació d'incompatibilitat dins del
complement específic, quan el resultat de l'activitat s'hagi de
sotmetre per la seva realització a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa; QUEDANT AUTORITZAT per l'activitat privada que no
s'hagi de sotmetre a informe, autorització, llicència, permís
ajuda financera o control de l'Ajuntament de Manresa.
10.5.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a MANUEL RIBERA
CRUSAFONT per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Enginyer Tècnic amb l'activitat de caracter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT

AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.6.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a SANTIAGO MARTIN
ORDUÑA per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Superior Arquitecte, Cap de Secció de Planejament i
Llicències amb l'activitat de caràcter professional en el terme
municipal de Manresa, sigui per compte propi o d'altri,
derivades de la titulació tècnica de la sots-escala a la que
pertany, percebi o no assignació d'incompatibilitat dins del
complement específic, quan el resultat de l'activitat s'hagi de
sotmetre per la seva realització a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa; QUEDANT AUTORITZAT per l'activitat privada que no
s'hagi de sotmetre a informe, autorització, llicència, permís
ajuda financera o control de l'Ajuntament de Manresa..
10.7.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT de la Sr./a DOLORS PERRAMON
FABREGAS per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZADA per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.8.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a XAVIER IGNASI
MORROS PEÑA per compatibilitzar l'activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.9.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a FRANCESC BERMUDEZ
RUIZ per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sots-

escala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.10.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a PERE FORADADA
MARTIN per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.11.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JUAN JOSE
MIRALLES
TINTORE
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim
funcionari, com Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat
de caràcter professional en el terme municipal de Manresa, sigui
per compte propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de
la sots-escala a la que pertany, percebi o no assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.12.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JORDI MOLINS
MARSAL per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Enginyer Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.13.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a FREDERIC MARLET

CHAVARRIA per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Superior Arquitecte, Cap de Secció d'Arquitectura amb
l'activitat de caràcter professional en el terme municipal de
Manresa, sigui per compte propi o d'altri, derivades de la
titulació tècnica de la sots-escala a la que pertany, percebi o
no assignació d'incompatibilitat dins del complement específic,
quan el resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.14.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a PERE MASSEGU
BRUGUERA per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic d'Administració General, Cap de Servei d'Adminsitració
d'Hisenda amb l'activitat de caràcter professional en el terme
municipal de Manresa, sigui per compte propi o d'altri,
derivades de la titulació tècnica de la sots-escala a la que
pertany, percebi o no assignació d'incompatibilitat dins del
complement específic, quan el resultat de l'activitat s'hagi de
sotmetre per la seva realització a informe, autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l'Ajuntament de
Manresa; QUEDANT AUTORITZAT per l'activitat privada que no
s'hagi de sotmetre a informe, autorització, llicència, permís
ajuda
financera
o
control
de
l'Ajuntament
de
Manresa.
10.15.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JULIÀ VIVES VALLS
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal
que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic d'Administració General, Cap de Secció d'Urbanisme amb
l'activitat de caràcter professional en el terme municipal de
Manresa, sigui per compte propi o d'altri, derivades de la
titulació tècnica de la sots-escala a la que pertany, percebi o
no assignació d'incompatibilitat dins del complement específic,
quan el resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.16.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT de la Sr./a TRINITAT
CAPDEVILA
FIGOLS
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim
funcionari, com Tècnic d'Administració General, Cap de Secció
Jurídico Administrativa de Política Ambiental amb l'activitat de
caràcter professional en el terme municipal de Manresa, sigui
per compte propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de
la sots-escala a la que pertany, percebi o no assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva

realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZADA per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.17.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a MAURICI ALGUE
PUJOL per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic d'Administració General, Cap de Secció de Tresoreria amb
l'activitat de caràcter professional en el terme municipal de
Manresa, sigui per compte propi o d'altri, derivades de la
titulació tècnica de la sots-escala a la que pertany, percebi o
no assignació d'incompatibilitat dins del complement específic,
quan el resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a informe,
autorització, llicència, permís ajuda financera o control de
l'Ajuntament de Manresa.
10.18.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JOAN JOSEP SIMON
CARRERAS per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic d'Administració General, Cap de Negociat dels Serveis
Jurídics i de Programació, amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.19.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a JOSEP TRULLAS
FLOTATS per compatibilitzar l'activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari amb
Habilitació de caracter Nacional, com Interventor, amb l'activitat de caràcter professional en el terme municipal de Manresa,
sigui per compte propi o d'altri, derivades de la titulació
tècnica de la sots-escala a la que pertany, percebi o no
assignació d'incompatibilitat dins del complement específic,
quan el resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a informe,
autorització, llicència, permís ajuda financera o control de
l'Ajuntament de Manresa.
10.20.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a RAMON RIERA VALL
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal
que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari amb
Habilitació de caracter Nacional, com Tresorer, amb l'activitat

de caràcter professional en el terme municipal de Manresa, sigui
per compte propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de
la sots-escala a la que pertany, percebi o no assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
10.21.- DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT del Sr./a DANIEL ROIG COTS
per
compatibilitzar
l'activitat
pública
principal
que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim funcionari, com
Tècnic Mitjà Arquitecte Tècnic amb l'activitat de caràcter
professional en el terme municipal de Manresa, sigui per compte
propi o d'altri, derivades de la titulació tècnica de la sotsescala
a
la
que
pertany,
percebi
o
no
assignació
d'incompatibilitat dins del complement específic, quan el
resultat de l'activitat s'hagi de sotmetre per la seva
realització a informe, autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'Ajuntament de Manresa; QUEDANT
AUTORITZAT per l'activitat privada que no s'hagi de sotmetre a
informe, autorització, llicència, permís ajuda financera o
control de l'Ajuntament de Manresa.
11.1.- DENEGAR la sol.licitud formulada pel Sr. JOSEP M. LLOBET
SOLE, que ocupa el lloc de treball d'agent de la Policia Local,
en règim funcionarial, per compatibilitzar l'activitat pública
principal en aquest Ajuntament amb l'activitat privada, com
agent d'assegurances de vida, en aplicació del que es preveu en
l'art. 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals de Catalunya.
11.2.- DENEGAR la sol.licitud formulada pel Sr. RAMIR LANAU
SALINAS, que ocupa el lloc de treball d'agent de la Policia
Local, en règim funcionarial, per compatibilitzar l'activitat
pública principal en aquest Ajuntament amb l'activitat privada,
com agent d'assegurances de vida, en aplicació del que es preveu
en l'art. 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
Policies Locals de Catalunya.
11.3.- DENEGAR la sol.licitud formulada pel Sr. TOMÁS VALL
MATEU, que ocupa el lloc de treball d'agent de la Policia Local,
en règim funcionarial, per compatibilitzar l'activitat pública
principal en aquest Ajuntament amb l'activitat privada, com a
paleta per compte propi, en aplicació del que es preveu en
l'art. 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals de Catalunya.
11.4.- DENEGAR la sol.licitud formulada pel Sr. JOSEP MIQUEL
SOLÉ ROSAL, que ocupa el lloc de treball d'agent de la Policia
Local, en règim funcionarial, per compatibilitzar l'activitat
pública principal en aquest Ajuntament amb l'activitat privada,
com a assessor tècnic tributari, en aplicació del que es preveu
en l'art. 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les

Policies Locals de Catalunya.
12.1.- En motiu de les autoritzacions de compatibilitat precedents, el personal que tingui assignada puntuació factor
d'incompatibilitat dins el complement específic, deixarà de
percebre
l'import
corresponent
per
l'esmentat
factor,
automàticament, des de l'adopció del present acord."
A continuació, el Secretari llegeix l'esmena presentada pel grup
municipal de l'ENM que, transcrita, diu el següent:
"Del document anomenat "Criteris sobre incompatibilitats":
Del punt 4t. substituir el mot "espanyola" per "aplicable".
Al punt 18.- Afegir al final de l'últim paràgraf, el següent:
"Per al personal d'aquestes prefectures que en l'actualitat
compatibilitzi el seu lloc de treball s'estableix un període
transitori no superior als 8 anys, per a reagularitzar la seva
incompatibilitat declarada per aquest document."
El Sr. Oms i Pons expressa que avui presenten aquest dictamen
que situa realment la qüestió de les incompatibilitats de
l'Ajuntament de Manresa, amb uns criteris avançats, que
permetran avaluar la dedicació del personal en activitats extres
fora de l'ajuntament. Creuen que aquest dictamen comportarà uns
sacrificis importants en un futur, pel que fa a remuneracions,
per tal d'aconseguir tenir funcionaris que puguin aportar uns
coneixements tècnics i la qualitat professional el suficientment
bona que es mereix Manresa. La ciutat necessita un quadre de
professionals dotats, que aportin uns criteris el suficientment
valuosos, per no incòrrer en cap tipus de contradiccions en les
resolucions que es prenguin. Es un tema que s'ha afrontat al
llarg del temps, amb un seguit de resolucions per tal d'arribar,
al final, a una solució que permeti poder dir que tots els
funcionaris amb responsabilitat d'aquest ajuntament treballen
d'una forma exclusiva a la casa. Per això, l'equip de govern ha
establert un seguit de qüestions com per exemple, que a
l'ajuntament, les persones que s'hagin de contractar de nou
tindran una incompatibilitat total, quan les places de
prefectures de serveis generals, prefectures de serveis i les
prefectures de secció quedin vacants. La qual cosa vol dir que
les persones que estan compreses en aquests tres casos, no
podran tenir una activitat fora de l'ajuntament, i s'hauran de
dedicar al 100% a dins de l'ajuntament. Evidentment, això
comportarà haver de fer una valoració professional d'aquestes
persones prou engrescadora com perquè es dediquin plenament a
l'Ajuntament. No obstant i això, hi ha un seguit d'apartats dels
quals consideren que, ja a partir d'aquest moment, tenen una
total incompatibilitat, i com és el Cap del Servei d'Urbanisme,
el Cap del Servei de Política Ambiental, el Cap del Servei de

Seguretat Ciutadana i el Cap de la Policia Local, i després
totes les persones que tinguin com a tasques habituals e
inherents al seu lloc de treball, la inspecció de llicències
d'obres i d'activitats. L'equip de govern creu que, inicialment,
amb aquest procés posa en marxa el que creuen que, en un futur,
a partir que hi hagin relleus en el personal de les seccions
abans descrites, permetrà tenir tots els quadres superiors
d'aquest ajuntament amb plena dedicació a la seva tasca de
l'ajuntament. Per tot això, creuen que aquest és un pas endavant
important, i més si es té en compte que també es demana crear un
registre d'interessos del personal de l'Ajuntament, que obligui
a fer una declaració de béns i activitats a les persones que
ocupen els llocs de treball de prefectura, i també el compromís
que, en un termini de sis mesos s'adopti un acord, a partir del
qual s'hauran de crear unes normes deontològiques per les quals
s'haurà de regir el personal d'aquest ajuntament en l'exercici
d'altres activitats públiques, o sigui que totes les persones
que no estan subjectes a la incompatibilitat total tinguin de
firmar un codi deontològic que porti un seguit de compromisos
per tal que no hi pugui haver una acció fraudulenta al si de
l'Ajuntament. Aquests són els principals trets del dictamen que
avui es porta a aprovació. Creuen que és un pas endavant que
permetrà rectificar possibles dificultats anteriors.
El Sr. Perramon i Carrió diu que d'ençà que aquest ajuntament
havia acordat uns criteris pel tema de les incompatibilitats, hi
ha hagut fets nous, un dels quals és que hi ha hagut nova
legislació aplicable i que implicava la modificació d'alguns
termes que es plantejaven en el document que fins ara regia en
aquest ajuntament; una altra qüestió és que estava encallat de
fa molt de temps la tramitació per declarar la compatibilitat o
autoritzar, en tot cas, les compatibilitats o incompatibilitats
de funcionaris que tenien d'altres activitats, i portava més de
dos anys encallat, i que s'ha de resoldre. Una altra qüestió que
cal dir, és que és un tema difícil i que no hi ha una solució
que agradi a tothom, sino que hi ha solucions possibles que, en
tot cas, no acabaran d'agradar a una part del funcionariat o a
una altra part de funcionariat. Pensen que hi ha hagut un procés
important, interessant, d'acostament de posicions entre els
diferents grups sobre aquest tema. S'hi ha procurat fer aportacions, ara bé, en el punt que ha quedat el text que se sotmet
avui a votació, especialment en el text dels criteris, hi ha un
element de discrepància, sobre el qual formulen les esmenes. Una
és purament formal, ja que, com que hi ha una legislació
aplicable que tant pot ser estatal com autonòmica, consideren
que seria més correcte posar el mot "aplicable" que engloba tot
el tipus de legislació. L'altra esmena és més de criteri, on
l'ENM planteja que també els caps de prefectura, de Servei a
Secció, que ja hi ha a l'ajuntament, tinguin el mateix criteri
que el que hi haurà pels de nova incorporació, però, evidentment
d'una forma no traumàtica, marcant un termini encara que sigui
llarg, perquè això s'apliqui a tot el personal que està en
aquests llocs de comandament de l'Ajuntament. Un termini de vuit
anys, potser a algú li semblarà massa llarg, però els sembla
suficient per anar regularitzant aquesta situació, i per tal de

pagar els complements retributius que això significa per la
dedicació exclusiva de l'Ajuntament. Es interessant, que en els
llocs de més responsabilitat de l'Ajuntament, hi pugui haver
aquesta dedicació completa, i aquest és el posicionament del seu
grup. A part d'aquest tema d'una major disponibilitat,
l'Ajuntament hi guanya en l'aspecte d'evitar problemes com els
que s'han plantejat els darrers mesos. El seu grup manté
l'esmena, i si no s'incorpora al dictamen s'abstindran.
El Sr. Balet i Oller expressa que, per la seva part, lamenta
moltíssim haver arribat a la situació límit d'avui, cosa que
l'equip de govern ja havia d'haver tallat abans, sense tantes
condescendències. Tots els criteris que s'exposen al dictamen
considera que ja estan regulats per la Llei i no cal tanta
paperassa dels uns i dels altres. Troba que aquí hi fa falta el
Reglament de Disciplina del personal i que qui no compleixi, va
al carrer i, s'ha acabat, així de clar i concret. En principi,
pensa abstenir-se per no haver d'entrar en disquisicions i una
guerra de criteris interminables, i per no trencar la bona
harmonia de treball que ha de presidir en aquesta Casa, és a
dir, cadascú al seu lloc i a complir com cal. Demana que l'equip
de govern, d'ara en endavant faci complir aquest reglament de
disciplina amb totes les conseqüències.
El Sr. Valls i Riera intervé dient que, ja ha manifestat el Sr.
Perramon que el primer referent que aquesta corporació té del
tema de les incompatibilitats, ve de l'any 1987, a partir d'una
normativa que era la legislació estatal, i que posteriorment
s'hi ha anat incorporant d'altra normativa de la Generalitat de
Catalunya. En tot cas, el tema de les incompatibilitats dels
funcionaris municipals és molt delicat, i que va una mica
vinculat al debat i a la creixent exigència de claredat i de
transparència que la societat reclama en primer lloc als
polítics i que, també reclama al que són funcionaris públics. I
els polítics han de donar resposta a aquesta exigència de
claredat i transparència, però també n'han de donar els
funcionaris. Sense que això arribi ni hagi d'arribar forçosament
a una situació
de limitar els drets i deures que la mateixa
legislació determina. Dit això, el problema es produeix
bàsicament per una voluntat que va expressar l'equip de govern
fa dos anys, amb una voluntat política en què demanava a un
seguit de gent que presentessin unes instàncies per tal de
clarificar la situació de les activitats privades i públiques
que feien un seguit de funcionaris de la casa, i el problema es
produeix quan aquestes instàn cies queden sense resposta durant
aproximadament dos anys i paral.lelament a aquesta situació, es
produeix un greu conflicte amb un funcionari de la casa que va
provocar un debat important en els últims sis mesos, i que ha
marcat la vida política de la ciutat durant el darrer semestre
de l'any 1994. Ara bé, en el tema de les incompatibilitats no
s'està parlant, única i exclusivament, de les incompatibilitats,
ni tampoc estan parlant, única i exclusivament, dels funcionaris
i de les activitats públiques i privades que poden desenvolupar
aquests funcionaris. En realitat, s'està parlant de quin
ajuntament es vol. En el fons no es tracta de voler regular les

