Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de
juny del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen,
per celebrar la sessió número 6 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari,
en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

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

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Abans d’obrir la sessió, l’alcalde manifesta que avui es torna a posar en servei
el Saló de Sessions de l’Ajuntament i diu que s’ha considerat que probablement

el millor i el més positiu en el moment en què el Saló de Sessions tornés a
funcionar amb plena normalitat seria fer allò que ha estat i és la funció principal
del Saló al llarg de tota la seva història, més enllà dels diferents actes polítics o
institucionals que s’hi hagin celebrat, que són les sessions del Ple de la
Corporació.
Afegeix que aquesta obra es va realitzar l’any 1885 per Torres i Argullol, que ha
tingut diverses modificacions i que ha intentat, amb una certa cura, mantenir
l’essència principal del Saló de Plens, cosa que no treu que, independentment
de la sessió que se celebra avui, posteriorment i més endavant es farà un acte
d’inauguració del Saló de Sessions, explicant la seva història.
Acaba la seva explicació dient que el millor és entrar en la plena normalitat i
que el Saló expressi allò pel que ha estat concebuda, que és per debatre els
temes de la ciutat.
A continuació, obre la sessió a les 20 hores i 05 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució,
es passa tot seguit al tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia
que s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de
l’acta de la sessió ordinària celebrada el 20 de maig de 2002, que s’ha lliurat
als regidors, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte el seu contingut.
En no formular-se’n cap, l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple el 20 de
maig de 2002 queda aprovada per unanimitat dels 25 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 20, 21 I 23
CORRESPONENTS ALS DIES 13 I 20 DE MAIG I 3 DE JUNY DEL 2002,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Comissió de Govern en les seves sessions núm. 20, 21 i 23 corresponents als
dies 13 i 20 de maig i 3 de juny del 2002, respectivament, pel repartiment que
de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits
polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i
113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’alcaldepresident i els regidors delegats, des de l’anterior donació de compte, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2.568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE LA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PEL QUAL
JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER AQUEST
AJUNTAMENT SOBRE LA CONSECUCIÓ D’UN PACTE LOCAL A
CATALUNYA.

El secretari dóna compte de l’escrit de la senyora Mercè del Río, del Gabinet
del President, del 22 de maig del 2002, el contingut del qual queda reproduït en
el punt de l’ordre del dia.
2.4

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 DE MAIG DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 184/2002-4 INTERPOSAT
PER IBORY FINZ, S.L. I J. EDUARDO BOSCH ALEU, CONTRA L’ACORD
PLENARI DE 21 DE GENER DE 2002, QUE APROVÀ L’EXPEDIENT DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
REMODELACIÓ DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, ENTRE ELS
CARRERS GINJOLER I PRIMER DE MAIG.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 184/20024 interposat per IBORY FINZ, S.L. i J. EDUARDO BOSCH ALEU contra l’acord
plenari de data 21-01-02 que aprovà l’expedient de contribucions especials per
a l’execució de l’obra anomenada “Projecte de remodelació del c/ Carrasco i
Formiguera, entre Ginjoler i Primer de Maig”, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 1 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, tal i com
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1
de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
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4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.5

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 27 DE MAIG DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 158/2002-C INTERPOSAT
PER LA SENYORA RAMONA TORRENTS CAMPRUBÍ I ALTRES, CONTRA
L’ACORD PLENARI DE 21 DE GENER DE 2002, QUE APROVÀ
L’EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER CARRASCO I
FORMIGUERA, ENTRE ELS CARRERS GINJOLER I PRIMER DE MAIG.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 158/2002C interposat per la Sra. RAMONA TORRENTS CAMPRUBÍ i altres, contra
l’acord plenari de data 21-01-02 que aprovà l’expedient de contribucions
especials per a l’execució de l’obra anomenada “Projecte de remodelació del c/
Carrasco i Formiguera, entre Ginjoler i Primer de Maig”, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona, tal i com
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personarse com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1
de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.6

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 15 DE MAIG DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 611/2002 INTERPOSAT PEL
SENYOR LLUÍS MARCEL SAMITIER CID, CONTRA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE DE 26 D’OCTUBRE DE 2001, QUE DESESTIMAVA LA
RECLAMACIÓ INDEMNITZATÒRIA PELS DANYS I PERJUDICIS MORALS
PER LA MORT DEL SEU PARE.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
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“1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 611/2002
interposat pel Sr. LLUÍS MARCEL SAMITIER CID, contra la resolució de
l’Alcalde-President de data 26-10-01, que desestimava la reclamació
indemnitzatòria pels danys i perjudicis morals per la mort del seu pare el gener
del 2000, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.7

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 21 DE MAIG DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA CATOT
ALOBET, CONTRA LA SENTÈNCIA DE 22 DE MARÇ DE 2002, QUE
DESESTIMAVA EL RECURS INTERPOSAT CONTRA EL DECRET QUE
DECLARAVA L’ESTAT DE RUÏNA FÍSICA DE L’EDIFICI SITUAT A LA
MURALLA DE SANT FRANCESC, 18, I N’ORDENAVA LA DEMOLICIÓ.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per MARIA CATOT ALOBET, contra la sentència de 22
de març de 2002, que va desestimar el recurs interposat contra el Decret del
tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública del
dia 18-02-99, el qual declarava l’estat de ruïna física de l’edifici situat a la
Muralla Sant Francesc, 18 de Manresa, ordenant la seva demolició, davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Segon.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.

5

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.8

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 13 DE MAIG DE
2002, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A. CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA DE 8 DE MARÇ DE 2002,
QUE VA DENEGAR LA SOL.LICITUD DE MESURA CAUTELAR
CONSISTENT EN LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DELS DECRETS
QUE ORDENAVEN LA PARALITZACIÓ I PRECINTE DE LES OBRES
D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE AL CARRER MIQUEL SERVET,
PARCEL.LA NÚM. 117.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, contra la
Interlocutòria de 8 de març de 2002, que va denegar la sol.licitud de mesura
cautelar consistent en la suspensió de l’executivitat dels decrets de 9 d’octubre
de 2001 i 22 de novembre de 2001, que ordenaven entre d’altres extrems la
paralització i posteriorment el precinte de les obres d’instal.lació d’una estació
base en el carrer Miquel Servet, parcel.la 117 de Manresa, davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.9

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 21 DE MAIG DE
2002, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA SENTÈNCIA 486, DE 10 D’ABRIL DE
2002, QUE RESOL ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1800/98, INTERPOSAT PER ESPARBÉ, S.A.,
CONTRA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
REFERENT A L’EXPEDIENT DE PREU JUST D’UNA FINCA SITUADA A
LA PLAÇA IMMACULADA, NÚM. 1.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- APROVAR LA INTERPOSICIO del recurs de cassació davant el
Tribunal Suprem, contra la sentència 486 dictada el 10 d’abril del 2002 per la
Secció Primera de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que resol estimar en part el recurs contenciós
administratiu núm. 1.800/98 interposat per ESPARBÉ, S.A, contra la resolució
de data 02-02-98 dictada pel Jurat d’Expropiació Forçosa, referent a l’expedient
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de preu just núm. 08/07/1136/0038-98, relatiu a la finca situada a la Plaça
Immaculada núm. 1 de Manresa
Segon.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs de cassació esmentat
anteriorment, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el
recurs de cassació de referència.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.10

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 13 DE MAIG DE
2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 593 I 620, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA
DEFENSA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES 253/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“Primer.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 593 i 620, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 253/2002, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran de les diligències de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra número
95055 de 9 de novembre de 2001, com a conseqüència de desobediència als
agents (negar-se a ser identificat), en l’exercici de llurs funcions com a agents
de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de
Policies Locals.
Segon.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels
agents de la policia local números 593 i 620, en el Judici de Faltes núm.
253/2002.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.11

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 DE MAIG DE
2002, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 556 I 578, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA
DEFENSA QUE CALGUI EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 93/2002.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
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“Primer.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 556 i 578, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 93/2002, i amb l’objecte de ser part en l’esmentat procediment,
en el qual figuren com a denunciants i denunciats, pels fets esdevinguts el dia
6/02/02, a la Muralla de Sant Francesc, en l’exercici de llurs funcions com a
agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.
Segon.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr.
Josep Simón i Carreras, director de la defensa jurídica en judici dels agents de
la policia local números 556 i 578, en el Judici de Faltes núm. 93/2002.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.12

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 13 DE MAIG DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
11/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 11/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases
d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002, segons detall que figura en
l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002."
2.13

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 30 DE MAIG DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
13/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 13/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases
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d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002, segons detall que figura en
l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002."
2.14

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 31 DE MAIG DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
14/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 14/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases
d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002, segons detall que figura en
l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002."
2.15

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 23 D’ABRIL DE
2002, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL
DE DURADA DETERMINADA D’INTERINITAT, DE LA SENYORA
VANESSA BARBERÁ BELTRÁN, COM A SUBALTERNA.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“1r. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora VANESSA
BARBERÀ BELTRAN (DNI 39353514-P) com a subalterna per tal de realitzar
funcions d’auxiliar d’equipaments culturals, amb una jornada de promig de 12
hores setmanals, des del dia 27 d’abril de 2002 i fins que es reincorpori al
servei la titular del lloc de treball senyora Maria Giralt i Silvaje que es troba en
situació de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual ...................................................................
Paga extraordinària de Nadal .............................................

336,96 EUR
336,96 EUR
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Paga extraordinària d’estiu ................................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

336,96 EUR
proporcional

que

La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l’art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Vanessa Barberá Beltran al
lloc de treball d’auxiliar d’equipaments culturals amb núm. de codi LE12006,
amb un percentatge de dedicació del 34,28%, de la Relació de Llocs de Treball
aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 21 de gener de
2002.
3r. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya .”
2.16

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 20 DE MAIG DE
2002, SOBRE SUBSTITUCIÓ, PER ABSÈNCIA, DEL TITULAR DE
L’ALCALDIA DURANT ELS DIES 24, 25 I 26 DE MAIG DE 2002, PEL
PRIMER TINENT D’ALCALDE, SENYOR JOAQUIM GARCÍA I COMAS.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular,
durant els dies 24, 25 i 26 de maig de 2002, la totalitat de les funcions de
l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel primer tinent d'alcalde, Sr.
Joaquim Garcia i Comas, que substituirà amb caràcter d'alcalde accidental al
titular.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, Sr. Joaquim
Garcia i Comas.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'ajuntament, als efectes corresponents.”
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2.17

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL
TINENT D’ALCALDE D’HISENDA, DE 7 DE JUNY DE 2002, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
15/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret esmentat, la part resolutòria del qual és la
següent:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 15/2002, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 15.025,30 €, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases
d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002, segons detall que figura en
l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2002."
Conclosa la relació de decrets, El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i,
respecte el punt 2.9 de l’ordre del dia, relatiu a una qüestió d’apreuament sobre
una expropiació, diu que ha observat que en el procés d’expropiació es va fer
un apreuament de 7 milions de pessetes, aproximadament, que els interessat
en demanaven gairebé 38, i que la decisió del jurat d’expropiació és de quasi
19 milions de pessetes.
Pregunta a l'equip de govern què entén quan fa aquest recurs, si el preu és
correcte o no, o bé si el Jurat s’ha excedit en el tema d’aquesta valoració.
El senyor Perramon i Carrió respon que l’Ajuntament i els Serveis Jurídics
han considerat que aquest valor no era correcte, ja que s’havia defensat que
havia de ser de 7 milions de pessetes, però també vol dir al senyor de Puig que
hi ha dos procediments diferents sobre aquesta qüestió: un iniciat per part de la
societat FÒRUM, S.A. i l’altre per part de l’Ajuntament de Manresa, el primer
dels quals encara està pendent de resolució.
Explica que es va demanar que s’ajuntessin els dos recursos, que van anar per
separat i que la resolució pendent probablement anirà en la mateixa direcció
que aquesta, però, en qualsevol cas, com que l’Ajuntament de Manresa no hi
està d’acord, ha presentat el recurs.
Espera que finalment el valor sigui més baix, comenta que queda molt per sota
de les expectatives de la propietat, però bastant per sobre del preu que sembla
just a l’Ajuntament de Manresa i, fins i tot, del preu de mercat que es pagaria
per a aquest solar.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA,
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS

I

PROMOCIÓ
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3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

FORMACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL TEXT PER MODIFICAR EL
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE
REDACTAR-LO.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de juny del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès la Llei 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la situació en què queden
els regidors que abandonen el grup pel qual es van presentar a les eleccions
locals.
Atès que l’esmentada Llei 3/2002, de 22 de març, estableix a la Disposició final,
que en el termini de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor els
reglaments orgànics municipals s’hi han d’adaptar.
Atès que l’aprovació i modificació dels reglaments i ordenances municipals està
regulada pels articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès el que disposen als articles 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i 162 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya.
L’Alcalde President, previ informe de la Comissió informativa de Control de
Presidència, Serveis Centrals i Promoció Econòmica, proposa que pel Ple de la
Corporació s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la formació de l’avantprojecte del text per a modificar el
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Manresa per adaptar-lo a la
Llei 3/2002, de 22 de març, que modifica la Llei 8/1987, municipal i de règim
local de Catalunya, pel que fa a la situació en què queden els regidors que
abandonen el grup pel qual es van presentar a les eleccions locals.
Segon.- Designar la comissió per redactar el text de la modificació del
Reglament Orgànic Municipal, que estarà integrada per les persones següents:
President:

Sr.

José Luís Irujo Fatuarte, Tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Administració i Sanitat

Vocals:

Sr.
Sr.
Sr.

Alain Jordà Pempelonne, Regidor delegat de la Presidència
Manuel Paz Taboada, Secretari General
Jordi Rodríguez Fuentes, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament
Montserrat Simón Circuns, Cap del Servei d’Organització i

Sra.
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Recursos Humans.”

El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que el dictamen té la
finalitat de constituir la comissió, que tindrà la missió puntual de redactar la
modificació del nou Reglament orgànic municipal, per adequar-lo a la Llei
3/2002, que modifica la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Exposa la modificació puntual que es proposa dient que consisteix en que els
regidors que abandonin el grup format per la candidatura per a la qual es van
presentar a les eleccions municipals no es podran integrar en el grup mixt, sinó
que quedaran com a regidors no adscrits, els quals continuaran tenint els drets
i deures individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que la Llei els
atorga, però no podran integrar-se en el grup mixt.
Comenta que la Llei atorga un termini de sis mesos als ajuntaments perquè
puguin adequar els seus reglaments orgànics municipals i justifica el present
dictamen dient que té la finalitat de modificar el Reglament orgànic de
l’Ajuntament de Manresa dins del termini legal esmentat, constituint la comissió
a tal efecte.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.1.2

APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, LA UNIÓ DE SINDICATS DE
COMISSIONS OBRERES DEL BAGES-BERGUEDÀ I LA UNIÓ
INTERCOMARCAL D’UGT-BAGES-BERGUEDÀ, SOBRE EL PACTE
LOCAL PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A
MANRESA, PERÍODE 2002-2005.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de juny del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que la Unió Europea promou la concertació a nivell local de les polítiques
actives d’ocupació, mitjançant els Pactes territorials per a l’ocupació, amb la
finalitat d’integrar i coordinar a cada àmbit territorial local les polítiques
d’ocupació que s’hi despleguen i dotar-les de coherència en relació a les
estratègies per a l’ocupació definides per àmbits territorials superiors.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, la Unió de Sindicats de Comissions Obreres
del Bages-Berguedà i la Unió Intercomarcal d’UGT del Bages-Berguedà de
continuar en la línia de col·laboració i concertació en les diferents polítiques i
programes que tenen per objecte el foment de l’ocupació i la cohesió social de
la ciutat, instrumentada en el Conveni aprovat per la Corporació Municipal en
sessió plenària del 15 de juny de 1998, subscrit el dia 3 de juliol de 1998.
Atesa la necessitat d’establir mecanismes permanents de coordinació entre
l’Ajuntament de Manresa i les organitzacions sindicals, en relació a les
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polítiques municipals directament relacionades amb el foment de l’ocupació i la
cohesió social.
En conseqüència, com alcalde president proposo al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, la
Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Bages-Berguedà i la Unió
Intercomarcal d’UGT Bages-Berguedà, sobre Pacte local per al foment de
l’ocupació i la cohesió social a Manresa pel període 2002 al 2005.
Segon.- Facultar a l’Il.ltre. Sr. Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i
representació, pugui signar el Conveni objecte d’aprovació.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel regidor
delegat de Promoció Econòmica al dictamen, que, transcrita, diu el següent:
“Als efectes d’adaptar la clàusula novena a la normativa legal sobre
contractació de les Administracions Públiques, es proposa substituir el redactat
actual del paràgraf primer de l’esmentada clàusula:
“En els plecs de clàusules de les concessions administratives noves o que es
renovin, contractes d’execució d’obres, gestió de serveis públics i prestació de
subministraments, l’Ajuntament es compromet a incloure la següent clàusula:
es consideraran millores en l’oferta els compromisos de contractació de
persones en minusvalies físiques o psíquiques.”
pel que es transcriu a continuació:
“D’acord amb la disposició addicional 8a. del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de Contractes de les
administracions públiques, l’Ajuntament es compromet a incloure als plecs de
clàusules administratives de les concessions administratives noves o que es
renovin, els contractes d’execució d’obres, gestió de serveis públics i de
subministraments, una clàusula de preferència en l’adjudicació dels contractes,
a favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades
que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en les seves
plantilles un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per 100,
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixin de base
per a l’adjudicació.”
El senyor Camprubí i Duocastella explica que hi ha una experiència prèvia al
conveni que se sotmet a la consideració del Ple, d’un altre conveni signat l’any
1998 o 1999, que ha tingut una vigència de tres anys, durant els quals
l’Ajuntament ha tingut una bona experiència perquè li ha aportat mecanismes
de participació i coordinació i donat major informació i intercanvi sobre les
polítiques actives d’ocupació.
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Diu, però, que, més enllà dels resultats esperats del mateix conveni, també hi
ha hagut convenis d’altres tipus, que han permès l’elaboració de programes de
cooperació com és ara el Balquiria, la incorporació de la dona al sector del
metall, iniciatives per als nous jaciments d’ocupació, sobretot per als serveis de
proximitat, o la participació en programes europeus, ja sigui el Pla d’acció local,
un model de concertació, o les iniciatives comunitàries EQUAL, per afavorir el
treball per a les dones, amb temes d’auxiliars de la llar.
Ha de dir que les bones experiències del treball i la participació condueixen ara
a fer una revisió del conveni que finalitza aquest any i plantejar-ne un de nou
amb la mateixa voluntat de concertació. Diu que, d’aquesta manera, el Pacte
local per al foment de l’ocupació i la cohesió social a Manresa, que es proposa
avui revalida una fórmula recomanada també per la Unió Europea, respecte a
la qual fins el dia d’avui se n’han tret resultats positius per a la ciutat de
Manresa.
Entén, per tant, que els objectius que es van plantejar fa tres anys, també ho
són, si bé adaptats, en el dia d’avui, és a dir, el manteniment, l’estabilitat i la
qualitat de l’ocupació dels treballadors en actiu i la inserció laboral dels
treballadors en situació d’atur, bo i entenent que requereixen la concepció
integral de les polítiques de promoció econòmica així com el desenvolupament
de les polítiques socials per a la igualtat i la no discriminació de les persones i
els col.lectius.
Manifesta que és amb aquesta voluntat que l’Ajuntament de Manresa i els
sindicats UGT i CCOO consideren necessària la cooperació per evitar-ne la
dispersió i coordinar iniciatives i serveis, així com aconseguir la utilització
eficient dels recursos disponibles.
Afegeix que el Pacte està dividit en quatre parts, la primera de les quals fa
referència a l’ocupació de qualitat, així, es parla de la planificació de les
polítiques actives d’ocupació, la priorització de les persones sense ocupació i
els col.lectius amb més dificultats d’inserció laboral, la creació de mecanismes
de coordinació i participació, l’establiment d’estratègies conjuntes a les meses
d’ocupació, la defensa de l’estabilitat de l’ocupació, la consideració de millores
en l’oferta, la contractació de persones amb minusvalies físiques o psíquiques,
la realització d’estudis i prospeccions sobre la jornada real i la pluriocupació, la
millora de la seguretat i la salut laboral, el foment del diàleg i la mediació per a
la resolució de conflictes, i també l’estudi sobre la necessitat o no d’un segon
Jutjat Social a Manresa.
Continua exposant que el segon apartat fa referència a les polítiques socials i
d’igualtat, en el que es fa referència a la col·laboració en la defensa de la
igualtat d’oportunitats de la dona en l’accés en el mercat de treball i, per tant, la
col·laboració de la Regidoria de la dona; a compartir actuacions en l’accés dels
joves al mercat de treball i l’habitatge, i, per tant, amb col·laboració i cooperació
amb la Regidoria de la Joventut; amb accions de sensibilització i xerrades
sobre treball i integració social i interculturalitat; en facilitar informació i
participació en el procés de creació de les escoles bressol municipals; amb
intercanviar informació i reflexions entorn a l’assistència sanitària; amb estudis
sobre la dependència de les persones grans, en el sentit de veure com es
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poden augmentar els serveis; i la cooperació en els àmbits de la pau i la
solidaritat.
Segueix exposant el tercer apartat, respecte el qual diu que fa referència a la
participació i estableix que els sindicats assumeixen el compromís de participar
tant en el Consell de la ciutat com en els territorials o els sectorials que entrin
en funcionament.
Acaba exposant el quart apartat, sobre el qual explica que fa referència a la
vigència i als recursos de què disposa el conveni, que té una durada de quatre
anys, que es finança amb 12.500 euros cada anys per a cada sindicat, amb un
increment de 500 euros també per a cada any i sindicat, segons la disponibilitat
pressupostària i l’aprovació, si escau, dels pressupostos, i afegeix que es crea
una comissió de seguiments dels acords que s’adopten.
Explica, a continuació, que l’esmena que s’ha presentat al dictamen fa
referència, bàsicament, a una millor comprensió del redactat de la clàusula
novena, d’acord amb el redactat del text refós de la Llei de contractes, ja que
probablement de la manera en què estava redactada induïa a alguna
incomprensió, per la qual cosa s’ha considerat convenient millorar-lo.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen d’aprovació del
conveni.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen i
demana al regidor de Promoció Econòmica que especifiqui quins seran els
programes, les accions i les activitats socials que promouran els sindicats
durant l’any 2002.
El senyor Camprubí i Duocastella respon al senyor de Puig que el conveni
només estableix un marc d’intercanvi d’informació, i que en ell s’especifiquen
les qüestions respecte a les quals es pot treballar conjuntament, alguna de les
quals es concreten, com són ara la de més informació sobre les escoles
bressol; quant als col.lectius, es pretén prioritzar els corresponents a persones
majors de 45 anys, i, per tant, es preveuen programes destinats a aquest
col·lectiu; també es fa referència a la inserció laboral de les dones, i, en
conseqüència, es parla del programa EQUAL, per fer emergir l’economia
submergida.
Afegeix que probablement en aquest conveni encara es poden concretar
moltes més coses i que la comissió de seguiment serà qui les haurà d’anar
establint. S’ofereix per facilitar la informació que calgui després de cada
comissió de seguiment, sobre els programes que s’acordin, a través de les
actuacions que es posin en marxa.
El senyor de Puig i Viladrich justifica la consulta feta al regidor de Promoció
Econòmica dient que en el punt segon es diu que els programes a
subvencionar i les quantitats de les subvencions a atorgar es concretaran
anualment, i, tenint en compte que per a aquest any 2002 la quantitat ja està
fixada i és de 12.500 euros, el GMCiU entenia que ja es coneixien els
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programes, les accions i les activitats socials, ja que, en cas contrari, no entén
perquè l’import està tan especificat.
Agrairia, doncs, que tan bon punt estigui concretat, s’informi sobre les
qüestions en què s’han invertit aquests diners.
Reitera, finalment, el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen.
L'alcalde diu al senyor de Puig que no hi ha cap inconvenient en facilitar la
informació que ha demanat.
Sotmès a votació el dictamen amb l’esmena incorporada, s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
3.1.3

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA
XARXA “CIUTAT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ” DINS EL MARC DEL
PROGRAMA URB-AL II.

El secretari comunica l’existència d’una errada en la numeració dels punts de la
part resolutòria del dictamen, que quedarà esmenada amb la correcta lectura,
per part seva.
A continuació, dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 6 de juny del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Unió Europea promou la constitució de xarxes temàtiques dins el
marc de la segona fase del programa URB-AL II, de cooperació amb Amèrica
Llatina, d’EuropeAid.
Atès que, en el marc d’aquest programa, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit
presentar-se com a ciutat coordinadora de la xarxa “Ciutat i Societat de la
Informació”, proposada per la Comissió Europea, i destinada a promoure la
implantació, en l’àmbit de la comunitat local, dels usos de les Tecnologies per a
la Informació i la Comunicació (TIC) per al desenvolupament econòmic, polític i
social.
Atès que, per tal que l’Ajuntament de Barcelona pugui coordinar aquesta xarxa,
un dels requisits que ha de complir és l’obtenció del compromís d’adhesió a la
xarxa d’un mínim de 50 col·lectivitats locals.
Atès que poden formar part de la xarxa, com a membres de ple dret, els
municipis i altres col·lectivitats locals, i com a membres associats, altres entitats
que treballin al sector urbà i intervinguin a nivell local.
Atès que, des de la regidoria de Política universitària de l’Ajuntament de
Manresa, es té interès en què aquest Ajuntament s’adhereixi a la xarxa “Ciutat i
Societat de la Informació”.
Atès que el fet de formar part de la xarxa no comporta cap obligació patrimonial
per part de l’Ajuntament.
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Atès l’informe emès en data 5 de juny pel cap del Servei de Desenvolupament
que consta a l’expedient.
L’alcalde president, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple de la Corporació
els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la xarxa “Ciutat i
Societat de la Informació”, dins el marc del programa URB-AL II.
Segon.- DESIGNAR la Sra. Montserrat Pons i Vallès com a representant de
l’Ajuntament de Manresa a la xarxa “Ciutat i Societat de la Informació”, en
qualitat de regidora de Política universitària i noves tecnologies.
Tercer.- FACULTAR el Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president, per la signatura
de tota la documentació relacionada amb la xarxa .”
La senyora Pons i Vallès explica que URB-AL II és un programa de la Unió
Europea, que va començar la seva primera fase entre els anys 1995 i 2000, i
que un dels seus pilars fonamentals és l’establiment de tota una sèrie de
xarxes temàtiques, dins de les quals s’estableixin coneixements i vincles entres
Corporacions locals de la Unió Europea i d’Amèrica Llatina.
Continua dient que en aquella primera fase es van designar vuit xarxes
temàtiques i, ara, un cop acabat aquell període, se n’ha obert un altre de cinc
anys més, en el qual han sortit a concurs sis noves xarxes temàtiques, una de
les quals és la de Ciutat i Societat de la Informació.
Diu que aquesta convocatòria es fa per a què tota una sèrie de ciutats es
presentin coordinadament per establir el nucli d’aquesta xarxa, i que en aquest
Ple es proposa l’adhesió de l’Ajuntament a la proposta de l’Ajuntament de
Barcelona, per coordinar aquesta xarxa temàtica i formar-ne part des del primer
moment a fi d’intercanviar experiències i tenir més informació sobre el que
s’està fent en tot un conjunt de ciutats, que seran, com a mínim cinquanta,
entre Europa i Amèrica Llatina
Demana, finalment, el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.1.4