activitats públiques i privades, sino de quin ajuntament es vol,
o si més no, aquest és el plantejament que ha fet el GMS des del
primer dia. El GMS va ser molt clar i va manifestar l'absoluta
necessitat que els caps de servei i cossos nacionals tinguessin
una incompatibilitat de forma immediata en el que són places
vacants i en el que no eren places vacants, a través d'un règim
transitori. La filosofia que hi havia al darrera d'aquesta
proposta era que existia una necessitat que aquestes persones,
que serien els executius de les ciutats, com són els caps de
servei i cossos nacionals, tinguessin un contracte amb la
ciutat, que hauria de ser clarament de plena de dedicació a la
ciutat, ja que els polítics no vénen a gestionar la ciutat,
vénen a fer política, i té la impressió que en aquests dies que
corren és quan més s'ha de reivindicar la posició de polítics, i
no única i exclusivament de gestors de la ciutat, encara que la
política en aquests moments sigui una activitat desprestigiada
clarament. Això no vol dir, en absolut, que aquestes persones
que estan desenvolupant activitats públiques i privades no
estiguin fent bé la seva feina, ja que creuen que la fan bé,
però els nivells d'exigència que la societat reclama, també els
hi
reclama
a
ells.
I
el
GMS
quan
parla
del
tema
d'incompatibilitats,
plantegen
d'una
forma
clara,
quin
ajuntament es vol, més enllà dels funcionaris de la Casa, i
respectant que són persones abans que funcionaris, i per això
insisteixen en el criteri del contracte amb la ciutat. Diu això,
perquè la diferència substancial entre el dictamen, que el seu
grup votarà favorablement, i la proposta que va dir el GMS, és
la no existència d'aquest règim transitori. Van manifestar en el
seu dia la necessitat d'un règim transitori entre tres i cinc
anys, i que en les darreres negociacions amb l'Alcalde
Sanclimens havien plantejat vuit anys, tal i com ha presentat
l'ENM, i que per coherència, han de votar favorablement. Ara bé,
això és un acord polític, que afecta a l'ajuntament, i en el que
cadascún dels grups municipals ha plantejat els seus principis i
propostes, però que al seu grup no satisfà plenament, com també
creu que no satisfà plenament a l'equip de govern. El GMS ha de
renunciar a, part de la seva proposta, dins estrictament
d'aquest dictamen, però això no vol dir que ells renunciïn a la
voluntat expressada reiterades vegades del fet que ha d'existir
aquest contracte de ciutat, com a mínim de Cap de Servei en
amunt. La substitució en aquest dictamen és modificar el règim
transitori que havien plantejat, amb una voluntat expressada per
l'equip de govern i ara també pel GMS de que l'Ajuntament, mani
qui
mani,
els
funcionaris
de
la
casa
tinguin
la
incompatibilitat, és a dir, que es compleixi estrictament el
contracte amb la ciutat. El GMS insistirà en aquesta voluntat, i
reclamaran
que
s'expressi
constantment.
Ara
bé,
certes
situacions
s'han
de
desbloquejar,
i
de
vegades,
la
intransigència no ha de portar a votar negativament o abstenirse, en un acord polític, que reflexa com a mínim, un 90% de les
propostes que el GMS reiteradament han fet. Aquest dictamen
reflexa la necessitat que, totes les places vacants de Cap de
Secció en amunt, en el dia d'avui, siguin incompatibles en el
moment que s'incorporin, sigui el Cap de Servei d'Urbanisme, o
sigui el Cap de Servei d'Acció Ciutadana, que el Sr. Oms no ha

anomenat, però que com que és una plaça vacant, en el moment que
es cobreixi serà incompatible. En segon lloc, incorpora un
element que van manifestar també com a grup, i que era el
registre d'interessos del Cap de Secció, informació que ha
d'estar al servei de l'Ajuntament, i per als regidors de
l'Ajuntament, és a dir, que no ha de ser una informació pública.
I finalment també incorpora, el codi deontològic que, també era
una expressió d'incrementar aquests nivells d'exigència ètica o
de claredat i transparència, de compromís dels mateixos
funcionaris amb la ciutat. Per tot això, el GMS vota
favorablement, malgrat no reflexi el 100% del que han demanat,
però sí un 90%. La única diferència entre la proposta inicial
del GMS i la que avui votaran favorablement, és estrictament
l'esmena que presenta ENM, grup que legítimament, manifesta que
si no s'aprova l'esmena, s'abstindran. El GMS creu que no és
suficient no acceptar l'esmena de l'ENM, que, en realitat és la
proposta que havien realitzat, per fer una abstenció. Creuen que
aquest dictamen és molt important per al funcionament de la
ciutat, i votaran favorablement. Ara bé, ja han dit a l'inici
que aquest és un acord polític, i com a tal, qualsevol acord
polític ha de tenir un marc legal. Possiblement és dels pocs
ajuntaments a Catalunya que té un reglament d'aquestes
característiques, que vagi tan enllà, com a conseqüència de la
situació que s'ha viscut durant l'últim any, d'inseguretat, de
què no hi havia unes normes clares de joc escrites, i ara sí que
les tindran. Però qualsevol acord polític, ha de tenir un
referent i un marc legal, i creu que seria bo que els dos
dictàmens es traslladessin a la Direcció General de la Funció
Pública, per tal que emetés un informe o dictamen per veure si
el marc legal d'aquest acord polític és absolutament correcte.
Això no vol reflexar, en absolut, una inseguretat per part del
GMS, sino que les normes d'incompatibilitat són normes que tenen
clares interpretacions, o molt restrictives, o molt laxes. Sigui
quin sigui l'element interpretatiu sempre serà absolutament
legal. Plantegen doncs, la necessitat que aquesta experiència
que fa l'Ajuntament de Manresa, que ha anat molt enllà, cosa
bona perquè reflexa l'exigència moral i ètica que en aquests
moments reclama la societat, tingui un cert recolzament de la
Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat. Votaran
favorablement els dos dictamens, perquè el segon dictamen és
reflex del primer, i votaran favorablement també a l'esmena
presentada per l'ENM.
El Sr. Oms i Pons pel que fa a l'esmena del Sr. Perramon dels
vuit anys, diu que en el punt 19 del dictamen, l'Ajuntament
fomentarà que el personal al servei d'aquest Ajuntament que en
aquests moments compatibilitza la seva activitat principal amb
altres activitats,tant públiques com privades, deixi de
realitzar les mateixes i es dediqui únicament al seu lloc de
treball a l'Ajuntament. O sigui que CiU posarà tot l'esforç en
què això es faci de la forma més ràpida possible. Saben que, els
funcionaris han de tenir un compromís amb la ciutat, i han de
fer la seva feina i voldria dir que, en cap moment, aquests
dictàmens han de representar que l'Ajuntament no estigui molt
satisfet dels seus funcionaris. Es tenen uns funcionaris d'alta

qualitat, i que dins la responsabilitat de cadascú funciona
perfectament. Això no és, ni molt menys, una manifestació de
desconfiança, i sí que és una manifestació de voler que es
dediquin plenament a l'ajuntament, i si per això, s'han de
retribuir d'un altra forma, tenint en compte que s'està en un
mercat de treball on hi ha oferta i demanda, el que s'ha de fer,
és procurar que aquesta gent no marxi a la iniciativa privada. I
això els comportarà un esforç molt important. En aquest aspecte,
l'Ajuntament té experiències una mica dures, ja que es lloga a
gent, l'ajuntament els forma i ensenya, i al cap de dos anys,
quan ja estan formats i ensenyats se'n van a la iniciativa
privada. L'Ajuntament no es pot dedicar a formar a la gent i
després estar sempre, en determinats departament, mal servit.
Per tant, tot el que es porta avui aquí, representarà un esforç,
i acotar això, podria portar a qüestions que no creu que siguin
necessàries, perquè la voluntat política hi és, un termini de 8
anys és llarg, i per tot l'exposat anteriorment, votaran
favorablement el dictamen tal i com està presentat.
El Sr. Perramon i Carrió diu que, efectivament el punt 19 del
primer dels dos dictàmens, marca una voluntat o una intenció
d'anar normalitzant la situació. També han de manifestar que tal
i com s'aprova el dictamen, es dóna la possibilitat a
funcionaris que estarien dins aquests grups de prefectures de
Servei o de Secció que, en aquests moments no tenen activitat
privada, de realitzar-la. Per tant, permet que la situació es
posi fins i tot una mica més difícil de cara a aconseguir aquest
objectiu. Aquesta és una simple observació que fan i un dels
elements que també motiva la seva decisió. A la vista de tot
plegat, l'ENM manté l'esmena i en tot cas, el vot d'abstenció al
dictamen, si es planteja sense l'esmena incorporada.
El Sr. Oms i Pons diu que acceptarien la proposta del GMS pel
que fa a sol.licitar informació a la Generalitat.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena al dictamen 2.1
presentada pel grup municipal de l'ENM, que és rebutjada per 12
vots negatius (CiU), 10 vots afirmatius (7 GMS i 3 ENM) i 1
abstenció (GMP).
A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació conjunta els
dictàmens 2.1 i 2.2 de l'ordre del dia, i efectuada aquesta dóna
el següent resultat:
19 vots afirmatius (12 CiU i 7 GMS)
4 abstencions (3 ENM i 1 GMP)
Conseqüentment, de conformitat amb la
declaren aprovats els esmentats dictàmens.
3.-

citada

votació,

es

AREA D'ACCIÓ CIUTADANA

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels
dictàmens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 i 3.1.5 de l'ordre del dia.

3.1.1 APROVACIÓ DE PROJECTE DE CONVENI DE DOL.LABORACIÓ AMB LA
FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA I L'ENTITAT AGRUPACIÓ
CULTURAL DEL BAGES PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA
DE TEATRE "TELÓ-95"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en el
camp cultural i concretament en el terreny teatral i de dansa en
l'àmbit de Manresa i la seva àrea d'influència, aquest
Ajuntament creu convenient donar suport a serveis especialitzats
a aquesta finalitat.
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada
AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES, que a través del seu Grup
Cultural,
està
desenvolupant
una
tasca
important
en
l'organització i promoció de diferents activitats culturals.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta entitat, per a l'organització d'una campanya de
teatre i dansa a la nostra ciutat, que portarà el nom genèric de
"TELO-95", dins el marc de la Programació Cultural de 1995.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en
col.laborar en l'organització de l'esmentada campanya de teatre
i dansa.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre aquest Ajuntament, la Fundació Caixa de Manresa i
l'entitat Agrupació Cultural del Bages de la nostra ciutat, per
a l'organització d'una campanya de teatre a Manresa, que portarà
el nom genèric de "TELO-95" dins el marc de la Programació
Cultural de 1995, i de conformitat amb el text que s'acompanya a
l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
3.1.2 APROVACIÓ DE PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA
FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA I EL CASAL FAMILIAR
RECREATIU PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE
TEATRE DE PETIT FORMAT "ANTAVIANA", PER A 1995

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat de complementar la programació teatral en
l'àmbit territorial de Manresa i la seva àrea d'influència, amb
el potenciament d'obres i grups teatrals anomenats de "petit
format", fa necessari procedir a la realització d'una campanya
anual d'aquest tipus de teatre a la nostra ciutat.
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat cultural
anomenada Casal Familiar Recreatiu, que ha anat desenvolupant
una tasca important en l'organització i promoció d'actuacions
teatrals des de fa diversos anys.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta entitat, per a l'organització d'una campanya de
teatre de petit format a la nostra ciutat, que portarà el nom
genèric de "Antaviana", dins el marc de la Programació Cultural
de 1995.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en
col.laborar en l'organització de l'esmentada campanya teatral.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre aquest Ajuntament, la Fundació Caixa de Manresa i el Casal
Familiar Recreatiu de la nostra ciutat, per a l'organització
d'una campanya de teatre de petit format a Manresa, que portarà
el nom genèric de "Antaviana" dins el marc de la Programació
Cultural de 1995, i de conformitat amb el text que s'acompanya a
l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
3.1.3.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB
LA FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
BLOC PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE MÚSICA
"MUSIBLOC", PER A 1995.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat de seguir bastint una programació musical
en l'àmbit territorial de Manresa i la seva àrea d'influència,
la qual cosa fa que sigui necessari procedir a la realització
d'una campanya anual de música a la nostra ciutat.

Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació Cultural
anomenada BLOC, que ha anat desenvolupant una tasca important en
l'organització i promoció d'actuacions musicals des de fa
diversos anys.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta Associació, per a l'organització d'una campanya
de música a la nostra ciutat, que portarà el nom genèric de
"Musibloc", dins el marc de la Programació Cultural de 1995.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en
col.laborar en l'organització de l'esmentada campanya musical.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre aquest Ajuntament, la Fundació Caixa de Manresa i l'Associació Cultural "BLOC" de la nostra ciutat, per a l'organització
d'una campanya de música a Manresa, que portarà el nom genèric
de "Musibloc" dins el marc de la Programació Cultural de 1995, i
de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
3.1.4 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA
FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA I L'ORFEÓ MANRESÀ PER A
L'ORGANITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE MÚSICA CLÀSSICA PER A
1995.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat de bastir una programació musical en
l'àmbit territorial de Manresa i la seva àrea d'influència,
l'Ajuntament creu convenient procedir a la realització d'una
campanya de música a la nostra ciutat amb la celebració de
concerts de música clàssica.
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada
Orfeó Manresà, que ve desenvolupant una tasca important en el
camp de la música.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'entitat Orfeó Manresà per a l'organització d'una
campanya de música clàssica a la nostra ciutat, dins el marc de

la Programació Cultural de 1995.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en
col.laborar en l'organització de l'esmentada campanya de música
clàssica.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el 1er. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre aquest Ajuntament, l'entitat Orfeó Manresà i la Fundació
Caixa de Manresa, per a l'organització d'una campanya de música
clàssica a Manresa dins el marc de la Programació Cultural de
1995, i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
3.1.5 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.ABORACIÓ AMB LA
FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA I L'ASSOCIACIÓ MANRESA DE
FESTA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CICLE DE CONCERTS DE
JAZZ DINS DEL MARC DE LA FESTA MAJOR PER A 1995
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat de complementar la programació musical en
l'àmbit territorial de Manresa i la seva àrea d'influència, amb
el potenciament de gèneres musicals més concrets, com pot ser el
jazz, fa necessari procedir a la realització d'un cicle de
concerts de jazz a la nostra ciutat.
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada
Associació Manresa de Festa, que ha anat desenvolupant una tasca
important en l'organització i gestió de la programació dels
actes de la Festa Major de Manresa des de fa diversos anys.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta Associació, per a l'organització d'un cicle de
concerts de jazz a la nostra ciutat inclosos dins el programa
d'actes de la Festa Major, i dins el marc de la Programació
Cultural de 1995.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en
col.laborar en l'organització de l'esmentat cicle de concerts de
jazz.

Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Regulació de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre aquest Ajuntament, la Fundació Caixa de Manresa i l'Associació Manresa de Festa de la nostra ciutat, per a
l'organització d'un cicle de concerts de jazz inclosos dins el
programa d'actes de la Festa Major d'enguany, i dins el marc de
la Programació Cultural de 1995, i de conformitat amb el text
que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
El Sr. LLobet i Corominas diu que l'aprovació d'aquest cinc
dictàmens representen la consolidació de la temporada cultural
de l'any 1995 que, en el seu conjunt, és pràcticament igual, que
la que ha acabat en el 1994, la qual cosa vol dir que hi ha el
mateix pressupost global de 18 milions de pessetes, i que s'hi
pot arribar gràcies a l'aportació beneficiosa que fa la Fundació
Caixa de Manresa, amb 6 milions de pessetes. Això representa una
programació estable d'un promig setmanal durant tot l'any,
perquè hi ha 50 actuacions que ho consoliden. La diferència amb
l'any anterior és que, concretament, en el cas de Teló,
s'incorpora una nova entitat a la programació, de comú acord amb
l'Agrupació Cultural del Bages, que és el Grup del Casal
Familiar Recreatiu i el Grup Teiatru, que fan un minicicle de 5
obres de teatre de petit format, al Casal Familiar Recreatiu,
que és el local més adequat per a aquest tipus d'espectacles. I
també en el cas de la música, passa que l'Orfeó Manresà tenia la
col.laboració de Joventuts Musicals en la part de jazz, i com
que aquest any Joventuts Musicals no està en condicions de
poder-ho programar, i com que la programació es feia dins dels
actes de la Festa Major, hi ha hagut un acord amb la comissió de
la Festa Major i se li traspassa aquesta part de programació a
la comissió. Pel que fa a la resta, és tot igual, 50 activitats
durant l'any, amb un pressupost global de 18 milions, dels quals
hi ha una generosa aportació de la Caixa d'Estalvis de Manresa
de 6 milions.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4 i 3.1.5, són aprovats per unanimitat dels 23 membres
presents.
3.2.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT

3.2.1.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB

L'ENTITAT RIALLES PER A L'ORGANITZACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES PER A INFANTS DURANT L'ANY
1995
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat de portar a terme una tasca de promoció
d'espectacles i festes per a infants, arrelats a la cultura
catalana i de caire pedagògic.
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat dita "RIALLES" que
organitza programacions continuades d'espectacles en lloc tancat
i festes i activitats al carrer.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'entitat "RIALLES" per portar a terme aquest tipus de
programacions per als infants.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de Subvencions
de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que el Regidor-Delegat de Joventut proposa al Ple de la
Corporació Municipal l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar
entre
aquest
Ajuntament
i
l'entitat
"RIALLES",
per
a
l'organització d'una programació d'espectacles i festes per a
infants durant l'any 1995, i de conformitat amb el text que
s'acompanya.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la
signatura de la documentació necessària per tal de dur a terme
aquest acord en tots els seus punts."
El Sr. Rodó i Rodà diu que es tracta de renovar el conveni que
hi ha cada any amb Rialles, i pel mateix import que l'any
passat.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23
membres presents.
4.-

AREA D'URBANISME

4.1. REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME
4.1.1 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "MUR DE CONTENCIÓ
AL PUIGMERCAL"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat PROJECTE DE MUR DE CONTENCIÓ AL PUIGMERCADAL, amb
un pressupost general total de TRES MILIONS CENT VINT-I-SIS MIL
NOU-CENTES VINT pessetes (3.126.920 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així com els
articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar l'esmentada obra
com obra municipal ordinària, reunint tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Real
Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el
competent per la contractació de la seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat,
resulta de competència del Ple Municipal la contractació
d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini per la
seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits
superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que
forma part del projectes, del que resulta que el termini previst
per l'execució de les obres és inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció
manifestant la no existència de consignació suficient per
l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost corresponent al present any 1995.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer
favorable dels membres que composen la Comissió Municipal
informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal
siguin adoptats els següents
A C O R D S
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal
ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics municipals,
anomenat PROJECTE DE MUR DE CONTENCIÓ AL PUIGMERCADAL, amb un
pressupost general total de TRES MILIONS CENT VINT-I-SIS MIL
NOU-CENTES VINT pessetes (3.126.920 pts) de pessetes, en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Pla-

nejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment
aprovat per un termini de trenta dies, en compliment del que es
preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987.
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al
públic en el suposat de que durant el termini d'exposició no es
presenti cap mena d'al.legació, reclamació o recurs contra
aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aquella
en que finalitzi el termini d'exposició pública."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest projecte és per
apuntalar, o bé, evitar que es produeixi un desplaçament en el
que és part de la muntanya de Puigmercadal. Aquesta mesura és
preventiva, anterior al moment en què s'haurien de fer les obres
com a segona part de l'alberg.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23
membres presents.
5.-

AREA D'INTERIOR

5.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

5.1.1.

APROVACIÓ DEL TERCER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA
DEL PROJECTE DE L'OBRA DE "URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I- TRAM SUD, APROVAT EL
21-4-92, I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE CORRESPONENT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en el transcurs de l'execució de l'obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD, la
Direcció-Facultativa
ha
considerat
convenient
introduir
modificacions en el projecte inicial aprovat pel Ple de la
Corporació de 21 d'abril de 1992.
Atès que dita variació comporta l'ampliació, la disminució i la
introducció de noves partides en el pressupost adjudicat.
De conformitat amb l'art. 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
1r.- Aprovar el tercer expedient de modificació tècnica que
s'adjunta del Projecte de l'Obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD", aprovat pel Ple de la
Corporació de 21 d'abril de 1992.
2n.- Modificar amb subjecció a l'art. 265 de la llei 8/87 de 15

d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el contracte
de l'Obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE
I - TRAM SUD", adjudicat a l'entitat mercantil "OCP CONSTRUCCIONES, S.A." ( A-08235608, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona), per
acord del Ple de la Corporació de 20 d'octubre de 1992, disminuint en 4.068.114'- PTA i ampliant en 4.068.114'- PTA les
prestacions
contractades
d'acord
amb
el
preus
unitaris
contradictoris conformats per l'adjudicatària i amb el tercer
expedient de modificació tècnica que s'aprova pel punt primer
d'aquest acord.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que es porta a aprovació la
tercera modificació de la urbanització del sector industrial
dels Dolors, fase I, tram Sud, en la que es produeix un canvi de
partides, modificacions a nivell d'amidaments i material, i el
que s'abaixa, per una banda, s'apuja per l'altra, dins el mateix
projecte, per la qual cosa no hi ha modificació pressupostària
dins el projecte.
El Sr. Canongia i Gerona diu que el GMS s'abstindrà, de
conformitat amb el que han fet en tota la realització d'aquest
projecte.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius
(12 CiU i 3 ENM), i 8 abstencions (7 GMS i 1 GMP).
6.-

PROPOSICIONS

6.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
CONSTRUCCIÓ, EN TRÀMIT D'URGÈNCIA, DE L'ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA

El Secretari llegeix la proposició del GMS que, transcrita, diu
el següent:
"El Ple de l'Ajuntament de Manresa de 19 d'octubre de 1.993 va
aprovar per unanimitat una proposta del Grup Municipal
Socialista referent a l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa
en la què entre d'altres punts es reclamava a "la Direcció
General de Promoció i Desenvoulupament de la Conselleria
d'Agricultura que de conformitat amb les previsons inicials
inclogui dins els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per l'exercici de l.994 la partida corresponent a l'Escola
Agrària de Manresa".
Novament a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de la
Corporació del mes de juliol de 1.994 després dels focs de
l'estiu va reiterar la sol.licitud de que la Conselleria de
Agricultura Ramaderia i Pesca realitzes de forma inmediata
l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa de "Can Pocoli" donat
que la mateixa està dissenyada per atendre les necessitats de
formació professional agrària, especialitat agropequària dels

futurs pagesos i ramaders de les comarques del Bages, Berguedà,
Osona i part del Baix Llobregat, en les especialitats d'agricultura ecològica i d'energies alternatives, i, atenent al fet de
que els darrers incendis forestals van afectat bàsicament al
sector primari del Bages i el Berguedà,
Es per això que el Grup Municipal Socialista PROPOSA al Ple de
la Corporació.
A.- Requerir al Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya per a que en tràmit d'urgència es
construeixi l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa, per tal
de donar suport a la pagesia de la zona afectada pels incendis
forestals.
B.- Requerir a l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa per
tal de que realitzi les gestions necessàries per tal de que dins
l'exercici de l.995 es comencin les obres de construcció de
l'Escola de Capacitació Agrària de Can Pocoli."
El Sr. Collado i Llort diu que aquesta proposta del GMS en
referma dues d'anteriors, efectuades pel seu mateix grup. La que
van fer a finals d'octubre de l'any 1993 va aprovar per unanimitat cedir els terrenys a la Direcció General de Promoció i
Cultura de la Generalitat per tal de fer les previsions de
construcció d'aquesta escola, que ara tornen a reclamar. També
el mes de juliol de 1994 van fer una altra sol.licitud, aprovada
per unanimitat, en la qual deien que era necessari i urgent la
petició d'aquesta escola de formació professional agrària,
especialitat
d'agropecuària,
i
d'activitats
en
temes
d'agricultura ecològica i energies alternatives, necessaris per
a la nostra zona i comarca i pel reforestament del sector
primari, tan malmès en els darrers temps. Per això refermen la
proposta que sigui l'Ajuntament que torni a reclamar, amb tràmit
d'urgència, que es construeixi aquesta escola que va tenir un
projecte que ja es va fer fa dos anys, i que va comportar unes
despeses econòmiques. Com a segon terme també es requereix a
l'equip de govern i al seu alcalde, que realitzi les gestions
oportunes perquè es comenci ben aviat la construcció d'aquesta
escola. El GMS està preocupat per les condicions i espais físics
força lamentables en les que està l'escola, ja que en 200 metres
quadrats es desenvolupen activitats, on de vegades hi ha més de
60 persones, i que avui dia no hi ha pati ni lloc d'esbarjo, i
per tant, és absolutament necessari i urgent poder ampliar
l'espai físic, i a més a més, poder ampliar la possibilitat
d'acollir a l'escola gent del Bages, Berguedà, part d'Osona,
Baix Llobregat i ambdós Vallès. Seria un servei importantíssim
per a la nostra ciutat i per a la nostra zona territorial.
El Sr. Bohigas i Santasusagna diu que l'equip de govern coincideix amb l'esperit amb què està feta aquesta proposta, i també
sempre han vist la necessitat d'aquesta escola aquí. Són
conscients de la dificultat amb què actualment es desenvolupa la
seva activitat i s'hauria de tenir aquesta escola molt més aprop
dels camps d'experimentació i de treball, i no hi és. Malaurada-

ment, per les dificultats pressupostàries, per a tot aquest any
no hi tindrà cabuda el començament de l'escola. Precisament els
incendis d'aquest estiu han obligat a unes prioritats en unes
zones que han dificultat que això es tirés endavant. Sempre que
hi ha hagut ocasió s'ha insistit en la necessitat que això es
fes aviat, i no s'hi han estalviat ni esforços ni gestions per
aconseguir-ho, però repeteix que, malauradament, per aquest any
sembla ser que no s'aconseguirà. Es per això que el grup
municipal de CiU votarà favorablement aquesta proposta.
El Sr. Balet i Oller diu que votarà favorablement la proposta
perquè és un tema interessant, i ja és hora que realment torni a
sortir a la llum la necessitat de la creació d'una escola
agrària,
en
bé
de
l'agricultura
biològica,
energies
alternatives, etc. i que donarà un gran relleu a la ciutat. Com
es tem, hi ha d'haver alguna mancança econòmica per part de la
Generalitat, que hagi impedit la seva activació i ho diu perquè
intueix que potser els focs, els aiguats etc. han desviat molts
diners.
El Sr. Mas i Font manifesta que votaran favorablement aquesta
proposta, en coherència amb les altres votacions que s'han dut a
terme en aquesta sala de plens i, amb la voluntat sincera que
aquesta escola tiri, definitivament, endavant. Amb el seu vot
refermen aquesta sol.licitud i aquesta voluntat. Veuen amb
preocupació simptomàtica del futur d'aquesta escola, les obres
que s'estan fent de consolidació de l'activitat propera al que
seria la futura residència d'aquesta escola, precisament.
Comprenen els arguments donats per part de CiU, de dificultats
pressupostàries en referència a les aportacions que s'han de fer
per pal.liar els danys que s'han produït aquest estiu, però
entenen que seria una mica el fet de desvestir el sant, és a
dir, treure aportació econòmica per al futur d'aquesta
implantació docent, precisament no afavoreix que no es tinguin
més incendis forestals, ja que justament, el que cal, és canviar
el model de gestió forestal i, pensen que, sincerament, aquesta
escola amb els ensenyaments que proposa impartir, pot ajudar a
aquest canvi de model de gestió forestal i, pot pal.liar amb un
certa mesura preventiva, que aquests poguessin tornar a succeir.
Aleshores entenen que seria una bona destinació aquesta, com a
mesura preventiva. També han estat temptats de presentar una
esmena, en coherència amb el punt on es requereix a l'equip de
govern que faci més actuacions determinades, en el sentit de dir
també "requerir al Partit Socialista de Catalunya que recordi
els compromisos locals en els moments que pactin o facilitin els
pressupostos a la Generalitat de Catalunya".
El Sr. Collado i Llort expressa que, pel que ha dit el Sr.
Bohigas, és cert que és una possible resposta, però convé i és
necessari insistir perquè el tema dels incendis, malauradament,
va ser un fet desgraciat, però que també exigeix que es donin
propostes i sortides, no només per combatre els efectes devastadors dels incendis , sino també per mirar de potenciar més el
sector, i que no es fa només donant suport als afectats sino
potenciant aquest sector. En aquest sentit, manifesten que convé

insistir-hi, i plantejar que la ciutat i el seu municipi hi són
al darrera i hi estan interessats. Pel que fa als acords a
nivell català, diu que no deixa de ser important que a nivell
local, a nivell de ciutat, es pugui tenir aquesta escola. Per
això, proposen que conjuntament es pugui iniciar això, i malgrat
no saber si aquest any serà possible iniciar-ho, almenys
insistir en el fet que Manresa no desisteix de tenir aquest
centre escolar.
El Sr. Alcalde expressa que els primers interessats en què es
construeixi l'escola són l'equip de govern i ell personalment,
ja que, en el seu moment, i demanant perdó per la seva immodèstia, diu que en la lluita que hi havia per establir una
escola agrària a diferents llocs, segurament la seva insistència
i la necessitat i bondat de la proposta, van fer que l'escola
vingués a la ciutat de Manresa. Li hagués fet molta il.lusió
veure, ja no la primera, sino la segona i tercera i restants
pedres posades, i ell, personalment, hi ha esmerçat tots els
esforços necessaris, tant amb el Conseller com amb el Director
General per veure si efectivament aquest 1995 es podia començar.
Els pot dir que, en principi la voluntat hi era, però en el
transcurs de les variacions que hi van haver en els pressupostos, bàsicament pel que ja ha explicat el Sr. Bohigas, en
principi no hi és. De tota manera no es cansaran de tornar a
insistir, i diu que avui mateix ha parlat amb el Director
General i efectivament, tenen unes restriccions pressupostàries
fortes, però com ja ha dit no descarta res, i recolzen amb tota
fermesa aquesta proposició, que sempre ajuda, i en aquest sentit
les proposicions van bé perquè demostren l'interès no tan sols
d'un grup, sino de tots els grups del consistori. Li sap greu
pel fet que es pensava que abans d'acomiadar-se d'aquesta
alcaldia ja la cosa funcionaria, i no ha estat possible.
El Sr. Valls i Riera diu que coincideixen plenament amb la
intervenció del Sr. Alcalde, en el sentit que, des de l'Ajuntament de Manresa s'han de reclamar infrastructures per la ciutat,
i aquesta, és important i li sembla que val la pena que el Ple
de l'Ajuntament torni a reiterar novament les propostes que ha
anat presentant el GMS respecte a la necessitat que hi hagi
aquesta escola agrària. Contestant amicablement al Sr. Magí Mas,
li voldria recordar que, en primer lloc, el Partit Socialista es
va abstenir al debat dels pressupostos, i en segon lloc el Grup
Parlamentari Socialista va presentar una esmena perquè es fes
l'escola agrària de Manresa i va ser rebutjada per la majoria.
La va presentar el Grup Parlamentari Socialista, no el Grup
Parlamentari d'Esquerra Republicana. I finalment, pel que fa la
coherència, té la impressió que una persona pot fer una
abstenció en un pressupost i no estar absolutament d'acord amb
tot el que implica la gestió d'aquest pressupost, i el Grup
Municipal de l'ENM, de forma molt legítima, ho ha fet reiterades
vegades durant aquests vuit anys, amb algunes abstencions al
pressupost municipal. I tampoc hi ha hagut cap mena de problema
d'incoherència en la votació que el grup ha fet.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23

membres presents i, per tant, es declara acordat:
A.- Requerir al Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya per a que en tràmit d'urgència es
construeixi l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa, per tal
de donar suport a la pagesia de la zona afectada pels incendis
forestals.
B.- Requerir a l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa per
tal de que realitzi les gestions necessàries per tal de que dins
l'exercici de l.995 es comencin les obres de construcció de
l'Escola de Capacitació Agrària de Can Pocoli.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt de les
proposicions presentades pels grups GMS i ENM, compreses en els
punts 6.2 i 6.4 de l'ordre del dia.
6.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT
INFORMACIÓ DELS AJUTS QUE S'HAN SOL.LICITAT TANT A LA UNIÓ
EUROPEA COM A D'ALTRES ORGANISMES I DE L'ESTRATÈGIA DE LA
REGIDORIA RESPECTE A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT,
DURANT EL 1995