NOMENAMENT DEL SENYOR JOSÉ LUIS IRUJO FATUARTE COM A
PATRÓ DE LA NOVA FUNDACIÓ PRIVADA A CONSTITUIR PER
L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, FP I EL CENTRE HOSPITALARIUNITAT CORONÀRIA DE MANRESA, FP.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 7 de juny del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
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“Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de 26 de juliol de 1999, va aprovar
els acords relatius a la designació de representants municipals.
Atès que per acords adoptats en data 6 de maig de 2002, les Institucions que
conformen els Patronats de l'Hospital General de Manresa, F.P., i del Centre
Hospitalari-Unitat Coronària de Manresa, F.P., la Mútua Manresana -Mutualitat
de Previsió Social- i la Caixa d'Estalvis de Manresa, es proposa la creació a la
nostra Ciutat d'una nova fundació privada per a la prestació de serveis
d'assistència sanitària i/o social i la planificació i coordinació de l'oferta sanitària
entre els centres i establiments assistencials, entre altres finalitats.
Atès que per a la constitució legal de la fundació es fa necessari procedir a la
designació dels patrons de la mateixa.
Atès que en el Títol III de la proposta d'Estatuts, quan es parla del Govern i
Direcció de la Fundació, es contempla la representació d'un Patró en
representació de l'Ajuntament de Manresa, que formarà part del Patronat i del
Comitè Executiu, i que serà nomenat pel Ple de la Corporació Municipal.
Atès el que es disposa a l'article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim Local, article 50.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya, i article 38.c) del RD 2.568/86, de 28 de
novembre, que aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
És pel que, l'alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment
conferides, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- NOMENAR com a Patró per a la nova fundació privada a constituir
per part de l'Hospital General de Manresa, F.P. i Centre-Hospitalari-Unitat
Coronària de Manresa, F.P., al senyor JOSÉ-LUIS IRUJO I FATUARTE,
Regidor-Delegat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa.
SEGON.- DESIGNAR al Patró de la nova fundació, senyor José-Luis Irujo i
Fatuarte, per al Comitè Executiu de la mateixa.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Regidor esmentat, als efectes de la
seva acceptació.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica que el passat 6 de maig, les institucions que
conformen actualment els dos patronats dels respectius hospitals de la ciutat
van signar uns acords pels quals es proposava la constitució d’un nou
organisme, en la forma jurídica de fundació privada, per a la prestació de
serveis d’assistència sanitària i sociosanitària, així com per a la planificació i
coordinació de l’oferta sanitària a la nostra ciutat.
Continua exposant que, després d’aquells acords, que es van presentar
públicament el 8 de maig, els representants d’aquestes institucions, que són
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Mútua Manresana, Caixa d’Estalvis de Manresa, l’Orde Hospitalària de Sant
Joan de Déu i l’Ajuntament de Manresa, han elaborat una proposta d’estatuts
en la taula de prefundació en els que apareix la composició dels òrgans de
govern que tindrà la futura fundació.
Diu que els òrgans de govern estan composats per un patronat i un comitè
executiu, que tenen la qualitat de ser paritaris, per part de les institucions que
els constitueixen, i explica que en l’article 17 dels estatuts s’estableix que la
nova fundació privada que hauran de constituir l’Hospital General i el Centre
Hospitalari, estarà composada per un patronat, on hi haurà un representant,
nomenat directament pel Ple de la Corporació municipal.
Explica que, amb aquest dictamen, es proposa adoptar l’acord de nomenar el
Patró de la nova fundació, que serà el representat de l’Ajuntament, tant en
l’àmbit del patronat de la futura fundació com en l’àmbit del comitè executiu, i
que aquest Patró serà ell mateix.
Destaca la decidida participació municipal dins d’aquesta nova fundació,
perquè, a més d’aquest representant, la fundació estarà presidida per l’alcalde
de Manresa, i, dins del patronat, a part del Patró designat directament per
l’Ajuntament, hi haurà tres patrons més nomenats per consens entre l’Orde
Hospitalària de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament de Manresa.
Manifesta que ho ha volgut remarcar perquè considera que el fet que una
Administració municipal, en aquest cas, l’Ajuntament de Manresa, participi
decididament i s’involucri en el govern d’aquesta nova fundació privada que
tindrà un pes i serà determinant en l’oferta i en els serveis sanitaris destinats
als ciutadans, és molt destacable.
Afegeix que el fet que els ciutadans estiguin representats directament en els
òrgans de govern d’aquesta fundació és la millor garantia que poden tenir els
ciutadans respecte a la provisió dels serveis que finalment prestarà la fundació.
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.5

CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC-REMEI, D’UN
LOCAL PLANTA BAIXA UBICAT AL CARRER DE LA VERGE DE L’ALBA
NÚM. 5 I APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI REGULADOR DEL
CONTINGUT I LA FINALITAT DE LA CESSIÓ D’ÚS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de maig del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el director dels Serveis a la Persona va proposar en data 5 de
setembre de 2001 la cessió d'ús d'un local planta baixa de propietat municipal
amb 105 m2 de superfície, ubicat al carrer Verge de l'Alba número 5, a favor de
l'Associació de Veïns Vic – Remei, als efectes de destinar l'espai cedit a local
de l'associació de veïns.
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Donat que el local en qüestió forma part de l'immoble anomenat Casa Caritat,
que figura al full 331.50 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i
obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Atès que l’Ajuntament és propietari de l’esmentat immoble en virtut d’escriptura
de compra venda atorgada en data 19 d’abril de 1990 per l’entitat RESIDÈNCIA
ASSISTENCIAL DE MANRESA i aquest Ajuntament, davant del notari senyor
Francisco Arriola Garrote, amb número de protocol 865.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i
plànols del local a cedir, en data 23 de novembre de 2001.
Considerant que una de les manifestacions de la utilització de béns
patrimonials és la seva cessió d'ús a entitats privades sense ànim de lucre que
els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o interès social.
Atès que mitjançant decret de l'alcalde president de data 24 de gener de 2002
es va incoar expedient de cessió d'ús d'aquest local a favor de l'AV Vic –
Remei, i es va obrir alhora un termini d'informació pública de 20 dies, a l'efecte
que els possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que
consideressin pertinents, de conformitat amb l'article 75.3 del Reglament de
patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons
redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
Donat que l'expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat
al públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des
del 9 de març al 3 d'abril de 2002, ambdós inclosos, previ anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 58 que correspon al dia 8 de març de
2002, sense que durant el període d'exposició s'hagi rebut cap reclamació.
Atès que mitjançant proveïment de l'alcalde president de data 9 d'abril de 2002
es va donar audiència a l'AV Vic – Remei, a l'efecte que manifestés la seva
conformitat o disconformitat en relació amb el projecte de conveni que se li
adjuntà, rebent-se instància de referència registre d'entrada número
16.212/13.05.02, segons la qual aquesta associació acceptava el projecte de
conveni esmentat.
Atesos els informes emesos per l'arquitecta tècnica de gestió i pel cap de la
Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’Associació de Veïns Vic – Remei (CIF G58319047, amb domicili social al carrer Era del Firmat, 12-14, baixos), d'un local
planta baixa situat al carrer de la Verge de l'Alba número 5, que forma part de
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l'immoble anomenat Casa Caritat, el qual figura al full número 331.50 de
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament,
amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en els
plànols que s'acompanyen com a annexos números I i II):
-

Descripció: Local de forma irregular, de 105 m2 de superfície (s’adjunta
plànol).

-

Límits: Al Nord, amb pati posterior; al Sud, amb pati d’entrada; a l’Est,
amb el local que ocupa la Fundació Cots; i a l’Oest, amb els locals que
ocupen Tirallongues i Geganters.

-

Inscripció registral: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom
1.404, Llibre 416, Full 187, Finca 8.190 dup.

-

Títol: Escriptura de compra venda atorgada en data 19 d’abril de 1990
per l’entitat RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL DE MANRESA i aquest
Ajuntament, davant del notari senyor Francisco Arriola Garrote, amb
número de protocol 865.

SEGON. El local objecte de cessió descrit al punt anterior serà destinat a local
de l'AV Vic – Remei.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
La senyora Torres i García explica que el dictamen fa referència a la cessió
del local descrit, a favor de l’Associació de Veïns Vic-Remei, donant
compliment a un dels objectius del PAM, inclòs en l’apartat de Participació
Ciutadana, segons el qual totes les associacions de veïns han d’arribar a
disposar d’un local social adequat a les seves activitats.
El senyor de Puig i Viladrich avança el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen,
donat que fa deu, onze o dotze anys que l’Associació de veïns està esperant
aquest local, des que es va comprar l’edifici de Casa Caritat, i creu que ja és
hora que l’Ajuntament de Manresa el cedeixi a l’esmentada Associació.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

3.2.1

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PACTADA DEL CONVENI
COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER ALS ANYS 2001-2003, PER TAL DE REGULAR LA
PERCEPCIÓ D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
10 de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“El proppassat dia 6 de juny de 2002, la representació de l’Ajuntament i del
Comitè d’Empresa varen signar una Acta per la que pacten modificar el text del
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als
anys 2001-2003 per tal de regular la percepció d’indemnitzacions per raó del
servei del personal laboral.
Les negociacions s’han desenvolupat d’acord amb el que es preveu en la Llei
9/1987, de 12 de maig modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre
negociació col·lectiva i participació en les condicions de treball dels empleats
públics i de conformitat amb el que disposen els articles 82 a 92 del Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors.
L’article 35 de l’abans esmentada Llei 9/1987, en la redacció donada per la Llei
7/1990, disposa que els acords als quals s’arribi, per la seva validesa i eficàcia,
hauran d’ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius.
L’article 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la negociació
col·lectiva entre els treballadors i els empresaris, així com la força vinculant
dels convenis.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’ajuntament i la
representació sindical del personal laboral al servei de l’Ajuntament i
aprovar plenament i amb tots els seus efectes la modificació pactada del
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als
anys 2001-2003, que consta en l’Acta que s’adjunta com a document annex
a aquest dictamen, signat per les parts intervinents en la negociació, per tal
de regular la percepció d’indemnitzacions per raó del servei del personal
laboral.
2. Facultar al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions
contingudes en l’anterior acord.”
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El senyor Irujo i Fatuarte explica que el Ministeri de la Presidència va aprovar
un Reial Decret el 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, que té
efectes a 1 de juny i amb la qual es modifica el caràcter del règim de les dietes,
i el més significatiu o l’aspecte que més afecta a les Corporacions locals és
que, respecte a l’àmbit d’aplicació, determina de forma expressa que inclou tot
el personal al servei de les Administracions públiques, amb prestació de serveis
de caràcter permanent, interí, temporal o en pràctiques, excepte els de caràcter
laboral, als quals s’aplicarà, en el seu cas, el que prevegi el Conveni col·lectiu o
normativa específica.
Diu que, tenint en compte que el vigent Conveni col·lectiu del personal al servei
de l’Ajuntament de Manresa no conté cap previsió respecte al pagament
d’aquest tipus d’indemnització, la Corporació, de comú acord amb la
representació sindical, va constituir una comissió negociadora per modificar
l’actual conveni laboral, amb efectes d’1 de juny, en el sentit d’afegir un nou
article, que serà el 34 bis, que inclou les indemnitzacions per raó de servei, a fi
que el personal laboral al servei d’aquesta Corporació no quedi discriminat com
a conseqüència d’aquesta norma de rang superior, de la percepció de les
indemnitzacions que els corresponguin per raó del servei en relació amb el
personal funcionari.
Per últim, demana el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ I BAIXADA
DEL CARME.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 3
de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ i BAIXADA DEL CARME, redactat
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 46 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que l’objectiu d’aquesta modificació és el d’ajustar l’alienació de dos trams
de carrer a la situació existent, de manera que coincideixin les alineacions del
Pla general, amb les ja edificades, urbanitzades i més reculades, en l’àmbit
d’actuació dels carrers Guillem Catà i Baixada del Carme, del Pla general.
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Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació".
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 55 a 59
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. ALINEACIONS GUILLEM CATÀ i BAIXADA DEL
CARME, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò
que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.”
El senyor García i Comas explica que es tracta d’una modificació del Pla
General que afecta a unes alineacions del carrer de Guillem Catà i de la
Baixada del Carme, en el sentit de deixar-les tal com estan en aquest moment,
per a la qual demana el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 112.3.k) de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL EN L’ÀREA DE LA UNITAT INTEGRADA CONCÒRDIA.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 29
de maig del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 de març del 2002, va
ser adoptat l’acord següent:
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL EN
L’ÀMBIT DE LA UNITAT INTEGRADA CONCÒRDIA, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 125 del
Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de corporacions,
associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres
alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així
com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 86, del dia 10 d’abril del 2002, així com en els diaris Regió
7, de 23 de març del 2002, i El Periódico, de 25 de març del 2002, i que durant
el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada cap
al·legació.
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents,
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu:
“L’aprovació inicial dels instruments de planejament (…) obliga l’administració
actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació,
d’edificació i d’enderrocament en els àmbits per als quals les noves
determinacions comporta modificació del règim urbanístic”.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL EN L’ÀREA DE LA UNITAT INTEGRADA CONCÒRDIA, redactada
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.
3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació i
d’edificació en tot l’àmbit afectat per la Modificació del Pla general en tràmit, en
compliment d’allò que prescriu l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.”
El senyor García i Comas diu que aquesta modificació del Pla General és molt
més àmplia que la del dictamen anterior, i que fa referència a l’entorn de la
Unitat del Pla Concòrdia.
Continua dient que en el Ple del mes de març ja es va presentar un avanç de
planejament d’aquesta modificació, respecte a la qual no s’ha presentat cap
tipus de suggeriment ni modificació durant l’exposició pública.
Afegeix que ara es farà una concreció d’aquesta modificació, consistent en
augmentar l’amplada de la futura avinguda universitària, resoldre o redefinir
millor les dimensions de l’enllaç d’aquesta avinguda i la previsió cap a la Ronda
Nord, preveure un enllaç de la Ronda Nord - Eix transversal, que pugui
permetre el gir en direcció a Girona, i també que des del punt de l’Eix
transversal es pugui sortir cap a l’enllaç de l’entrada del Pont llarg o de la
barriada Mion.
Diu que també s’ha definit una variació d’un carrer, perquè sigui el menys
pendent possible, tot i que s’ha pogut arribar fins a un 10 per 100 de pendent.
Afegeix que s’ha delimitat l’espai que ocupa l’antic traçat del Ferrocarril dels
Catalans per adaptar-lo a un recorregut de vianants; que també s’han modificat
tots els àmbits o els perímetres d’aquest Pla General, adequant-lo al sistema
de propietats; i que s’han modificat les densitats, passant de 35 habitatges per
hectàrea, previstos per l’anterior Pla General, a 45.
Continua dient que s’ha permès també que la titularitat de terrenys on ara hi ha
la Fundació Universitària del Bages (FUB) es mantingui com a titularitat
privada, en lloc de cedir-los primerament i revertir-los posteriorment, per part de
l’Ajuntament; i que es manté l’edificabilitat privada de 0,5 metres quadrats de
sostre per cada metre quadrat de sòl i s’ha definit la protecció del Pont llarg,
que no ho estava en l’anterior Pla General.
Acaba dient que les modificacions que es produeixen són molt de detall, però
àmplies, cosa que, juntament amb el dictamen sobrevingut que es presenta en
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aquest mateix Ple, permetrà poder aprovar el Pla d’Actuació Urbanística per
desenvolupar aquell sector, i demana finalment el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 112.3.k) de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el
moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
4.1.3

APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL
SENYOR PERE FONT BOSCH, LES SENYORES ROSALIA, CARME I
JOSEFA FONT BOSCH I EL SENYOR JOSEP MARIA FONT RUBIÓ
DIRIGIT A LA CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD DE PAS SOBRE LA
FINCA DE LA SEVA PROPIETAT SITUADA AL CARRER SANT JOAN
D’EN COLL, NÚM. 12, PER TAL DE FACILITAR EL PAS DEL TORRENT
DE SANT IGNASI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 4
de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que els senyors PERE FONT i BOSCH, ROSALÍA FONT i BOSCH,
CARME FONT i BOSCH, JOSEFINA FONT i BOSCH, i JOSEP Ma. FONT i
RUBIÓ són propietaris titulars d’una finca situada al carrer Sant Joan d’en Coll
núm. 12 de Manresa, que respon a la descripció següent:
Porció de terreny de forma irregular, de 40 m2 de superfície, que consta
dels límits següents:
Nord
- Amb finca de la qual forma part
Sud
- Amb el Torrent d’en Pelech
Est
- Amb el Torrent d’en Pelech
Oest
- Amb la finca situada al carrer Sant Joan d’en Coll, amb
referència cadastral 32 050 01, propietat de Josep Ma. Font
Rubio.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 12 d’abril de 2001 fou aprovat
inicialment el Projecte de remodelació del Torrent de Sant Ignasi, el qual, un
cop transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient, assolí
l’aprovació definitiva amb efectes des del dia 22 de maig de 2001.
Atès que durant el transcurs de l’obra s’ha vist convenient modificar el traçat
d’un tram del col·lector, al seu pas pel carrer Sant Joan d’en Coll, entre
Arquitecte Gaudí i carretera del Pont de Vilomara, per motius tècnics justificats
pels Serveis d’Obra Pública municipals.
Atès que en data 18 d’octubre de 2001 fou subscrit un conveni urbanístic entre
l’AJUNTAMENT DE MANRESA i els senyors FONT, dirigit a l’ocupació
temporal d’una part de la finca propietat dels esmentats senyors, així com
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l’enderroc parcial de les naus existents sobre aquesta, per tal de facilitar la
realització dels treballs de construcció el col·lector del Torrent de Sant Ignasi.
Atès que un cop iniciades les obres de canalització del Torrent s’ha vist la
necessarietat d’ocupar de forma permanent una part de la finca dels senyors
Font, amb l’establiment d’una servitud de pas del col·lector.
Vistos els articles 6, 7, 9 i 13 de la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de
regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o
preferent.
Vistos els informes tècnics i jurídics de Serveis del Territori.
Joaquim Garcia i Comas, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI a subscriure amb els senyors PERE,
ROSALIA, CARME i JOSEFA FONT BOSCH i JOSEP MARIA FONT RUBIÓ,
dirigit a la constitució d’una servitud de pas sobre la finca de la seva propietat
que ha quedat descrita més amunt, per tal de facilitar el pas del col·lector del
Torrent de Sant Ignasi.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents
públics i/o administratius que siguin necessaris per a la formalització del
conveni definitiu.”
El senyor García i Comas pren novament i paraula i explica que aquest
conveni permet a l’Ajuntament ocupar uns terrenys, en alguns casos,
definitivament i, en altres casos, provisionalment, en l’anterior traçat del que ara
s’anomena Torrent de Sant Ignasi, i anteriorment, Torrent d’En Pelech.
Continua dient que s’ocupa una part del terreny que donava a la part interior de
la fàbrica de tints Font, amb unes obres de desviament del Torrent de Sant
Ignasi, el qual en lloc d’ocupar la part del carrer de Sant Joan d’En Coll s’ha
desviat per la part interior, ocupant l’antic traçat del Torrent, per no haver de fer
les obres pel carrer de Sant Joan d’En Coll.
Afegeix que això vol dir que s’ocuparà permanentment un espai soterrani que
abans era propietat dels senyors Font, s’ocupa temporalment una part de la
seva propietat mentre durin les obres, i caldrà inscriure al Registre de la
Propietat aquesta servitud.
Diu que l’Ajuntament es compromet a executar el projecte d’obres i a tancar els
límits de la propietat, tal com han estat definits, cosa que implica que aquesta
Administració ha d’indemnitzar amb 4.360 euros (725.443 pessetes) als
propietaris senyors Font.
Acaba demanant als presents el vot afirmatiu al dictamen d’aprovació de la
minuta de conveni, per poder executar aquestes obres.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció de la senyora Rosich i Vilaró, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
4.1.4