El Secretari llegeix la proposició del GMS que, transcrita, diu
el següent:
"En el Ple Ordinari del mes de desembre de 1.994, i dins el
debat d'aprovació del pressupost municipal de la Corporació per
l'any 1.995, hi constaven una partida de aproximadament 130
milions de pessetes que integrament es destinava a promoció
econòmica.
En aquell moment el regidor de promoció econòmica no va donar
una resposta clara a les preguntes formulades pels grups de
l'oposició en el sentit de que manifestés quins programes
europeus s'havien sol.licitat, quin import i quina era
l'estratègia de promoció econòmica que l'Ajuntament de Manresa
pensava realitzar durant l'exercici de l.995 sobre la base de la
partida anteriorment referida de 130 milions de pessetes.
És per això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de
la Corporació,
A.- Que el regidor de Promoció Econòmica informi dels ajuts que
s'han sol.licitat tant a la Unió Europea com d'altres
organismes, i quina és l'estratègia que pensa adoptar aquesta
regidoria respecte a la promoció econòmica de la ciutat de
Manresa durant l'exercici de 1.995, realitzant l'oportú debat
entre tots els grups municipals."
6.4

PROPOSICIÓ DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE MANRESA SOL.LICITANT INFORMACIÓ DELS AJUTS SOL.LICITATS A LA UNIÓ EUROPEA

El Secretari llegeix la proposició de l'ENM que, transcrita, diu

el següent:
"En base a la resposta donada pel Regidor responsable de
Promoció Econòmica en el passat Ple de Desembre, i d'acord amb
el compromís adquirit, proposem:
- Que l'equip de govern realitzi un informe sobre els ajuts
demanats a la Unió Europea, i sobre aquells en què s'està
treballant per presentar. Informe que inclogui també la
motivació d'aquestes peticions, el punt en què es troba la seva
tramitació, i una estimació de les possibilitats d'aconseguir
els ajuts."
El Sr. Valls i Riera diu que en el debat dels pressupostos del
mes de desembre, una de les partides més importants, era la de
promoció
econòmica,
i
que
si
bé,
la
mateixa
pujava
aproximadament 230 milions de pessetes, el GMS li dóna una
extremada importància a la partida de 130 milions de pessetes.
Bàsicament perquè l'altra era l'escola-taller, que és important,
però que reiterades vegades aquest ajuntament ha tingut una
escola-taller, i creuen que no n'ha tret el profit que se'n
podria haver tret. Però ara centraran el debat en la partida de
130 milions de pessetes que, bàsicament, era d'ajuts de la Unió
Europea i quedava reflectida amb 90 milions de pessetes de la
subvenció de la Comunitat, de les quals aproximadament, 59
milions de pessetes es podria dir que estaven aprovats per un
Feder de la mateixa Unió Europea i 40 milions de préstec. Creuen
oportú que l'Ajuntament de Manresa durant l'any 1995, realitzi
un esforç important en tot el tema que fa referència a promoció
econòmica, amb la qual cosa vol dir que el GMS recolzarà totes
les iniciatives que es puguin fer des de l'Ajuntament, per
promoure econòmicament, tant la ciutat com la comarca. Ara bé,
és bo, necessari, i fins i tot un dret de la mateixa oposició,
saber de què són els ajuts de la Unió Europea que s'han
sol.licitat, com es pensen destinar i quina estratègia té el
regidor de Promoció Econòmica respecte aquests ajuts.
El Sr. Perramon i Carrió diu que la proposta que han plantejat
avui és fruït de la pregunta que van fer en el Ple anterior, i
que no va ser contestada satisfactòriament per part de l'equip
de govern i, agafant el compromís que va prendre el propi equip
de govern de presentar una explicació més detallada de la seva
relació de peticions que s'havien formulat a la Unió Europea,
esperen la resposta del responsable de Promoció Econòmica, per
després tornar a intervenir i opinar sobre el tema.
El Sr. Oms i Pons diu que, contestar en profunditat aquest tema
els portaria estona, i creu que, per parlar-ne amb profunditat,
molta profunditat, ja tindran la campanya electoral. Ara, per
tant, serà concís i concret, i expressa que, en principi,
l'Ajuntament de Manresa es va plantejar la necessitat de fer
front a la crisi en la qual s'han vist immersos en els darrers
anys. La promoció econòmica, bàsicament, es fa a partir de crear
riquesa, com la seva paraula, pròpiament diu, i la riquesa només
es crea a partir de la indústria, bàsicament. Però els serveis

viuen de la industria, i ajuden a la qualitat de vida, però no
ajuden a la promoció econòmica. Per tant, és un problema de
creació de llocs de treball, i fins el moment present, els únics
que creen llocs de treball són les empreses. I es tractava de
potenciar tot el que és el món de l'empresa. Des de l'Ajuntament
es venien fent qüestions, però calia trobar una fórmula per
incidir d'una forma molt més directa en el món de l'empresa i, a
través d'aquesta inquietud es va crear el Consell Tecnològic del
Bages, involucrant-hi institucions de Manresa. A través d'aquí
es tractava de començar la tasca amb el CTB, tocant de peus a
terra, amb un profund anàlisi de la situació i, començar a
treballar. S'ha començat a treballar amb la qualitat, i diu que
en aquest moment s'estan fent un seguit de programes, subvencionats pel Departament de Qualitat de la Generalitat, per tal que
les empreses estiguin homologades a la ISO europea. Per tant, a
aquestes empreses que fan aquest esforç, subvencionat ampliament
per la Generalitat, es demana que facin l'esforç d'adequar les
seves estructures de control de qualitat a aquesta norma ISO.
Això fa que aquestes empreses passin de tenir un mercat de 36
milions a tenir-ne un de 360, ja que això vol dir que poden anar
a vendre a la resta d'Europa. Abans de dir a les empreses que
vagin a vendre, era necessari preparar-les, i diu que en aquest
moment hi ha 38 empreses que segueixen aquest programa, i
esperen que un futur n'hi hagin més. Posteriorment, s'ha
d'aconseguir que es desenvolupi producte propi, i que aquest
producte propi es pugui comercialitzar a tota Europa. Aquesta és
una política de desenvolupament de la petita i mitjana empresa,
i si vénen grans industries, seran benvingudes, però tocant de
peus a terra, el que necessita Manresa és que es potenciï el que
té, i ajudar realment l'empresa que està lluitant, que té
dificultats per subsistir, i bona part de l'acció de l'Ajuntament, a través del Consell Tecnològic. Aportar programes perquè
les empreses, tecnològicament, creixin. Aquest és l'objectiu
que, a grans trets, s'han proposat i estan tirant endavant d'una
forma paulatina, però amb passos segurs, per tal d'anar
avançant, pas a pas, per a reforçar aquest teixit industrial que
es té a Manresa i que, moltes vegades ha quedat oblidat.
Inicialment, per tal de tirar endavant això, es van sol.licitar
a un fons FEDER un centre de creació d'empreses, que s'està
tirant endavant, i esperen que per Setmana Santa vingui la
confirmació definitiva de la subvenció de 130 milions, amb la
qual es podrà fer front al centre de creació d'empreses. Això es
farà amb dues aportacions, l'any 1995 i l'any 1994. S'ubicarà al
palau firal, i a partir d'aquí, l'Ajuntament tirarà endavant uns
laboratoris de suport a l'empresa i formació específica, que no
poden donar totes altres ofertes que hi ha a la ciutat, tant
privades com públiques, per tant, no es pretensió del CTB fer la
competència a ningú, sino recolzar al que no pot arribar la
iniciativa privada i pública en altres diferents vessants. A
partir d'aquí s'anirà seguint un camí que anirà progressant,
però aquí es tracta d'explicar on som ara. Ara s'està, per una
banda en què l'Ajuntament està fent el tema de formació bàsica
de gent amb problemes i de l'atur, i per l'altra la formació
específica, que és amb gent incorporada al món del treball. Ara
passarà revista al que es té previst per a l'any 1995 amb

l'INEM: l'escola-taller d'embelliment d'edificis públics, en la
que creuen que podran renovar el dels vitralls per poder acabar
l'esglèsia de Crist Rei; amb l'escola-taller Manresa-restauració
edifici Casa Caritat, continuaran fent pintura, fusteria,
construcció,
instal.lació
d'aigua
i
gas,
calefacció,
i
mitjançant aquests quatre mòduls pretenen finalitzar la
restauració i l'acondicionament de la primera i la segona planta
de l'edifici de Casa Caritat per tal de poder-hi ubicar les
entitats. Aquests plans d'ocupació són propostes d'activitats
que formula l'Ajuntament a l'INEM, amb l'objectiu de poder
executar obres i serveis concrets i puntuals que no es poden
realitzar amb el personal actual. A la Diputació han demanat una
ADL, que ha estat concedit, i incorporat al CTB per tal que
ajudi a tirar endavant tot el tema d'assessorament i treball en
la promoció econòmica. Amb el Departament de Treball de la
Generalitat, per a l'any 1995 s'ha sol.licitat i hi ha
possibilitats que els sigui concedit
el tema de la jardineria ecològica, adreçada a persones de 16 a
25 anys; la instal.lació d'aigua, gas i calefacció, 2ª part,
edat entre 16 i 25 anys; recepcionistes i atenció al públic,
major de 25 anys; animadors de la tercera edat, majors de 25.
Estan parlant amb el Servei Català de Col.locació per tal de
tenir el mòdem que permetrà tenir una estació d'informàtica que
doni informació a la gent que busca feina. El Pla d'Ocupació diu
que té per objecte la promoció de projectes destinats a
facilitar la ocupació d'aquelles persones en situació d'atur, en
especials dificultats d'incorporació al mercat de treball,
acollides a les PIRMI. Estan preparant la sol.licitud de
subvenció per a l'ocupació en col.laboració amb els ajuntaments
i la Generalitat per a 1995. Amb el Departament d'Ensenyament en
el curs 94 i 95 es tirarà endavant el de Soldadura i el d'Ars
Gràfiques. Aquests són els temes que desenvolupen des de
l'Ajuntament, i també han tirat endavant uns programes juntament
amb el Consell Tecnològic que són els següents: el FEDER, el 9495 hi hauria un PIE, fet conjuntament amb uns "partners" de
Grècia i Holanda, i que ha estat un intercanvi entre empreses
per experiències en la petita empresa del sector tèxtil. Aquest
programa està a punt de finalitzar-se el mes d'abril, i ara es
farà la clausura on l'ajuntament de Manresa aportarà les
conclusions i l'assessorament que s'ha de donar als "partners"
grecs, sobre les possibles solucions, que vista la problemàtica,
els suggereix. Van demanar un programa PIE sobre els problemes
de medi ambient a les empreses i que se 'ls va concedir. El
1995, és el NET-URBS que és un intercanvi en la problemàtica del
món tèxtil en països de la Comunitat Econòmica i en països de
fora de la Comunitat. En aquest moment hi estan treballant
Catalunya i Grècia, juntament amb Turquia, Marroc, Tunísia i
Xipre. Aquest és un programa d'entrar en contacte amb empreses
d'aquests països, en situació de desenvolupament, per veure si
és possible la col.laboració, amb la filosofia que han defensat
sempre de dir que val més portar la feina allà, que no pas que
vinguin a buscar feina aquí.
Aquest programa NET-URBS ja està concedit, i es començarà
juntament amb els partners de Grècia. L'ajuda monetària és d'uns
32.000 ecus. Val a dir, que el PIE de 1994-1995 reportarà a

l'Ajuntament, per l'estudi fet, unes 800.000 pessetes. Aleshores
ja s'entra el 31 de desembre i van presentar als Fons Socials
Europeus l'objectiu III, que és la integració al món laboral de
persones amb especials dificultats d'incorporació al món del
treball. I al respecte han presentat un estudi sobre les
necessitats de formació del teixit industrial, pla d'instrucció
juvenil, estudi de les necessitats de formació de les dones que
treballen a l'agro-turisme, que va ser un programa que van
proposar a la gent de l'agro-turisme ja que s'havia de recolzar
a la gent de les zones afectades, i s'ha demanat una ajuda de
6.400.000. Per tant, formació especial per a dones, creació
d'empreses, medi ambient, comerç internacional i informàtica
administrativa, i aleshores un pla d'inserció als drogodependents. El pla dels drogodependents es portarà des de Serveis
Socials i l'únic que s'ha fet aquí és tramitar la documentació,
juntament amb el pla d'inserció juvenil que s'ha fet amb altres
institucions de Manresa amb la col.laboració i aportació
econòmica de l'Ajuntament de Manresa. En aquest sentit han
presentat al fons social europeu un programa de promotors
d'activitats comercials i turístiques que es farà conjuntament
amb Irlanda. El comerç i el turisme són camps en renovació
constant i cal aportar gent per formar-la. També hi ha un servei
d'acompanyament i orientació del joves adreçat a donar als joves
els recursos suficients perquè trobar treball els sigui el més
fàcil possible. El juny d'aquest any presentaran un PIE, que és
per al desenvolupament regional industrial que, segurament es
farà amb el "partner" holandès, que tenen. Si no poden
aconseguir aquest PIE ho faran a través de la Direcció General
16 de la Unió Europea. El març presentaran també el programa
ADAR, conjuntament amb ACTE, i presentaran un programa que es
diu ADAPTEX, on es fa una proposta de formació professional,
definint i dissenyant perfils professionals i ocupacionals per
als excedents laborals. Definir i dissenyar mòduls formatius que
fomentin l'autoocupació i l'actitud creativa i emprenedora.
Recerca i desenvolupament tecnològic, foment i coordinació de
centres d'empreses locals, foment i coordinació de centres
tecnològic, disseny i establiment de sistemes d'avaluació de
resultats. El març també, l'Ajuntament es presentarà al SPRING
4, que és dins de la xarxa EDI o amb fulls informàtics, per tal
d'establir una connexió amb els "partners" i amb diferents
indústries i amb empreses de zones, per tal que puguin
intercanviar experiències tèxtils amb el màxim de rapidesa
possible, dins d'aquestes xarxes, la EDI o bé amb full
electrònic. També el mes de març estan preparant les iniciatives
com poden ser el NOW, HORIZON, ORESTAR, i com que s'hi està
treballant i no els pot dir exactament el què. Aleshores per al
mes d'abril de 1995 l'Ajuntament es presentarà al programa
PIMES, i en aquest moment estan redactant els programes i
s'enfocarà per tal d'ajudar a la petita indústria a introduir
producte propi a les empreses i donar-los-hi finançament perquè
puguin fer front a dissenyar aquest producte i no els sigui
excessivament onerós, per tal de procedir al disseny. La creació
de producte va lligada al disseny i demanaran els programes
enfocats en aquest sentit.

El Sr. Valls i Riera intervé dient al Sr. Oms que ha de donar
respostes com a regidor, no com a candidat, per a la qual cosa
ja tindrà temps, i en tot cas els compromisos eren adquirits
davant del debat dels pressupostos del 1995.
El Sr. Oms i Pons diu que en el primer apartat es demana
informació respecte a la promoció econòmica de la ciutat durant
l'exercici 1995, i com que espera que tot el 1995 treballarà,
per això ha fet la "brometa" de la campanya electoral, però ara
se suposa que ha de fer l'exposició de tot el que ha de fer fins
el mes d'abril.
El Sr. Valls i Riera diu que l'equip que govern ha tardat 4 anys
en prendre una decisió, que l'ha presa, i que és començar a
veure quins recursos poden venir de la unió europea que puguin
ajudar no tan sols als sectors de promoció econòmica, sino que
puguin ajudar als sectors socials, perquè de la unió europea
també poden aconseguir un seguit d'ajudes, com el programa
HORIZON, que afecten directament al que és la promoció o ajuda
que socialment tenen problemes i que es poden integrar al món
del treball. Un altre element, dins el món econòmic, és que li
consta que l'Ajuntament de Manresa en tot el tema de les
inversions en les línies d'alta tensió, va fer una sol.licitud
FEDER en el seu dia, i que va ser rebutjada pels motius que
siguessin. El GMS ha tingut una posició molt respectuosa amb el
CTB i l'ha deixat treballar, perquè al cap i a la fi era el que
havia de fer el CTB, treballar, i que al capdavant inicialment,
creu que té una persona que funciona, i que ha d'anar aprenent,
i vagi sabent quins són els llocs on pot aconseguir "partners" i
quins són els llocs on pot aconseguir les ajudes de la Unió
Europea. Dit això, de la mateixa forma que ha de felicitar
l'equip de govern, si més no, perquè finalment ha descobert la
possibilitat dels ajuts econòmics que poden venir de la Unió
Europea, creu que el balanç de tot el que fa referència a cursos
de formació, vinguts per part de l'INEM, que durant aquests vuit
anys poden estar al voltant dels 500 o 600 milions de pessetes i
s'aventura a dir que el balanç no és el positiu que voldrien.
Ara bé, el Sr. Oms ha fet un llistat complet d'ajuts, entre els
que finalment ha citat l'ACTE i el GMS està força content perquè
també voldrien recordar els problemes que es van produir amb el
RETEX en el seu moment, que espera que en aquests moments
estiguin solucionats. Creu que es bo que es facin sol.licituds
d'ajut a la Unió Europea, però que s'ha de fer a partir de
l'estratègia de quina és la realitat econòmica de Manresa i
Comarca. Pel que fa a la comarca, expressa que el Bages, en
aquests moments és la dècima comarca de Catalunya, i té un
producte interior brut del 2'19% i ha tingut des del 1990 al
1993 una situació més o menys estable. Ha perdut dos punts
aproximadament, però no ha perdut la posició que d'alguna forma
té. Manresa i el Bages tenen el mateix problema que tenen la
majoria de comarques de Catalunya, que tenen una concentració
important a Barcelona, no tan sols demogràfica, sino que és una
concentració econòmica i que és la que ha crescut més. Barcelona
aglutina el 41% o 42% del PIB i, després hi ha els dos Vallès
que tenen el 9% i el 7% aproximadament, i el Baix Llobregat, i

el Maresme i el Tarragonès amb el 3%, Segrià, Baix Camp, i el
Bages amb un 2%. Es bo de saber quina és l'estructura d'aquest
PIB i, per altra part, saber quina és l'estructura de la comarca
pel que fa a la població ocupada. Es a dir, hi ha un índex
d'atur alt d'aproximadament el 15'55 % o 14'8%, és superior a
algún de la mitjana catalana, és similar al que té el Barcelonès, similar al del Vallès Oriental i similar al que tenen
totes les comarques amb un PIB superior al del Bages. Ara bé, la
distribució que poden tenir, és absolutament diferent, ja que el
Bages és una comarca amb un índex d'ocupació industrial molt més
elevada que la mitjana catalana, s'està a un 49'81% i Catalunya,
en aquests moments, està sobre un 34%, i en el sector primari
estan a un 2%, i Catalunya pot estar al 2%; en el sector
serveis, que és on existeix clarament la diferència, el Bages
està al 39% i la resta de Catalunya està aproximadament al 55%.
Tot això ve a determinar, quina és l'estratègia que ha de seguir
el Bages. El Bages, en primer lloc, ha de seguir una estratègia
de recolzament encara del sector tèxtil, perquè és el més
important i primordial de la comarca. En segon lloc, ha de
seguir un esforç en el sector metal.lúrgic, perquè és el més
creixent i el més innovador, certament. I no es pot oblidar el
sector serveis, ja que encara que no agradi, i es tigui d'ell
una visió una mica pobre, parlant econòmicament, el sector
serveis ha de tenir un creixement important a la comarca del
Bages, i ha de tenir un creixement important al que és la ciutat
de Manresa, estrictament. Els índex actuals de la comarca pel
que fa al sector serveis són baixos. Ho diu perquè, en tota la
intervenció del Sr. Oms ha trobat a faltar, possiblement perquè
les ajudes de la Unió Europea, inicialment la majoria d'elles
van destinades al sector industrial, alguna referència al sector
del comerç, i al sector dels serveis. I creu que són sectors
primordials i molt importants. Ara bé, dit això, si se sap que
"s'és" i "on s'està" es poden començar a determinar aquestes
ajudes i com es van estructurant i prioritzant a través d'una
estratègia, perquè és sabut que la majoria d'ajudes de la Unió
Europea no són finançades al 100%, i requereixen un cofinançament del 50% i el 75%, i és important que des de
l'Ajuntament es puguin determinar clarament quines són les
prioritats. Les prioritats creu que passen pel sector metallmecànic, el tèxtil, l'agro-industrial i també el turisme o el
sector serveis, però dit d'una altra forma. Ara bé, s'està
concentrant tota la promoció econòmica de l'Ajuntament de
Manresa en un instrument, que és el Consell Tecnològic del
Bages, i que tal i com ha dit abans, l'han anat deixar fent,
però creu que en aquests moments va una mica més enllà del que
són estrictament els seus objectius. Es a dir, el CTB,
actualment està fent una funció estricta d'agència de promoció
econòmica, i creu que seria bo que tothom ho comencés a
reconèixer, amb participació no única i exclusivament dels
sectors empresarials, perquè quan es parla de formació, també
seria bo que es parlés dels sindicats. Creu que en aquests
moments, a més, els sindicats tenen una clau important, que és
la formació continuada, i aquesta pot aportar grans recursos
pactats juntament amb la Patronal i pot ser pactat amb el mateix
Consell Tecnològic del Bages, i creu que seria bo que es

comencessin a plantejar un acord, i que abarqués la Universitat,
el mateix Auntament, el Consell Comarcal (si fos necessari) i
els Sindicats. Creu que el debat que han de plantejar és sí que
s'ha de fer promoció econòmica, però s'ha de començar a saber
cap on s'adreça aquesta promoció. Això és el que ha trobat a
faltar en tota la intervenció del Sr. Oms. La proposta reclamava
bàsicament informació, i el Sr. Oms l'ha donada, però ha trobat
a faltar quines són les prioritats clarament determinades.
El Sr. Alcalde intervé per precisar al Sr. Valls que, és clar,
que el Sr. Valls no té el deure de saber-ho perquè no es trobava
en aquest ajuntament, però hauria de prendre nota d'una cosa que
és certa i l'omple d'orgull: "la primera ciutat a tot l'estat
que es va acollir als ajuts de fons europeus, i va fer les
gestions, és la ciutat de Manresa", i ho pot comprovar a Madrid,
perquè com que hi van anar amb tot el dossier, els van preguntar
si els municipis també hi tenien dret, perquè encara no els
havia arribat cap municipi a fer la gestió. Per tant, malgrat
que el Sr. Valls digui que s'ha despertat tard, Manresa ha estat
la primera ciutat en demanar aquests ajuts, encara que entén
que, de vegades el desconeixement fa dir coses incorrectes, i és
un mal conseller.
El Sr. Perramon i Carrió expressa que ha d'afirmar, que en
general, i almenys pel que fa als resultats dels ajuts aconseguits, el resultat és francament pobre. No sap si la frustració
del primer intent, que no va reeixir, que devia ser pel tema de
les línies d'alta tensió, va motivar després un desànim que ha
fet que no es presentéssin massa projectes. Però sí que pot
afirmar que hi ha ajuntaments que, com a mínim, durant una colla
d'anys, s'han bellugat amb intensitat sobre aquest tema,
i potser hi han destinat més quantitat de recursos humans, o
potser han encertat més els projectes que podien ser objecte de
subvenció. Pel que sigui, però és veritat que hi ha ajuntaments
que porten un cert avantatge a l'ajuntament de Manresa, i també
és veritat, que dins el mandat del Sr. Sanclimens, hi va haver
tot un període en què l'activitat per a la promoció econòmica,
va estar molt per sota de les necessitats de la ciutat. Creu que
en aquests moments, amb el CTB, s'ha encetat un camí positiu, i
que encara cal caminar-hi molt més, però s'ha encaminat una
línia d'actuació en sintonia amb la feina que s'està fent des de
diferents ajuntaments de Catalunya per a la promoció econòmica.
En aquest sentit, dins d'aquests ajuts a la Unió Europea hi ha
diverses tipologies, un és d'ajuts a les empreses i per tant,
encaminats a millorar productes, qualitat, a reforçar les
empreses que hi ha; l'altre seria el de creació d'empreses; i
l'altre seria el tema d'ajuts a la formació o integració
laboral. En el tema d'ajuts a les empreses, no sap en aquests
moments o en tot cas l'explicació del Sr. Oms no ha tret massa
clar, si s'ha confirmat o no el centre d'ajut tecnològic a
empreses, on semblava que hi havia possibilitats i estava força
garantida l'aportació de la Unió Europea. Desconeixia, en tot
cas, la petició feta del Centre de Creació d'Empreses que és una
iniciativa que s'ha portat a terme en diferents llocs i amb
resultats positius. A l'Ajuntament de Manresa hi havia una

experiència anterior que, la veritat és que no va ser molt
reeixida, i que va ser el viver d'empreses, i per tant aquesta
línia d'ajuts a les empreses, no sap si es pensava reforçar
d'alguna manera amb ajuts propis del municipi. Per tant, aquesta
seria una línia en la que pensa que hi ha feina important. Pel
que fa a l'altra línia, el Sr. Oms ha comentat que determinats
programes, per exemple el NOW, d'ajut a la integració al món del
treball de les dones, que s'està portant a terme, i suposa que
amb resultats positius, voldrien que es mantingués i que es
reforcés aquesta actuació. Pel que fa al YEAL-START, que es
refereix bàsicament a la integració de treball als joves, i a
l'HORIZON, que fa referència a la integració laboral de minusvàlids, esperen que es presentin projectes a temps en aquests
temes, perquè com a mínim, tenen un component de reactivació
econòmica, i una altra d'integració social, per tant, de
complement social, i d'altres aspectes, que en part vénen amb
una proposta que presenten després, i que fa referència a la
formació. En el tema de formació, tant professional com
ocupacional, que en aquests moments l'Ajuntament ha portat a
terme algunes
iniciatives o ha procurat que se'n fessin
algunes, hi ha molts fons de la Generalitat que es donen a
cursos d'aquestes característiques, però que no hi ha unes
directrius de quins són els temes prioritaris sobre els que
s'han de fer cursos, en l'àmbit de la comarca, i per tant, es
poden trobar amb cursos que estiguin més de moda, i que se'n
facin molts, i d'altres que són necessaris per a l'activitat
econòmica de la comarca i que no s'estiguin fent. Creuen que hi
ha d'haver un mínim de planificació d'aquestes iniciatives que,
en aquests moments, pel que els consta, no existeix o no
existeix suficientment. El tema de formació especialitzada
sembla que està cobrint el buit que hi havia fins fa poc al CTB,
i estan convençuts que ha de reforçar també les actuacions,
començant pel tema de la qualitat. De la intervenció del Sr.
Oms, diu que ha anat esmentant una colla de programes, i a
alguns no els ha dit pel nom d'iniciatives comunitàries o de
programes, i que la petició que li feien ha vingut una mica
desglossada al mig d'altres apartats. Li demanarien que, a part
de la seva intervenció, els passés una relació per escrit, fent
referència a cadascún dels programes, els diners que s'han
demanat, el període, si s'ha fet la tramitació, o si està en
fase d'estudi.
El Sr. Alcalde intervé per precisar al Sr. Perramon que,
possiblement té raó en què hi va haver una època en que va
baixar la dedicació en l'aspecte econòmic, però un cop se'n van
adonar, van posar al cap de l'àrea al Sr. Oms i esperen que la
ciutat i tothom reconegui que s'ha agafat una embranzida
extraordinària des que ell se n'ocupa.
El Sr. Oms i Pons diu que en la seva intervenció s'ha remès al
que deien les proposicions, i no ha volgut fer una exposició de
motius, però intentarà aclarir alguns temes perquè li sap greu
que hi hagi aquesta confusió. Manifesta que hi ha programes
adreçats a la indústria, al tèxtil, a l'agro-turisme, etc i
forma part d'una estratègia. Ell ha explicat els programes en

els quals estava compromés l'ajuntament, i que tirarien
endavant, però si l'oposició vol saber si hi ha una estratègia
al darrera, ha de dir que sí que hi és, i malgrat no s'ha
preparat el tema creu que se'n sortirà, i passarà a explicar-ho.
Diu que Manresa és una ciutat que prové d'una situació
conflictiva, d'una estructura en el món laboral determinada per
les mines i pel tèxtil, amb tot un seguit de comunicacions que
no permet l'adaptació a les noves corrents industrials, i
aquests dos sectors fan fallida. Tot seguit, es fa una
autopista, que és de peatge, i que és infrautilitzada, per a
dissabtes i diumenges, i espera que en un futur pròxim els pugui
anunciar que hi haurà algunes modificacions en el proper mandat.
En aquesta situació, la ciutat es troba en dificultats per fer
una renovació del teixit industrial, malgrat reeixir en la
indústria de l'automòbil, i es produeix un canvi de la indústria
tèxtil a la indústria de l'automòbil, i els que no fan el canvi,
desapareixen. Aleshores, dins d'aquesta situació, es produeix
una degradació del món del treball, i molta gent de valua ha
d'anar a Barcelona a treballar, Manresa no té el creixement que
hauria de tenir, i es tanca amb unes estructures professionals
limitades, donat, no per la manca d'iniciativa dels manresans
sinó per una situació geogràfica que el desenvolupament ha anat
des dels mitjans de comunicació de la costa fins a arribar.
Recordaran l'estudi famós que va fer Banca Catalana de Manresa,
en el qual deien que Manresa no tenia futur perquè no estava
connectada amb les grans xarxes. Jo crec que aquest informe va
ser un revulsiu important, tant per nosaltres com per la
Generalitat, i a partir d'aquest moment es va començar a
treballar d'una forma seriosa per tal de portar el progrés a la
Catalunya interior. Però mentre això s'anava posant en marxa i
hi havia aquesta sensibilització ens vam trobar que el tèxtil va
fer fallida, hem entrat a la CEE i tota una sèrie de proteccionismes van desaparèixer. Estic parlant de quinze, vint anys
enrera, per anar fent història. Aleshores, Manresa amb aquesta
situació ha de fer front, cal reconversió de la indústria de
l'automòbil, però amb això no h'hi ha prou, Manresa no creix
d'habitants, el Bages tampoc. Si es repassa la història Manresa
ha estat davant d'aquestes disjuntives diverses vegades. Des que
tenim memòria escrita, la tenim en el moment que hi ha uns
manresans el 1344 que decideixen que Manresa ha de jugar un
paper dins de Catalunya, i se'n van a Perpinyà, que el 1344
devia ser com ara anar al Japó, aproximadament el mateix, i se'n
van anar a buscar un mestre tintorer, aquest mestre el van
portar aquí i li van oferir impostos gratis i que s'implantés
aquí i no li van posar cap tipus de trava, es va establir i des
d'aquí van sortir tots els tintorers. En aquell moment teníem un
bon mercat de sabateria, de cuiro, que estaven instal.lats en el
Cardener i Manresa esdevé, d'una indústria predominant que
exportava sabateria, passa cap a un món més qualificat que va
ser el de la tintoreria. Manresa llavors té una sèrie
d'inflexions, passa pel teixit, tenia la sabateria, té una
devallada, el món de la seda s'hi incorpora, la tintoreria es
complementa en el món de la seda, hi té vàries inflexions,
passant per una qüestió que s'està estudiant ara que demostrarà
que Manresa va ser una de les zones en les quals hi havia