DECLARACIÓ COM A DESERTA DE LA SUBHASTA PÚBLICA DE LA
FINCA DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DEL
MESTRE ALBAGÉS, NÚM. 8, EN NO HAVER-SE PRESENTAT CAP
PROPOSICIÓ; INICIACIÓ, PER SEGONA VEGADA, DE L’ALIENACIÓ
D’AQUESTA FINCA MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA I APROVAR EL
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE
REGIR-LA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 4
de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que l’Ajuntament de Manresa és propietari de la finca situada al carrer
Mestre Albagés, número 8, amb una superfície de 366m2 i inscrita al Registre
de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 1.067, llibre 289, foli 139, finca
11.365, i que respon a la descripció següent:
“URBANA. Solar edificable de forma irregular, bàsicament rectangular, de
superfície 366m2 de sòl, situada al carrer Mestre Albagés, número 8, de
Manresa. Sobre ella hi ha una edificació de 254 m2 de superfície construïda.
Limita: al Nord, amb la finca situada al passatge Padró, 15, amb referència
cadastral 16 096 23 propietat de la comunitat de propietaris; al Sud, amb porció
de finca a la qual pertany, ocupada per un edifici de planta baixa i cinc plantes
pis amb façana al carrer Mestre Albagés i pati al darrere; a l’Est, amb la finca
situada al passatge Padró, 13, amb referència cadastral 16 096 03, propietat de
Raül Osorio Gómez i esposa; i a l’Oest, amb porció de finca a la qual pertany,
ocupada per jardí, destinada a l’ampliació del carrer Mestre Albagés.”
Atès que l’esmentada finca és donada d’alta en l’Inventari General Consolidat
de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació
de Bé Patrimonial (número d’inventari 331.104), en virtut de l’acord plenari
adoptat en data 17 de desembre del 2001.
Vist que en data 18 de febrer del 2002 pel Ple de la Corporació fou acordada
l’alienació d’aquesta finca, per subhasta pública, amb un preu de licitació de
DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (223.844,25 EUR) IVA no inclòs, segons la
valoració dels serveis tècnics municipals.
Atès que, un cop complerts tots els tràmits legalment preceptius, en data 21 de
maig de 2002 es constituí la Mesa de Contractació, la qual feu la proposta de
declarar la subhasta deserta per manca de presentació de proposicions.
Vist que per part dels serveis tècnics municipals, en data 29 de maig de 2002
s’ha emès un segon informe de valoració, taxant l’esmentada finca per un
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import total de DOS-CENTS VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (208.233,86 EUROS), IVA no inclòs.
Vistos els articles 40,41, i 42 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Vistos els articles 73 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. DECLARAR DESERTA la subhasta pública de la finca de titularitat
municipal situada al carrer del Mestre Albagés, núm. 8 de Manresa, acordada
pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de febrer del 2002 i celebrada el
dia 21 de maig de 2002, al no haver-se presentat cap proposició per a la seva
adquisició.
2n. INICIAR, PER SEGONA VEGADA, L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, de la finca de titularitat municipal,
que ha quedat descrita més amunt, situada al carrer Mestre Albagés, número 8,
de 366m2 de superfície, i que figura com a bé patrimonial en l’Inventari de
Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb el número
d’inventari 331.104.
3r. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO– ADMINISTRATIVES
QUE HAN DE REGIR AQUESTA SUBHASTA, i sotmetre’l a informació pública
per un termini de quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.”
El senyor García i Comas diu que la finca de l’antic edifici on està situat l’antic
parvulari de l’Escola de Sant Ignasi es va sotmetre a subhasta i no s’hi va
presentar cap interessat, i que, per això, s’ha fet una revisió, donat que s’ha
d’enderrocar l’edifici que hi ha en aquest moment i fer una petita urbanització,
consistent en alinear novament la vorera.
Afegeix que cal aprovar el plec de clàusules, tenint en compte les despeses
que s’han de fer de més en aquesta edificació, de manera que la subhasta
inicial estava en 223.844 euros, amb l'IVA inclòs, (37.200.000 pessetes) i ara
es treu a subhasta l’edifici per un import de 208.233 euros (34.650.000
pessetes), aproximadament.
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Diu que es produeix una diferència de 2.500.000 de pessetes,
aproximadament, i que l’Ajuntament creu que amb aquesta nova subhasta
poden haver interessats en aquest edifici, ja que està més a l’abast.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.1.5

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE MANEL
MARZO MART, PER IMPORT DE 4804,30 EUROS, EN CONCEPTE DE LA
REALITZACIÓ D’ESTUDIS, DIBUIXOS I MAQUETA DE L’ESCULTURA “EL
SENTINELLA”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 13
de maig del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el cap dels Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.
Joaquim García i Comas, regidor delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
Creditor:
Adreça:
Concepte:

Import:

MANEL MARZO-MART, NIF: 39.273.180-J
Ctra. de Girona, 54 17220 - SANT FELIU DE GUÍXOLS
realització d’estudis, dibuixos i maqueta de l’escultura “El
Sentinella”, que ha de ser instal.lada al sector de les Bases de
Manresa.
4.804,30 EUR (inclòs 7% IVA)
(4.804,30 EUR a la 432.5.622)”

El senyor García i Comas puntualitza, respecte el dictamen anterior, que,
quan ha esmentat els imports amb l'IVA inclòs volia dir sense l'IVA inclòs.
Entrant en el fons del dictamen inclòs en aquest punt, explica que aquest
reconeixement de crèdit, a favor de l’escultor de la peça que es va col.locar a
les Bases de Manresa, Manel Marzo Mart, per un import de 800.000 pessetes,
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que és l’equivalent a 4.804 euros era pels treballs previs realitzats d’estudis,
dibuixos i maquetes.
Afegeix que, d’acord amb el pacte arribat amb l’escultor, l’import de l’escultura
era de 15.000.000 de pessetes, dels quals l’Ajuntament de Manresa aporta
800.000 pessetes; Caixa del Penedès, 7.100.000 pessetes; i la junta de
compensació de Bases de Manresa, 7.100.000 pessetes. Diu que la suma
d’aquestes aportacions donen, com a resultat, l’import dels 15.000.000 de
pessetes, corresponent al cost de l’escultura.
D’acord amb el que ha exposat, demana el vot afirmatiu al dictamen, per poder
atendre el pagament de la part que li correspon a l’Ajuntament.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que ha observat que en la factura
consta un import diferent, perquè no s’aplica l'IRPF, i pregunta si és correcte
pagar a l’escultor el total de la factura sense la retenció de l'IRPF o bé si
s’haurien de pagar els 3.996,10 euros i fer l’aportació de l'IRPF trimestral a
Hisenda.
L'alcalde respon que el cost real per a l’Ajuntament és de 4.804,30 euros, que
consten en la factura i en el dictamen, i que, com que es tracta d’un criteri
estrictament legal, dependrà lògicament dels Serveis d’Intervenció i dels
Serveis Financers, en funció de si volen fer la retenció de conformitat amb els
criteris legals o no.
Insisteix, doncs, que l’import és exactament el mateix.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

4.2.1

REVISIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN EL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS DEL
MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A AMPANS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del 24 de maig del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va
adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipis de Manresa, per un
termini de 4 anys, a favor de l'entitat Ampans, per un preu anual de 26.858.896
PTA (161.425,22 EUR), inclòs l'IVA.
Vista la instància de referència registre d'entrada número 8.405/13.03.02,
presentada pel senyor Jaume Espinal i Farré, actuant en nom i representació
d'Ampans, en què sol·licita la revisió del preu del contracte.
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Atès que aquest contracte va iniciar-se el dia 1 d'agost de 1998 i que, de
conformitat amb la clàusula tretzena del plec de clàusules que la regeix,
l'adjudicatari té dret a la revisió del preu del contracte de serveis una única
vegada per anualitat.
Atesos els informes emesos per la cap de secció d'Hisenda i pel cap de la
Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, la regidora delegada de Medi
Ambient proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el preu del contracte de serveis que consisteix en el
Manteniment i conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa,
adjudicat a l'entitat Ampans (NIF G08444671, ctra. de Santpedor, km 4,4, Sta.
M. de Comabella de Santpedor), aplicant-se un preu anual a partir d'1 d'agost
de 2001 de 174.874,68 €, inclòs l'IVA.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 2.314,05 €, inclòs l'IVA, a favor de
l’adjudicatària, en concepte de diferències causades sobre el cànon revisat,
segons s’especifica al quadre següent:
MESOS
ANY 2001
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

FACTURAT
14.110,08
14.110,08
14.110,08
14.110,08
14.110,08

REVISAT
14.572,89
14.572,89
14.572,89
14.572,89
14.572,89

DIFERÈNCIA
462,81
462,81
462,81
462,81
462,81
2.314,05

“
La senyora Selga i Brunet explica que es tracta de la revisió anual prevista al
plec de clàusules de la concessió que regeix el contracte del servei de
manteniment de jardineria de la ciutat, i que, un cop aplicada la fórmula
polinòmica prevista en el contracte, ha donat com a preu anual els 174.874,68
euros.
Continua dient que es fa un reconeixement de crèdit per les factures emeses
de l’any anterior, perquè la revisió és a partir de l’agost de 2001 fins el
desembre.
Afegeix que l’increment representa uns 5.500 euros respecte l’any anterior i
demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

34

4.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.3.1 i 4.3.2 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
4.3.1

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES
EMPRESES, PER UN IMPORT TOTAL DE 656,57 EUROS, EN CONCEPTE
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS INDISPENSABLES PER FER FRONT
A LES NEVADES DEL MES DE DESEMBRE DE 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública i
Seguretat Ciutadana, del 14 de febrer del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Amb motiu de les fortes nevades que hi va haver els dies 14 i 15 de desembre
de 2001, es va activar el Pla d’emergència de nevades segons decret 013169
de 14 de desembre de 2001.
Segons el punt segon del decret esmentat, l’activació del Pla d’emergència
suposa ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició
dels serveis i subministraments indispensables per fer front a la situació
d’emergència.
Es per això que va ser necessari demanar els serveis de diferents empreses
amb caràcter d’urgència, els quals no s'han reconegut ni liquidat.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el tinent d’alcalde regidor delegat de Via Pública i Seguretat
Ciutadana, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament del que disposa l'article 23.1 e) del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de
les empreses que a continuació es relacionen pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
EMPRESA

CIF

DOMICILI

MUNICIPI

SUCESOR DE
VILARMAU I
FREIXA,S.L.
OBRES
SALEMAN,S.L.

B08216053

PS. PERE III,82

08240 MANRESA

IMPORT (IVA
INCLÓS)
352,07€

B60691268

MURALLA
S.FRANCESC,30,1-1

08240 MANRESA

304,50€

TOTAL

656.57€

“
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4.3.2

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES
EMPRESES, PER UN IMPORT TOTAL DE 94.111 EUROS, EN CONCEPTE
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS INDISPENSABLES PER FER FRONT
A LES NEVADES DEL MES DE DESEMBRE DE 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública i
Seguretat Ciutadana, del 23 de gener del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Amb motiu de les fortes nevades que hi van haver els dies 14 i 15 de
desembre de 2001, es va activar el pla d’emergència de nevades segons
decret 01369 de 14 de desembre de 2001.
Segons l’article segon de l’esmentat decret l’activació del pla d’emergència
suposa l’ordenació immediata i directa execució d’obres, prestació, i adquisició
dels serveis i subministraments indispensables per fer front a la situació
d’emergència.
Es per això que va ser necessari demanar els serveis de diferents empreses
amb caràcter d’urgència, i que no s'han reconegut ni liquidat.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el tinent d’alcalde de Via Pública i Seguretat Ciutadana, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament del que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de
les empreses que a continuació es relacionen pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
EMPRESA

CIF

DOMICILI

MUNICIPI

IMPORT
(IVA
INCLÓS)
1.003,93€

TRANSCARDONE
R
CONSTRUCCIONS
F.VIDAL
EXCA J.MAS,SL
EXCA J.MAS,SL
REPSOL CIAL
P.PETRO.,SA
I. GREGORIO
PASCUAL
HOTEL PERE
III,S.A.
CONSTRUCTORA
DÁRO,SA
JOSEP LLADO GIL
EXC.JOAQUIM
CARDONA,SL
TEIXITS FERRER
MORA,SL
I.GREGORIO
PASCUAL,SA

B25036740

CRA. MANRESA,8

08251SANTPEDOR

A08591075

C/CERVANTES,12

08240 MANRESA

1.644,63€

B59859025
B59859025
A80298839

C/S.J. D´EN COLL,42
C/S.J. D´EN COLL,42
PS.CASTELLANA,278

08240 MANRESA
08240 MANRESA
28046 MADRID

6.625,22€
19.311,09€
233,34€

135171T

PL.MAJOR,20

08240 MANRESA

169,77€

A08449886

M.ST.FRANCESC,49

08240 MANRESA

72,03€

A08270993

C/GINJOLER,6

08240 MANRESA

2.198,02€

39351042
B60782901

C/MANRESA,24-26
C/RAMON OLIVERES,7

08250 S.JOAN VILAT
08259 FONOLLOSA

32,77€
5.747,50€

B58292848

C/SOBRERROCA,6

08240 MANRESA

479,66€

135171T

PL. MAJOR,20

08240MANRESA

3.098,37€
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AMPANS
CONST.COTS I
CLARET,SL
VILALTA SOLA,S.A
TURISME JUVENIL
CAT.SA
SÁNCHEZ
CONSTR.,S.L.
CONST.SALIDO
CARRIO,SL.
EXCAV.VILÀ
VILA,S.A.
D´ARGIMON,S.L.
AIGÜES DE
MANRESA,SA
R. COMELLAS
GARRIGA

G08444671
B08136905

CRA.SANTPEDOR,K4
C/S.FRUITOS,4

08251 SANTPEDOR
08240 MANRESA

6.034,74€
6.271,48€

A58067877
A60442282

MN.J.VERDAGUER,24
ALBERG DEL CARME

08240 MANRESA
08240 MANRESA

1.410,91€
72,87€

B59345744

C/CARRIO,27

08240 MANRESA

5.262,27€

B61864815

C/CANYELLES,5

08240 MANRESA

2.718,98€

A59105486

C/SANT ISIDRE,40

08250 S.JOAN V.

181,27€

B60847902
A08294282

PLA DE LA SALUT,S/N
PLANA DE L´OM,6,3-3

08261 LA COROM.
08240 MANRESA

39280469B

C/AUSIAS MARCH

08240 MANRESA
TOTAL

22.810,54€
8.675,36€
56,25€
94.111,00€

“
El senyor Caballo i Molina explica que es tracta d’un reconeixement de crèdit
referent a les despeses a favor de les empreses que es relacionen en els
dictàmens, amb motiu de les conseqüències que es deriven de les nevades del
14 de desembre del 2001.
Recorda que es va activar el Pla d’Emergències, diu que es va haver de
contractar aquest servei amb diferents empreses i demana el vot afirmatiu als
dos dictàmens on figura l’import de 656,57 euros, per una banda i 94.111, per
una altra, d’acord amb els informes tècnics i la relació de les empreses.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.3.1 i 4.3.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents, pel que
esdevenen en acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.4

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.4.1

FORMACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE INTERVENCIÓ EN
FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE MANRESA I DESIGNACIÓ DE LA
COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, del 3 de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’any 1985 es va aprovar el catàleg i Pla especial de protecció del
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Manresa, amb la voluntat de
protegir edificis i ambients que per la seva significació en la ciutat, es
consideren patrimoni col·lectiu.
Atès que el protagonisme de la protecció del patrimoni ha esdevingut un valor
cada vegada més important quantitativament i qualitativament, per la qual cosa
és voluntat municipal establir unes actuacions d’intervenció arquitectònica en
totes les façanes del nucli antic de Manresa, amb independència que siguin
objecte o no d’un règim especial de protecció, amb l’objectiu d’assolir uns
nivells de qualitat tècnica i d’integració cromàtica que dignifiquin el nucli antic.
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Atès que correspon al Ple de la Corporació l’acceptació de la iniciativa per a la
formació d’una ordenança així com la designació de la comissió encarregada
d’elaborar l’avantprojecte de la norma, de conformitat amb el que s’estableix als
arts. 60 i següents del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics.
Ignasi Perramon i Carrió, tinent d’alcalde, regidor delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, previ l’informe de la Comissió Informativa Municipal i
de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1. Acordar la formació de l’Ordenança municipal sobre intervenció en façanes
del nucli antic de Manresa.
2. Designar la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la norma
que s’ha acordat en el punt anterior, que estarà integrada per les següents
persones:
President:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió,
Rehabilitació i Activitats.

regidor

delegat

d’Habitatge,

Vocals:
Sr. Joaquim García i Comas, regidor delegat d’Urbanisme
Sr. Francesc Mestres i Angla, cap del Servei del Territori
Sr. Santi Martín Orduña, cap de la Secció de Llicències
Sr. Josep Armengol Tatjé, gerent de la societat FÒRUM, S.A.
Sr. Frederic Marlet i Chavarria, cap de secció d’Edificis Públics
Sra. Trinitat Capdevila i Fígols, cap de la secció d’Intervenció
Integral i protecció de la legalitat.”
El senyor Perramon i Carrió explica que per a la intervenció en façanes del
nucli antic, hi ha unes normes a nivell de Pla General, que són molt genèriques
i que segurament que no marquen prou paràmetres de cara a aconseguir la
qualitat i el tipus d’intervenció que interessa a l’Ajuntament per al conjunt del
nucli antic.
Diu que, per altra banda, des de fa un cert temps, la societat municipal
FÒRUM, S.A. va aprovar una carta de colors, que en aquest moment no té
caràcter normatiu, sinó bàsicament orientatiu, que s’ofereix a aquells que estan
fent rehabilitació en el nucli antic.
Afegeix que en aquest moment es tracta de fer un pas més i de marcar tot un
conjunt d’exigències en materials i tractaments, així com incorporar la carta de
colors com a un element normatiu i, per tant, es proposa la creació d’aquesta
comissió, perquè elabori en un període breu aquesta proposta i marcar les
exigències que es plantegen en la intervenció de façanes en el nucli antic,
perquè tingui caràcter normatiu i es pugui tenir una major exigència en aquest
aspecte.
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Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (10 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 corresponent al
senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

COL.LOCACIÓ D’UNA PLACA COMMEMORATIVA A LA PLAÇA ONZE DE
SETEMBRE.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que a la ciutat de Manresa existeix una plaça que, per acord plenari de
data 3 de març de 1982, es va denominar amb el nom de Plaça Onze de
Setembre.
Atès que l'esmentada plaça pretén ser un recordatori de la història del nostre
país, així com una reivindicació de la seva identitat i llibertat nacional i que, per
això, s'ha designat amb l'esmentat nom, reflex d'una data cabdal de la nostra
història.
Atès que a l'esmentada plaça hi ha ubicats uns petits jardins amb una
simbologia vinculada a aquest reconeixement històric, en els quals es vol
instal·lar una placa commemorativa.
Atès el que s'estableix a l'article 30 de l'Ordenança Municipal sobre
Convivència Ciutadana, on es preveu que els monuments artístics i
arqueològics i les fonts públiques, a més del número que els correspongui,
podran tenir indicat el nom, la destinació o funció.
Vist l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada de la Unitat
Juridicoadministrativa dels Serveis a la Persona en data 5 de juny de 2002.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Col·locar una placa commemorativa a la Plaça Onze de Setembre
amb la següent inscripció:
Manresa als lluitadors
per les llibertats nacionals de Catalunya