fabricació d'armes i d'aquí ve el polvorer, i Manresa ha tingut
diverses inflexions que va resoldre, perquè Manresa en aquell
moment era un centre de comunicacions important. Al perdre això
ens ha estat difícil de tornar-nos a refer, s'han fet grans
esforços i crec que en aquests moments amb l'eix transversal,
l'autopista, el túnel del Cadí, tornem a refer el que en el 1400
i 1500 representava el Coll de Pal, que era la connexió
d'aquestes comarques interiors amb Europa, aquesta oportunitat
històrica la tornem a tenir i l'hem d'aprofitar. Se'ns tornen a
recrear les situacions històriques, per tant ara ens hem
d'agafar preparant la gent que aquí pugui fabricar el producte
amb allò que sóm bons, aquí a Manresa s'han fet molts estudis,
de Manresa s'ha dit tot, està escrit tot, ho sabem pràcticament
tot, per tant, és un problema de posar-se a treballar, potser ha
omès una sèrie de qüestions que són importants i que ara
explicarà. S'han d'agafar els 250 tallers que hi ha a Manresa,
de 5 a 50 treballadors i potenciar-los el màxim, perquè són la
nostra riquesa. Només que cada taller d'aquests creï un lloc de
treball, ja tenim una multinacional, 250 llocs de treball. Jo
espero que en un futur en puguin crear molts més perquè els
esforços van dirigits a aquests tallers, que s'han d'ajudar i
que ho estan fent amb tots aquests programes que ja he dit,
formen part d'una estratègia i no n'hi ha d'altres perquè seria
avançar-nos. Per fer un centre de formació és bàsic saber el que
vol l'empresa, ha d'estar plenament connectat, i per a això
l'empresari ha d'estar engrescat i motivat. De tots els centres
de formació que hi ha a la resta de Catalunya no n'hi ha cap que
hi hagi integrat els empresaris, no funciona, hem d'aconseguir
que l'empresari demani què necessita per tirar endavant. Això
s'està aconseguint i no es preocupi que això ho tirarem
endavant.
Una altra qüestió, pel que fa al comerç és una de les coses que
s'estima més d'aquesta ciutat perquè és el que ha mantingut molt
el nivell d'aquesta ciutat, però el comerç no reeixirà si la
indústria no funciona. Quí gasta diners a la ciutat? Quí
incorpora riquesa en ella?. Una ciutat és com una petita nació,
les nacions només funcionen si exporten, tenen tecnologia
suficient per tal que la seva balança de pagaments sigui
favorable, venguin més que compren, llavors hi ha riquesa que es
queda a la ciutat. Si a la ciutat es queda la riquesa es vendran
pisos, funcionarà el comerç, funcionarà tot. Es necessita sòl
industrial, molt sòl industrial per fer front a aquests temes.
Necessita una política seriosa quant a indústria i creu que es
podrà aportar aquesta política de creació de llocs de treball.
Si no hi ha indústries els tallers que reparen cotxes no en
repararan, els qui venen cotxes no en vendran, els qui fan pisos
no en vendran, no funciona, el món cultural està trist. A una
persona que està a l'atur no li pots demanar que estigui
animada, que col.labori, que participi. Per tant, la seva
intenció primordial és crear llocs de treball, perquè si es
creen, la resta funcionarà i llavors és quan explica què pensa
fer en promoció econòmica: ajudar els serveis, ajudar el comerç,
ajudar a tothom que tiri endavant, perquè és l'única forma que
tenim, i no n'hi ha cap més, és la creació d'empreses, i la
hisenda municipal anirà bé perquè no es pot gravar més els

industrials, ni els ciutadans, s'ha de procurar que vinguin més
empreses i amb això tirar endavant. Aquesta és una estratègia,
es té una estratègia, i amb el CTB estan tirant endavant aquesta
estratègia, la del pas a pas, no la de cara a la galeria, no
donar un pas que no estigui consolidat i ajudar, ajudar,
ajudar... Continua dient el Sr. Oms que sempre posa un exemple
quan parla de promoció econòmica, i diu que els països escandinaus tenen un esport que consisteix en tirar una espècie de
cafetera per un riu gelat, i el que avança més metres és el que
guanya, llavors hi ha una persona que ajuda, que va amb una
escombra al davant d'aquesta espècie de cafetera traient la pols
de neu perquè avanci al màxim aquest artilugi. L'administració
ha de ser els de l'escombra, el que tira és l'empresari, qui se
la juga és l'empresari, l'administració ha de posar el camí el
màxim de llis i planer, i això és el que es preté de fer. No es
preté emular l'empresari, només el volem ajudar i aquesta és una
filosofia i crec que a partir d'aquí anirà bé. El que jo entenc
per
promoció
industrial
passa
per
consolidar
el
petit
comerciant, per tenir sòl industrial perquè puguin venir
indústries, aquestes es consoliden al Bages, fer un esforç
perquè vinguin indústries que incorporin nova tecnologia com va
fer el tintorer del 1344, procurar això i posar tot l'esforç per
tal que vinguin empreses que incorporin a la ciutat i comarca
aquesta tecnologia que farà possible que altres petites empreses
creixin, com per exemple Pirelli que ha estat la mare de molts
empresaris, això és el que cal fer però sense descuidar la gent
de casa nostra que són els qui més s'ha
d'ajudar. Es té una
estructura industrial de fabricació, una de les millors de
Catalunya i la més preparada, però què falta?, falta producte
propi i comercialitzar, i ajudar a fer el canvi de que no s'està
en un mercat de 40 milions sinó davant un mercat de 360, i per a
això calen unes estructures comercials molt fortes. S'ha de
treballar aquí però evidentment no es pot anar a vendre si en
principi no es té ni la qualitat adequada per fer front a tot
això. Per tant, diu que tenen un programa, una estratègia i
evidentment espera que tots plegats puguin recolzar el Bages,
com a Regidor de Manresa, i com vostès saben el Consell
Tecnològic és el Consell Tecnològic del Bages, i quan parla
d'aquestes qüestions evidentment es refereix a tots els empresaris del Bages, que tindran l'ajut, programes que no només
abastaran empresaris de Manresa sinó que abastaran a tots els
del Bages.
El Sr. Alcalde demana que les intervencions siguin més ajustades.
El Sr. Valls i Riera agraeix que el Sr. Oms li hagi parlat
d'estratègia i del que en pensa. Només vol fer esment a dues
qüestions. En primer lloc Manresa és una ciutat, i juntament amb
Manresa, el Bages, que té un problema similar al de la majoria
de ciutats intermèdies que hi ha a Catalunya que estan dins el
circuït més proper a Barcelona, no parla de ciutats com Reus
perquè el seu centre econòmic està plantejat a través de
Tarragona. Són ciutats que han de buscar el seu propi caràcter a
partir dels beneficis que poden obtenir de la proximitat amb

Barcelona, que n'hi ha, que són uns beneficis evidentment clars
a nivell de serveis especialitzats, etc. Però al mateix temps el
que s'ha d'evitar és entrar dins de la dinàmica metropolitana de
Barcelona perquè si no, es té el risc de convertir aquesta
ciutat, i també una mica el Bages, en un dormitori de Barcelona.
El segon element, que crec que ha de preocupar una mica dins
aquesta relació d'amor-odi amb Barcelona que es tindrà, jo diria
que per sempre, sobretot a partir que les comunicacions es van
obrint, és el problema de les externalitats. Creu que és una
mica curiós i que s'hauria d'analitzar a nivell del Bages, que
les grans iniciatives econòmiques que han vingut de vegades de
mans de privats i de vegades de mans de la mateixa Generalitat,
han estat vinculades a indústries mediambientals. Possiblement
el Bages i Manresa haurien de començar a concretar què és i quin
tipus d'indústries mediambientals els interessa, perquè el que
és l'àrea metropolitana de Barcelona tindrà un problema d'externalitats, ha de treure aquests problemes mediambientals i no té
espai suficient, i Manresa, el Bages, està al mig de l'espai
entre la gran àrea d'oci i de lleure de Barcelona, que és tot el
Pirineu, i el que és la gran àrea residencial, que és el
Maresme, Barcelonès i Garraf. Manresa el que necessita en
aquests moments és, i sense anar tant lluny com és l'any 1344,
que als inicis dels anys 80 es va produir un pacte de ciutat, no
tan sols d'Ajuntament, que va afectar la comarca, en què es van
integrar tots els agents econòmics i socials de la ciutat, que
va ser el pacte de les comunicacions. Els resultats d'aquell
esforç col.lectiu, no tan sols polític, sinó social, d'alguna
forma es veuen ara i esperem que siguin reeixits en el sentit
que es té un eix transversal que, més o menys, ja arriba a
Manresa i que possiblement es tindrà acabat aviat. Tenim un eix
del Llobregat en què cal fer un esforç possible perquè hi hagi
una millora entre Manresa i Abrera, i amb la seva vinculació
directament amb França. I es té una ampliació de l'autopista
Terrassa-Manresa que arriba fins a Sallent. Els fruïts
d'aquestes comunicacions són els fruïts d'aquell pacte de ciutat
i s'ha de fer un pacte de ciutat similar per intentar treure i
millorar la potencialitat econòmica que, certament, té Manresa i
la comarca del Bages. Aquest és el repte que s'ha de tirar
endavant, aprofitant la represa. Les grans decisions no les pren
única i exclusivament l'Ajuntament, no les lidera única i
exclusivament una persona, són decisions que pren tota una
ciutat i que les lidera una persona en nom d'aquesta ciutat.
Això és el que s'ha d'intentar fer a finals del s XX i inicis
del s XXI.
El Sr. Alcalde manifesta que l'han informat que a primers de
febrer, ja que està sol.licitat, es procedirà al referm del
paviment, millora de la senyalització del tram Abrera-Manresa,
ja està adjudicat per 600 MPTA el Monistrol-Montserrat, d'aqui a
15 dies començarà aquest referm. Aquesta setmana s'adjudica el
complement Abrera-Monistrol, juntament amb el Manresa-Callús,
per tant, aquest voltant de la ciutat de Manresa quant a
senyalització i referm de paviment quedarà molt arranjat.

El Sr. Perramon i Carrió intervé per manifestar que el seu Grup
creu que la confiança en el creixement i reforçament econòmic ve
sobretot del creixement endògen. Seran benvingudes les implantacions que vinguin d'empreses exteriors, però el gruix de
l'aportació econòmica que es faci en un futur més immediat
pensen que vindrà del creixement endògen portat a terme per
empreses o emprenedors d'aquesta comarca. D'altra banda, creu
que Manresa i la comarca té un potencial que en aquest període
estan convençuts que s'ha desaprofitat, però que hi és i cal
desvetllar-lo i ajudar-lo, i també s'ha de constatar que durant
tot un període, des del moment que es van constituir, aprovar i
acabar les Jornades del Bages cap el 2000 fins aquest moment no
hi ha hagut un marc estable de relació entre els diferents
agents econòmics i socials de la ciutat i de la comarca, que
només ho ha recuperat parcialment agrupant institucions i
empresariat el Consell Tecnològic, però que hi ha pendent el fet
d'acabar d'eixamplar aquest debat i aquesta elaboració d'objectius estratègics comuns en tots els diferents sectors econòmics
i socials. La recuperació d'aquí en bona part vindrà també
ajudada a que hi hagi aquesta complicitat en uns quants punts,
encara que siguin pocs, estratègics pel rellançament econòmic de
la comarca. Entre tot aquest conjunt d'agents, institucions, fa
que es visquin aquests objectius, que siguin compartits i que hi
hagi aquesta complicitat que permet avançar. Referent al
possible parc mediambiental, amb base a tenir la universitat
politècnica unes persones i un departament especialitzat en
temes de medi ambient, sí que els ha sorprès que el Sr. Oms no
en fes cap referència, creuen que aquest tipus d'indústria té
unes possibilitats de creixement importants, que la indústria en
aquest moment de crisi aquest tipus d'inversions o d'equips
s'han frenat una mica, però que hi ha unes normatives que van
entrant en vigor i aqui hi ha un mercat força clar. En aquests
moments no tenen constància de quin tipus de productes necessita
més el mercat estatal o l'europeu, i si som capaços de fabricarho amb una certa competitivitat, però estan convençuts que aquí
hi ha una escletxa a omplir i aquesta seria una via per anar
entrant en aquesta falca possibles pèrdues de llocs de treball
d'altres sectors menys competitius, per tant esperem que en
aquest tema s'avanci. Han vist algun document en referència al
Consell Comarcal que semblava que no era el camí apropiat perquè
no es plantejava com a indústries de fabricació sinó simplement
com a indústries de reciclatge i a més, portant temes que no
eren els més apropiats per la comarca, però estan convençuts que
aquí hi ha una via important de treball.
El Sr. Oms i Pons intervé per manifestar que en relació al que
ha manifestat el Sr. Perramon pel que fa al parc tecnoambiental,
s'ha referit a les indústries que hi ha aquí, evidentment que
les que han de portar estan treballant en aquest moment amb la
universitat politècnica per aconseguir la llicenciatura de
tècnic ambiental, s'està treballant amb ells fent el projecte.
S'ha de començar a preparar la universitat, que hi hagi estudis
i s'han de donar els alicients perquè les empreses vinguin.
S'està treballant per aconseguir altres llicenciatures que donin
aquest prestigi necessari perquè vinguin unes certes indústries

i crear aquesta ma d'obra, però s'ha d'anar en compte perquè
s'ha d'assegurar i compaginar. Amb les iniciatives que s'han
posat al Pont de Vilomara, LIPMES és una empresa recicladora de
molts anys a Manresa, que té una missió molt important i a
Manresa hi poden tenir tot el potencial, són una zona castigada
mediambientalment pels incendis i creuen que es té la suficient
empenta i arguments perquè aquesta llicenciatura vingui. Aquest
és un tema, és una nova indústria, però el que s'ha de procurar
que passi és que siguin indústries que portin "now how" , no
bàsicament el reciclatge sinó que aportin tecnologia que permeti
a la ciutat i la comarca ser líders en això. En indústria, per
ser competitius, s'ha de conseguir una cosa, que és molt
important, i és que si hi ha un senyor que fa una cosa n'hi hagi
molts que facin el mateix. Hi ha una famosa teoria al respecte
que se'n diu la teoria dels Clousters, que diu que només una
comarca és competitiva quan hi ha molta gent que fa el mateix,
perquè llavors hi ha uns intercanvis de persones, hi ha una
espiral i es va creixent. Això és molt important i bàsicament el
que es fa es potenciar els sectors forts que es tenen.
Evidentment que s'ha d'anar a la recerca de nous sectors i
aquest és un i ho tenen molt en compte.
Responent a allò que el Sr. Valls manifestava sobre la conveniència de fer pactes de ciutat, hi està totalment d'acord, però
creu que quan els que tenen la responsabilitat de l'Ajuntament
creuen una cosa, i no és possible d'arribar a un pacte, tenen
l'obligació de tirar-ho endavant. Cal convertir-se en líders del
que es vol i tothom es pot equivocar, però la missió d'un
polític també és convèncer la gent del que convé, no fer el que
a la gent sembla que convé i si no es pot arribar a un pacte de
ciutat "pega", i si un s'equivoca se'n va al carrer, però
aquesta és una gran necessitat electoralment, llavors perd les
eleccions, però que aquesta ciutat necessita també. Està a favor
dels pactes i dels acords, però necessita tenir idees clares
d'on es vol anar i els polítics tenen l'obligació de tenir idees
molt clares i si no les poden portar a terme, cal fer pactes,
però tenen la potència política suficient per portar-la en
marxa, tenen l'obligació de fer el que creuen que s'ha de fer.
S'ha de fer tot l'esforç per convèncer, s'hi ha de posar tot
l'interès, però arribat un moment s'ha de ser capaç de dir "ho
sento molt", però s'anirà per aquí.
6.3

PROPOSICIÓ DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE MANRESA REFERENT A
LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ÀMBIT COMARCAL I AMB PARTICIPACIÓ D'ORGANISMES EDUCATIUS, ECONÒMICS I SINDICALS PER A
ESTUDIAR DIFERENTS ASPECTES DE LA REFORMA EDUCATIVA I
ESPECIALMENT L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

El Secretari llegeix la proposició de l'ENM que, transcrita, diu
el següent:
"En l'aplicació de la Reforma Educativa i, especialment, en
l'Ensenyament Secundari Obligatori, hi ha un conjunt de temes
per definir, alguns d'ells amb caràcter força urgent i que tenen
molta importància per a l'inseriment dels joves a la societat, i
per a la promoció econòmica de Manresa i del Bages.

Per això proposem el següent
A C O R D:
"L'Ajuntament de Manresa, proposarà al Consell Comarcal la
creació d'una comissió àmplia d'àmbit comarcal, amb participació
decidida d'aquest Ajuntament, i amb presència d'organismes
educatius, econòmics i sindicals, amb els següents objectius:
1.- Estudiar i plantejar quins mòduls professionals cal
implantar a les escoles de secundària de Manresa i de la
Comarca, tant en base a la situació econòmica i social
actual, com el que la prospectiva pugui aconsellar. Caldrà
tenir en compte les conclusions del document "El Bages cap
al 2000". Caldrà evitar que el repartiment d'aquests mòduls
reprodueixi l'esquema BUP/FP, és a dir, centres en funció
del "prestigi social".
2.- Procurar que augmentin els serveis d'orientació per a
la transició al món del treball, adreçats als joves. Cal
plantejar la reconversió (que no la supressió) dels tallers
pre-ocupacionals que acullin els menors de 16 anys amb
dificultats en els estudis, i que vulguin aprendre un
ofici.
Igualment, convé impulsar i desenvolupar una coordinació de
les pràctiques a les empreses, que ja porten a terme
diferents centres educatius.
3.- Estudiar quins ensenyaments professionals, post-obligatoris (ocupacionals), es realitzen i són finançats amb fons
públics. I a partir d'aquí i de les necessitats de l'activitat econòmica local i comarcal, valorar quins nous
ensenyaments d'aquest tipus calen,
i establir, a ser
possible, una coordinació entre els que funcionen.
Es consideren com a estudis ocupacionals:
-Programes de garantia social, per als alumnes que no hagin
superat els objectius de l'ensenyament secundari obligatori. Pendents d'implantar.
- Cursos de formació realitzats per l'INEM i altres entitats col.laboradores.
- Cursos i activitats del Servei Català d'Ocupació, quan
estigui funcionant.
4.- Procurar que des del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat i des dels diversos centres educatius es portin
a terme les conclusions de la comissió."
El Sr. Perramon i Carrió intervé per manifestar que aquest
conjunt de propostes ve donat per la preocupació que hi ha en
una colla d'aspectes de la formació professional i ocupacional

que sembla que, en aplicació de la nova llei d'educació, no
estan prou definits a nivell de Manresa i comarca, i en alguns
casos perquè no hi ha un marc; per tant, sembla apropiat per
plantejar temes en el marc comarcal. Per tant i perquè és un
tema que fins i tot depassa la simple discussió en una
institució política, sinó que cal un intercanvi i cal que aquest
debat i valoració es faci junt amb altres estaments econòmics i
socials. Per aquest motiu els ha semblat que la millor manera
possible de debatre aquests aspectes d'aquests tres temes, el
tema de mòduls professionals, el tema d'aquesta integració al
món laboral dels nois que acaben l'educació, i la coordinació de
cursos ocupacionals que es fan des de diferents organismes, però
que caldria que com a mínim, hi hagués un marc per parlar-ne i
per establir aquesta coordinació, encara que no hi hagi
competències sobre la decisió d'això. Saben positivament que
d'aquí a uns dies es dóna a conèixer el mapa escolar i per tant
aqui ja es marquen el tema de mòduls professionals, no saben si
assignats a cadascun dels centres directament, o en un sentit
més ampli, però en qualsevol cas sí seria interessant que hi
hagués una valoració des del món de les empreses i des de les
institucions polítiques de si aquests mòduls responen exactament
a les necessitats, tant de l'ensenyament com del món econòmic de
la comarca, i si cal reformar-ne alguns o la possibilitat de
distribuir-los de manera diferent a les escoles. Per tant,
encara que en aquests moments hi hagi un document que formula
això, sembla convenient que es pugui debatre, valorar i fins i
tot que en algun tema es pugui replantejar o millorar la
proposta que pugui sortir al mapa.
La Sra. Just i Riba intervé per exposar algunes raons per les
que semblaria més pràctic al seu grup que tots els grups
aportessin suggeriments a la Comissió ja creada en el Consell
Escolar Municipal i llavors, a partir dels resultats, veure la
conveniència de crear aquesta Comissió amb aquests estaments que
el Sr. Perramon diu, perquè amb la mateixa intenció que han
exposat en la seva proposició, ja es va presentar també per
sindicats i per alguns participants del Consell Escolar
Municipal que es creés una Comissió, en què es va demanar que
tothom fés les seves aportacions i en aquests moments només
tenen les del Consell Comarcal i del Consell Tecnològic del
Bages. Creu que és molt interessant el que proposen, però primer
caldria saber què necessita la ciutat de Manresa per després
poder-ho compartir amb el Consell Comarcal.
Com que en el Mapa Escolar ja ve donat el que ara se'n diuen
cicles formatius i no mòduls professionals als instituts de
Manresa, que com que són considerats com a centres de reforma,
ja no es reprodueix aquesta dicotomia entre FP i BUP, per tant,
en aquest sentit això vindrà ja repartit i un dels punts que el
grup de l'ENM porta avui, creu que en tot cas, en la lectura i
presentació en el Consell Escolar Municipal, del mapa escolar,
llavors sí que s'hi poden aportar coses concretes sobre aquell
mapa escolar, de tots els membres representatius del consell.
Concretament, es coneixerà el 26 de gener i a partir d'aquí es
podrà compartir. L'Ajuntament, des d'Ensenyament es podran tenir
totes les dades certes. Per tant, creu que si ho consideren

oportú, estaria bé que aquesta Comissió es fes un cop s'hagi
estudiat el Mapa Escolar, que pot ser el mes de febrer.
Un altre aspecte que es demanava en la proposició, era que hi
hagués un coordinador de pràctiques, però com alguns ja saben,
des dels instituts, des de la darrera legislatura, abans estava
ubicat a l'Ajuntament, ara està en els serveis de Puigmercadal,
hi ha un coordinador de pràctiques, és a dir, totes les pràctiques que es fan als instituts venen coordinades per aquest
servei, que lògicament continuarà perquè depèn de la Conselleria
d'Ensenyament.
El que demanen sobre aquests nois que queden despenjats dels
estudis, precisament la reforma el que vol és no segregar nois,
és a dir, intentar que en els instituts hi hagin els tallers i
els crèdits adients perquè no hi hagi cap noi segregat, almenys
fins els 16 anys. Per tant, aquí hi haurà d'haver moltes
trobades amb la gent que porta tots aquests tallers ocupacionals
perquè alguns es puguin inscriure dins dels propis instituts,
però la intenció de la reforma, que després es veurà com anirà,
és que tots els alumnes fins els 16 puguin ser integrats, una
feina dificilíssima, però si més no aquesta és la pretensió.
Llavors, al final queden una sèrie de coses que la LOGSE no
contempla, però en nom del grup de CiU, demana si aquesta
comissió, amb tots aquests agents representatius, es fes després
de la presentació del mapa escolar i d'haver-lo estudiat. Primer
cal fer funcionar aquesta comissió que es va crear dins el
Consell Escolar Municipal, que fos d'una participació de
veritat, i no crear ara una altra quan la primera encara no ha
aconseguit massa objectius.
El Sr. Collado i Llort es manifesta d'acord amb la proposta de
l'ENM, creu però que malgrat l'Ajuntament tingui dins el Consell
Escolar Municipal la comissió creada per debatre aquest aspecte,
el que és cert és que la proposta fa referència al Consell
Comarcal. Creu que malgrat hi hagi aquesta comissió, que farà un
treball molt important en el tema de la reforma secundària, és
veritat que la comissió ja va veure també bé la necessitat que
es creés una comissió comarcal que debatés aquest aspecte a
nivell de tota la comarca i que tingués en compte els aspectes
de planificació i concertació a nivell dels mòduls i de quins
són els temes i aspectes que caldria potenciar amb la reforma,
tot el tema de la reforma professional reglada i la formació
professional no reglada, que seria aquesta ocupacional, seria
molt important que hi hagués més coordinació entre el que
s'ofereix en el camp de la formació ocupacional no reglada. En
tot cas el que recull la proposta és la petició al Consell
Comarcal, de la creació d'una comissió que debati aquests
aspectes. Sembla que és una mica diferent i que malgrat que
existeixi aquesta comissió al Consell Escolar Municipal, és
important que el Consell Comarcal també debati i també es
presenti aquest aspecte.
Quant al primer punt, difícilment, podran debatre moltes coses
quan es tenen dubtes i una mica les sospites que moltes de les
coses que sortiran del mapa escolar vindran ja bastant delimitades i creu que això s'hauria hagut de fer més abans i creu que
és del tot necessària portar-la endavant.

Pel que fa als temes de cursos de formació realitzats per
l'INEM, en aquests moments l'INEM no realitza cap curs de
formació, i creu que, en tot cas, caldria posar l'Institut
Català
d'Ocupació
de
la
Generalitat,
que
té
centres
col.laboradors i no l'INEM que no realitza cap tipus de
formació.
Per la resta estan d'acord amb la proposta i l'esperit és que
l'Ajuntament demani al Consell Comarcal la creació d'aquesta
comissió que els sembla que és del tot necessària actualment i
estan d'acord amb la proposta tal com s'ha plantejat.
El Sr. Perramon i Carrió respon que el primer punt de la
proposta que plantegen parla d'estudiar i plantejar els mòduls
professionals dits de secundària. El planteig tal com sortirà al
mapa escolar serà un posicionament o bé acabar d'estudiar i
opinar sobre el que es planteja en el mapa escolar, per tant no
serà proposar una cosa de nou sinó d'alguna manera veure si s'ha
de reconduir o replantejar algun dels aspectes que suposa que
serà una proposta bastant afinada.
En els altres, el marc que es planteja és l'àmbit comarcal, per
tant, sembla que no renyeix una cosa amb l'altra, és a dir, creu
que és important que es faci la comissió, que treballi a nivell
de la ciutat, però que a nivell comarcal també es valori perquè
hi ha d'haver una certa coordinació d'aquest tipus de formació
ocupacional, per exemple, entre Manresa i la comarca, igualment
com dels mòduls professionals, d'alguna manera que no es donin
duplicitats i que es doni una oferta prou àmplia en el conjunt
de la comarca, per tant mantindran la proposta entenent que el
que planteja la Sra. Just i el que el seu grup planteja no són
coses que es contradiuen sinó que d'alguna forma es complementen
i que el seu grup pren el compromís de fer aportacions en
aquesta comissió del Consell Escolar Municipal que tiri endavant
aquests temes de formació ocupacional.
La Sra. Just i Riba manifesta que avui hi ha hagut intervencions
tant llargues que se n'hauria de parlar un dia, potser fins i
tot fora d'un Ple, de l'eficàcia de les comissions, i en aquest
sentit diu que primer s'ho ha llegit molt seriosament tot, i
molts d'aquests punts ja estan previstos al mapa o ja s'estan
fent, evidentment ha pensat que no corria tanta pressa aquesta
comissió, perquè sense saber el que es vol, sense haver estudiat
el mapa escolar municipal, creu que és prematur fer ara una
comissió quan encara aquesta comissió que va ser demanada per
tota una sèrie de persones o d'estaments, ben pocs han aportat
unes dades, és a dir, s'ha creat una comissió sense que tingui
massa intervenció fins i tot de les persones que demanaven
aquesta comissió i, potser per això, en veure una sèrie de
propostes que ja no tenien sentit, perquè això que demanava de
BUP i FP ja estava fet, etc. etc.. Considerant que tot el que és
ocupacional no hi és a la LOGSE però sí que en poden parlar,
creu que no ve d'un ple i seria millor esperar i conèixer qui
som respecte el mapa escolar municipal per després començar ja
amb unes propostes concretes, no amb les mans buides, en tot cas
la intervenció d'aquesta comissió amb el Consell Comarcal, només
ho diu per la seva manca de fe que es creen moltes vegades

comissions que no arriben a donar fruits, i ho diu simplement
per això, no perquè no consideri que en un moment o altre
s'hauran de posar d'acord amb el Consell Comarcal, però ara hi
ha el mapa escolar de Manresa i com a Regidors i Consell
Comarcal Municipal cal estudiar aquest mapa i portar unes
propostes concretes si no és del tot satisfactori, no perquè no
consideri que el Consell Comarcal hi ha de participar, però ja
ho ha sentit moltes vegades que els sindicats, empresaris... ,
s'han sol.licitat d'aquests estaments tota una sèrie de dades i
no han estat enviades, i d'això ja fa molt de temps i per això
que hagi perdut una mica la fe a crear comissions quan la bàsica
encara no s'ha fet funcionar.
El Sr. Perramon i Carrió respon que el seu grup veu unes
necessitats que creu importants no només pel tema de l'educació
sinó fins i tot per la promoció econòmica de la ciutat, tot el
tema de formació ocupacional té implicació en això. El marc per
debatre-ho a nivell comarcal, com que no hi ha actualment un
Consell Escolar Comarcal, d'àmbit comarcal, el marc seria o bé
dins el propi Consell Comarcal o que aquest creï una comissió a
aquests efectes i com que semblava que hi havia d'haver participació d'altres persones que no eren només consellers comarcals,
se'ls acudia aquesta possibilitat, però si n'hi ha alguna de
millor demana que ho plantegin. Tot i que això significa crear
una comissió que pot durar només una temporada o que després
només es coordini pel tema de la formació ocupacional, semblava
que aquesta era una forma operativa, que n'hi ha d'altres de
millors
i
estan
oberts
a
què
es
plantegin
aquestes
possibilitats.
La Sra. Just i Riba diu que no ha dit el sentit de vot del grup
de CiU i creuen que aquest tema es podia ajornar precisament
perquè veuen que la seva contribució fins i tot com a representants dins el Consell Escolar no ha aportat absolutament cap
dada, llavors li seria molt fàcil dir als companys: "Votem que
sí" i treure's de sobre el problema, però si es vol demostrar
una mica d'ètica creu que el primer que haurien de fer primer,
com a grup, és haver donat aportacions concretes, però ni el
partit socialista ni el representant de l'ENM no han portat
absolutament res en aquesta comissió, llavors ara traslladar
això, encara que sigui de molt bona intenció, demana si no es
podria ajornar per al proper ple.
El Sr. Perramon i Carrió respon que tampoc plantegen que es creï
demà mateix, i no tenen inconvenient que es creés dins el proper
mes quan s'hagi iniciat el debat a l'Ajuntament de Manresa.
El Sr. President diu que si es deixa sobre la taula el proper
mes es presentarà novament.
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que el seu grup ha presentat
aquesta proposta amb els dies suficients com perquè, per part de
l'equip de govern es volguessin recollir aquestes necessitats,
conduir-les d'una altra manera, i hi ha una forma de fer-ho que
és mitjançant una esmena, aquest és el procediment normal. Quan

una cosa de l'equip de govern no els agrada o veuen una altra
forma de fer-ho presenten una esmena i donen una solució al
tema. El seu grup no té inconvenient que si hi ha un marc de
l'àmbit comarcal que pugui debatre això, es debat i endavant,
però no han vist una solució que substituís la necessitat que
veien i per això mantenen la proposta. Que la comissió s'hagi de
crear el proper mes un cop s'hagi iniciat el debat del mapa
escolar a Manresa, li sembla correcte i no posaran obstacles en
aquest sentit.
La Sra. Just i Riba diu que el que voldria és una participació
activa de les persones que formen part del Consell Escolar
Municipal i que no s'estranyi que entre la presentació que ha
fet el grup de l'ENM, en què la immensa majoria de coses estaven
equivocades. D'entrada va pensar que el millor era ajornar-ho
perquè parlen de l'INEM quan això ja no existeix, almenys
aquests cursos, parlen d'uns serveis d'orientació que fa sis
anys, una coordinació, que s'està portant a terme. Demana que
s'ho estudiïn una mica més bé i el grup de CiU potser s'ho
prendrà molt més seriosament.
La Sra. Crusellas i Serra intervé per al.lusions tot dient que
el Consell Escolar Municipal té un equip de govern i en el
Consell Escolar Municipal es va votar la creació de dues
comissions, i a totes dues pertany. L'equip de govern ha
convocat una sola reunió d'aquestes dues comissions, una
correlativa a l'altra, i a les dues hi va assistir. De la
primera comissió van demanar una sèrie de dades, ja fa més d'un
mes i mig. Els membres d'aquella comissió, apuntats voluntàriament del Consell Escolar Municipal, van demanar a l'equip de
govern que els fes arribar una sèrie de dades i amb aquelles
dades podrien elaborar un pla de sectorització de centres de
secundària que havien d'enviar al Departament d'Ensenyament,
abans de les preinscripcions, probablement a finals de març,
començaments d'abril. Està pendent de tenir aquestes dades per
poder portar una proposta concreta. La següent comissió va ser
per parlar de formació professional, de mapa professional, quins
mòduls hi havia d'haver a la comarca del Bages, i la majoria
dels membres d'aquesta segona comissió van dir que veien que
aquesta discussió havia de ser una discussió global, de tota la
comarca, perquè no solament Manresa sinó que són els altres
centres de secundària de la comarca qui havien de coordinar tots
aquests mòduls professionals dos i tres, i mòduls de garantia
social.
Per tant, el seu grup municipal votava afirmativament la
proposta de l'ENM, perquè veien que seguia el mateix camí que
aquesta comissió del Consell Escolar Municipal, deia, una reunió
més global. A part que el Consell Escolar Municipal solament té
competències dins de l'enseyament reglat i la proposta de l'ENM
és una proposta que engloba tots els cursos i totes les directrius i diferents organismes que estan actuant sobre la
formació, formació que ha d'estar coordinada a nivell de
comarca, i per això es demana que el Consell Comarcal sigui qui
d'alguna manera o dintre del seu mateix plenari o dins d'alguna
comissió englobi hi faci una coordinació de tots aquests

ensenyaments professionals.
La Sra. Just i Riba, manifesta que en una comissió, la dels
mòduls professionals, es va acordar que cada una de les persones
que la formaven i que van demanar la comissió, aportés dades,
perquè passa que es creen comissions i després la gent desapareix, la feina la fan des del departament, com és la seva
obligació, però sense cap aportació de les persones que han
iniciat el tema, això per una banda, i repeteix que aquestes
dades només tenen les que es van demanar al Consell Comarcal i
al Consell Tecnològic del Bages, però no ha arribat res més, ni
del representant dels Sindicats ni de les altres persones que ho
havien de portar. On té la raó és en el tema de la sectorització, però la sectorització els hi van donar en un dia de reunió,
el cens per districtes de la ciutat per mirar la situació on
estaven els instituts i les escoles, però si no els donen més
dades, es van donar a l'inspector en cap perquè faci un estudi
sobre el tema i així estan, perquè el que interessa, encara que
sigui que els criteris de preinscripció els hagi de fer el
Departament d'Ensenyament, el que interessa és que això es fes
abans de febrer o març, és a dir a finals de gener hi haurà una
proposta per part d'inspecció, donat que no s'ha rebut res de
ningú i el cens el van donar per districtes, i és per aquesta
raó que demana que s'ajorni o si no votaran en contra.
El Sr. Alcalde aclareix que la Sra. Just proposa ajornar-ho i
presentar-ho en el proper Ple, o si no, ara es votaria en
contra. El proper Ple es tindrà la composició del mapa escolar,
es podrà debatre amb més propietat i creu que la proposta és
lògica.
El Sr. Perramon i Carrió pregunta si que el que planteja l'equip
de govern és que en el proper ple, amb alguna matisació respecte
a aquest tema, hi donarien el vot favorable.
La Sra. Just i Riba diu que si ho consideren necessari que
estigui suficientment treballat li sembla lògic que ho facin,
però aquestes coses, amb els set anys i mig que està a l'Ajuntament, s'adona que es parla molt, es fan moltes comissions,
però després a l'hora de la veritat, en el cas de la sectorització, que és un tema d'ara, l'han hagut de passar a inspecció
perquè fes una proposta junt amb les dades que els hi han donat,
i no ha arribat absolutament res de la comissió, i proposa
esperar i tornar-ne a parlar en el proper Ple.
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que el que interessa és que
aquest tema s'abordi amb una visió global. Si cal esperar un mes
perquè això s'aprovi, estan disposats a esperar, perquè el que
interessa és resoldre aquest problema que tots comparteixen, i
si vol esperaran un mes i que es busqui una solució que abordi
aquest debat a àmbit global, amb una comissió, dues o les que
siguin, per tant deixen el tema sobre la taula i esperen que
l'equip de govern faci una esmena en el sentit amb què ells
abordarien aquest tema.

El Sr. Alcalde declara que la proposta de l'ENM queda sobre la
taula.
7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d'urgència dels dos assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova
per unanimitat dels 22 membres presents, de conformitat amb allò
que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del
ROM i a continuació s'entra en el coneixement d'aquests
assumptes.
7.1. APROVACIÓ DE CONVENI REGULADOR DE L'ORDENACIÓ URBANIÍSTICA
DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS TRIETA, SANT CRISTÒFOL,
ARQUITECTE MONTAGUT I GAUDÍ, PRESENTAT PER LA SOCIETAT
"BILSBE,SA"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel senyor
JOAQUIM Mª. GUARDIOLA I GENÍS, actuant en nom i representació de la
societat mercantil "BILSBE, S.A.", proposant la signatura d'un
conveni destinat a regular la situació urbanística de l'illa
delimitada pels carrers Trieta, Sant Cristòfol, Arquitecte
Montagut i Gaudí.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals
informant favorablement la possibilitat de subscriure l'esmentat
conveni, el qual permetria la disponibilitat immediata dels
terrenys previstos com a equipament i dotacions en els treballs
de revisió del Pla general en l'illa indicada.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer
majoritari dels membres que composen la Comissió municipal
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal que
siguin adoptats els següents
A C O R D S:
1r.- APROVAR EL CONVENI presentat per la societat "BILSBE, S.A." ,
en data de 22 de desembre de 1993 (registre d'entrada núm.
23.850/94) regulador de l'ordenació urbanística de l'illa
delimitada pels carrers Trieta, Sant Cristòfol, Arquitecte
Montagut i Gaudí, en els terme i les condicions que consten en
l'esmentat conveni del qual se'n adjunta un esborrany al present
dictamen.
2n.- FACULTAR A L'IL⋅LM. SENYOR ALCALDE per a la signatura del conveni
aprovat en l'apartat anterior, així com de tots aquells
documents necessaris per a la materialització de les obligacions
contemplades en aquest."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest conveni consta de
diferents punts, un dels quals és l'acceptació per part de
Bilsbe, que és l'empresa propietària de l'espai, un segon punt
és el compromís durant el procés de la revisió del pla general
de tramitar de forma separada un pla especial, que serà
presentat per part de Bilsbe, també, i en tercer lloc, Bilsbe es

compromet a formular a favor de l'Ajuntament l'oferiment de la
cessió d'ús, sense cap tipus de restricció dels terrenys de la
seva propietat. Entenen que aquest és un conveni beneficiós per
la ciutat de Manresa perquè s'obté la cessió d'ús d'uns espais
destinats a equipaments i també de zona verda, que d'alguna
manera podrien ajudar a desenvolupar un espai que és interessant
dins la ciutat.
El Sr. Canongia i Gerona diu que, en principi, el seu grup
votarà favorablement aquest conveni, i celebren que es presenti
un conveni urbanístic que és una bona fórmula de gestió de
l'urbanisme, pensen que n'haurien d'haver vingut bastants més al
llarg del temps, però bé, és bo que en vagin venint, i que
l'Ajuntament s'acostumi a aquesta forma de treballar, perquè és
molt profitosa per la ciutat. L'únic que voldrien remarcar, és
que s'està en un procés de revisió del Pla General, i s'agafen
uns compromisos en vers uns senyors, amb la requalificació d'un
seguit de terrenys, i evidentment això, malgrat ser correcte que
es faci, posa al GMS en una situació una mica compromesa, perquè
hi ha un petit detall al conveni, que no els acaba d'agradar i
que, en el debat de revisió, tenien ganes d'aportar, i que és la
clau J dels terrenys de jardí privat entre els dos blocs, i
sembla ser que a aquests senyors no els interessa tant la clau J
sino el tema del subsòl per poder-hi fer l'aparcament de les
dues vivendes. I al convertir el sostre d'aquest parquing en
jardí privat s'està interrompent el pas d'un petit passatge, que
queda tallat en aquests edificis. Potser hagués estat millor que
haguessin conseguit en les negociacions aquestes una servitud
d'ús d'aquesta clau J. No sap si a partir d'ara es serà a temps
d'aconseguir-ho o no, però sí que seria interessant que el
passatge no quedés tallat, i es pogués arribar a connectar amb
l'illa del costat. Són petites coses de matís que, quan s'està
en un procés de revisió del Pla General, són aportacions ja que
quatre ulls hi veuen més que dos. Per tant, ara es troben en què
s'aprova un conveni que podia haver estat millorat en una petita
cosa, que al final els ciutadans agraeixen.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que hi ha una certa dificultat
d'una coexistència entre la titularitat pública de la superfície
i el subsòl en privat, una mica pels problemes posteriors que hi
ha. I aquest va ser el motiu pel qual es va acceptar definitivament el tema de la clau J. Com que és la administració qui ha
d'aprovar el Pla Especial no sap si en aquest moment es podria
condicionar o fer algún afegitó en el sentit de mantenir el dret
de pas, però seguint mantenint la titularitat privada d'aquesta
superfície per evitar els problemes que generarien en el
manteniment.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels
presents.
7.2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE "ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE PÈRGOLA A LA PLAÇA CATALUNYA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST PROJECTE DE PERGOLA A LA
PLAÇA CATALUNYA, amb un pressupost general total de DOS MILIONS
SET-CENTES SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA pessetes
(2.766.460 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així com els
articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal considerar l'esmentada obra
com obra municipal ordinària, reunint tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Real
Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat
per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el
competent per la contractació de la seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat,
resulta de competència del Ple Municipal la contractació
d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini per la
seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits
superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que
forma part del projectes, del que resulta que el termini previst
per l'execució de les obres és inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció
manifestant la no existència de consignació suficient per
l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost corresponent al present any 1995.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer
favorable dels membres que composen la Comissió Municipal
informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal
siguin adoptats els següents
A C O R D S
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal
ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics municipals,
anomenat ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST PROJECTE DE PERGOLA A LA PLAÇA
CATALUNYA, amb un pressupost general total de DOS MILIONS SET-

pessetes
CENTES
SEIXANTA-SIS
MIL
QUATRE-CENTES
SEIXANTA
(2.766.460 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67
del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment
aprovat per un termini de trenta dies, en compliment del que es
preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987.
3r.- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat al
públic en el suposat de que durant el termini d'exposició no es
presenti cap mena d'al.legació, reclamació o recurs contra
aquest projecte, donant per data d'aprovació definitiva aquella
en que finalitzi el termini d'exposició pública."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que es porta avui a aprovació
l'actualització del pressupost de l'anomenat projecte de pèrgola
a la plaça Catalunya, bàsicament per la modificació d'un punt
que tenia l'IVA.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels
presents.
8.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

8.1. Pregunta núm. 1 del grup municipal de l'ENM
El Secretari
següent:

llegeix

la

pregunta

que,

transcrita,

diu

el

"S'han adoptat criteris de sectorització, per a la futura
inscripció dels alumnes que acaben l'Educació General Bàsica,
als centres de secundària?
Es tracta de criteris geogràfics o bé d'assignació de cada
escola a un Centre de Secundària?
Quin valor tindrà aquest tema en la puntuació?
Quina és la concreció d'aquesta sectorització?"
La Sra. Just i Riba expressa que els criteris de pre-inscripció
i matriculació es fixen per Decret del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat, normalment a finals de febrer, primers de
març. La informació sobre el nombre de nens que hi ha entre 3 i
16 anys distribuïts per barris s'ha lliurat a la inspecció per
fer una proposta a la delegació territorial. Segons va
manifestar l'inspector fa molts pocs dies no han arribat a poder
valorar i arribar a unes conclusions, primer perquè la LOGSE
només permet criteris geogràfics, i, per tant, hauria de ser una
mena de pacte i que no sap si això portaria més problemes. Per
tant, no s'ha pogut veure quin valor tindrà perquè és un tema
d'estudi i segons les persones que han parlat de la delegació,

és per a la ciutat de Manresa un tema força complex. Però el que
sí que és cert és que a finals de gener hi haurà una proposta.
8.2. Pregunta núm. 2 del grup municipal de l'ENM
El Secretari
següent:

llegeix

la

pregunta

que,

transcrita,

diu

el

"Atès que en el Ple del proppassat dia 20 de desembre de 1994, a
la pregunta del Grup Municipal de l'ENM referent a l'aparcament
de la Plaça Porxada, el regidor d'Urbanisme va respondre
literalment que "l'aparcament de la plaça Porxada disposa de la
llicència d'activitat".
Atès que, posteriorment hem demanat en diverses ocasions i per
diversos conductes des de quina data disposen d'aquesta
llicència sense obtenir cap resposta concreta,
Demanem:
Des de quina data disposa de llicència d'activitat (document que
legitima el funcionament) l'aparcament de la Plaça Porxada?"
El Sr. De Puig i Viladrich respòn en primer lloc que una part de
la pregunta ja es va contestar en el darrer Ple, i la seva
contesta és una mica incorrecte, no en la voluntat de no fer-ho
correctament, sino que la contesta era de la llicència municipal
per a la instal.lació de l'activitat, i no de l'acta de
comprovació com es demanava. La llicència era donada del mes de
novembre, el dia 10-11-94, que era la pregunta d'aquell dia, i
que no es va contestar correctament.Pel que fa al que es demana
avui, diu que amb posterioritat a la llicència d'activitat, el
dia 12-12-94 hi va haver una reunió amb la mateixa empresa, per
fer un repàs sobre la manera com s'estava desenvolupant aquest
projecte d'instal.lació. En aquesta reunió sortien els temes que
posteriorment s'havien parlat com el tema dels accessos,
sortides, de fums, en la que es puntualitzava com havia de
quedar això solucionat. Posteriorment amb data 10 de gener, es
va rebre la certificació de l'enginyer que ha tirat endavant
l'activitat, conforme l'activitat ha acomplert el projecte pel
qual l'Ajuntament havia donat llicència d'instal.lació d'aquesta
activitat. I finalment el dia 13 de gener es demana l'acta de
comprovació. I el que han entrat amb data 16 de gener és que es
puguin fer les mesures de les dues rampes, que es puguin fer
conjuntament amb els edificis, un dels quals ja ha demanat
llicència (carrer Esquilets) i l'altra el de la Cra. de Vic.
Avança que la contesta de l'administració en el tema dels
Esquilets seria afirmativa, perquè és una llicència demanada i
no voldrien molestar més l'activitat, i pel que fa a la Cra. de
Vic no s'ha d'esperar a la llicència d'obres perquè hi ha un
problema de plantejar el projecte.
El Sr. Alcalde recorda que, tal i com es va aprovar en el Ple
del 20-6-91, el règim de sessions del Ple de la Corporació és el
dels tercer dimarts de cada mes, llevat del mes d'agost, per a

les sessions ordinàries. Com que el tercer dimarts del mes de
febrer, coincideix exactament amb el 21, que és la Festa de la
Llum de Manresa, es podria posposar a l'endemà, dia 22, que és
l'immediat hàbil posterior, si ningú no hi té inconvenient.
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la
sessió, quan són les 23 h i 15 min de la nit, de tot el qual com
a Secretari, certifico, i s'estén la present acta en els fulls
del paper segellat de la Generalitat núm........... i correlatius fins el núm .............
Vist i plau
L'ALCALDE