39

SEGON.- Ordenar la Col·locació de l'esmentada placa per part dels serveis
tècnics municipals corresponents."
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que aquest dictamen intenta
respondre a l’Ordenança de la convivència ciutadana, que preveu que els
monuments artístics, arqueològics, fons públiques i tot allò que faci referència
al règim d’honors i distincions serà aprovat pel Ple de la Corporació.
Recorda als presents que l’any 1982 l’Ajuntament de Manresa va decidir
denominar una plaça del Passeig de Pere III amb el nom de Plaça Onze de
Setembre, amb la que s’intenta fer memòria de la història del nostre país i, per
tant, fins i tot, s’intenta que la jardineria de la plaça en faci referència, si més
no, amb la presència de les quatre barres.
Continua dient que hi havia la intenció que, aprofitant la reforma que s’ha fet a
la plaça, constés una placa amb el text Manresa als lluitadors per les llibertats
nacionals de Catalunya, amb la voluntat que fos una placa de la ciutat de
Manresa i no a iniciativa d’un grup particular o d’un partit.
Diu que per això l’Ajuntament va pensar que era el moment d’aprofitar i posarne una amb la intenció que fos definitiva.
Quant a l’esmena presentada al dictamen pel GMPP, diu que és mínima i que
probablement, i potser perquè el GMPP no va poder ser present en la Comissió
Informativa, el fet de suprimir el mot nacionals no treu pes a les voluntats,
perquè s’estaria parlant de les llibertats nacionals com a col.lectives, i les
llibertats de Catalunya podrien ser les dels seus ciutadans, dels seus individus,
llibertats individuals, llibertats col.lectives.
Creu, però, que la iniciativa vinculada a la plaça Onze de Setembre tenia, en
aquest cas, la voluntat de parlar clarament de les llibertats nacionals de
Catalunya i, per tant, malgrat l’esmena presentada pel GMPP, proposa als
membres presents que votin afirmativament la proposta de col.locar la placa
que digui Manresa als lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que el GMPP ha presentat l’esmena al
dictamen amb l’única intenció que tothom se senti identificat amb la lluita per
les llibertats del nostre país i de Catalunya.
Diu que el GMPP considera que el mot nacionals, per si mateix, malgrat les
connotacions que té la plaça i el que representa, dóna a entendre que
evidentment s'exclou una part dels ciutadans de Manresa, que han lluitat al
llarg de la seva història i han deixar la vida, com molts d’altres, per les llibertats
d’aquesta ciutat i del país.
Manifesta que aquesta és la raó per la qual el GMPP ha presentat l’esmena i,
amb independència del fet que aquest tema hagi passat per Comissió
Informativa, li sap greu haver-se trobat a l’Ordre del dia amb aquesta frase
dada i beneïda, sense haver-ne pogut parlar, ja que està convençut que
s’hauria pogut arribar a un bon consens per intentar ubicar-hi totes les voluntats
dels ciutadans de Manresa que han treballat i han lluitat en defensa de les
seves llibertats.
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Demana, en nom del seu grup, el vot afirmatiu a l’esmena que ha presentat i,
en cas que no es voti favorablement, el GMPP s’abstindrà en la votació del
dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich manifesta la satisfacció del GMCiU per
l’arranjament de la Plaça Onze de Setembre, ja que recorda que l’11 de
setembre de 2001, el GMCiU va reivindicar l’arranjament d’aquell entorn, que
estava bastant deteriorat.
Anuncia el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen, però manifesta que, al marge
del fet que es va tractar el tema en la Comissió Informativa, en la qual el seu
grup era present, i, per tant, va poder opinar al respecte, li hauria agradat que,
de la mateixa manera que es fa quan es designen carrers o quan es col·loquen
plaques institucionals, a més de sotmetre l’assumpte a la Comissió Informativa,
hauria estat bé fer una trucada o un comentari, ja que moltes vegades es fa per
altres temes.
Ho considera important per tractar-se de coses que queden per molt de temps i
és bo que siguin consensuades.
Acaba la seva intervenció reiterant el vot afirmatiu del GMCiU al dictamen.
El senyor Fontdevila i Subirana respon al senyor Javaloyes que és cert que
quan s’ha intentat aconseguir el consens en tota mena de plaques, s’ha trobat,
i, com a exemple, recorda l’acord arribat en relació amb la placa de Lluís
Companys.
Demana disculpes a tots els grups de l’oposició, perquè personalment, ha
viscut aquesta placa no tant com una novetat, sinó com una restitució d’una
placa de ceràmica malmesa. És conscient que això no li servirà de disculpa,
però pot ser una explicació del perquè el procediment ha estat molt més ràpid
del que hauria sigut si s’hagués optat per fer una cosa nova cercant un pacte
inicial al respecte.
Per últim, diu les llibertats de Catalunya també inclouen les llibertats nacionals
de Catalunya, i que l’únic que es remarca amb l’adjectiu és la plaça de què es
tracta, però no significa que una altra lectura ho estalviés.
Manifesta que, per tot això, l’abstenció del GMPP ja és valorable, però li
demana que voti afirmativament, perquè no hi ha cap més desacord, sinó
manifestar que aquell espai central que ara s’ha recuperat d’una plaça que no
és nova, però que apareix com a reformada, és bo que contingui aquest
reconeixement als ciutadans i lluitadors per les llibertats, en aquest cas,
nacionals de Catalunya.
Reitera, finalment, la petició de vot afirmatiu dels grups municipals, insistint, així
mateix, en demanar disculpes.
Sotmesa a votació l’esmena presentada al dictamen, es rebutja per 22 vots
negatius (10 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots afirmatius
(GMPP), amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPP i 1 corresponent al
senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.2

DISTINCIÓ COM A GALERIA DE MANRESANS IL.LUSTRES DE LA
PLANTA NOBLE D’AQUESTA CASA CONSISTORIAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 7 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, en sessió de data 29 d'agost de 1883, es va acordar la inauguració
de la Galeria de Manresans ubicada a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament,
segons es transcriu literalment a l'acta de l'esmentada sessió per tal de "llegar
a les generacions futures la memòria de molts fills amb que Manresa compta,
dignes d'aplaudiment i lloa per la seva ciència i virtuts eminents".
Atès que, al llarg dels anys, s'ha emplaçat en aquesta sala fins un total de vinti-tres personatges il·lustres, requerint aquest fet d'una ampliació dels espais
destinats a aquesta finalitat.
Atès que aquesta Sala de Plens està sent objecte de reforma i que, per tant,
sembla el moment oportú de procedir a la regularització dels espais de la
Planta Noble d'aquesta Casa Consistorial, entre els quals, aquells que han
d'acollir el reconeixement dels considerats com a Manresans Il·lustres.
Atesa, doncs, la voluntat de dignificar l'espai dedicat a aquest reconeixement
d'aquells manresans que mereixen una especial significació, es vol procedir a
destinar a Galeria de Manresans Il·lustres totes aquelles sales de la Planta
Noble de la Casa Consistorial susceptibles de poder acollir-los.
Atès que aquest és un tractament que es pot incloure en els Honors i Distintius
Honorífics previstos al reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de
Manresa.
Vist l'informe emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada de la Unitat
Juridicoadministrativa dels Serveis a la Persona en data 7 de juny de 2002.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Distingir com a Galeria de Manresans Il·lustres la Planta Noble d'aquesta Casa
Consistorial."
El senyor Fontdevila i Subirana pren novament la paraula i explica que la
Galeria de Manresans Il·lustres, que normalment els regidors han tingut
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l’oportunitat de reconèixer en aquest ambient del Saló de Sessions, de fet té un
origen dels ajuntaments del segle IXX, que va ser una època de tradicionalisme
romàntic, quant a la voluntat de reconèixer aquells personatges que, dit amb
paraules de l’època, eren ciutadans o ciutadanes “dignos de aplauso por su
ciencia y por sus virtudes eminentes”.
Continua exposant que la inauguració de la Galeria de Manresans Il·lustres es
va fer amb motiu de la defunció del cardenal Joaquim Lluch, motiu pel qual
l’Ajuntament va decidir que era el moment d’obrir aquesta Galeria amb una
voluntat de testimoni, cosa que es feia, en certa manera, a imitació de
l’Ajuntament de Barcelona, el qual havia inaugurat uns anys abans una galeria
de catalans il·lustres.
Afirma que l’Ajuntament de Manresa va prendre aquesta decisió arran de la
mort del cardenal Lluch, que com a tal, era una de les màximes figures
eclesiàstiques d’aquell moment, i el va incorporar en una pretesa galeria.
Diu que aquest acte es feia a un manresà il·lustre per any, coincidint amb la
Festa Major, i s’instal·laven al pis de dalt de l’Ajuntament, on hi havia el Museu.
Fa notar que només hi havia una senyora, que era Sor Àngela de Serafí, i diu
que el conjunt va baixar a la planta de Columnes i que alguns van passar, l’any
1976 al Saló de Sessions.
Diu que la intenció era de reconèixer, no el fet que ara n’hagin quedat uns al
corredor, uns altres al vestíbul de davant i uns altres a dins del Saló, sinó una
mica amb la voluntat que la gent no es pregunti perquè hi ha uns a dins i uns a
fora, i què han fet uns i altres, es decideix que, tal com ha quedat la
remodelació del Saló, en la part del públic hi continuen havent vuit manresans,
que són tots homes, ja que només hi havia una dona per triar, i havia estat
molts anys presidint el Saló, i conservant el primer de tots els eclesiàstics, que
seria el cardenal Joaquim Lluch i Garriga i, fins i tot, els últims, que
probablement tenen un discurs més consensuat entre tots, com és ara el cas
del senyor Leonci Soler i March, o del senyor Oleguer Miró.
Diu que, en conjunt, es manté aquesta organització, però, des del punt de vista
d’honors i distincions, tota la planta noble és susceptible d’incorporar nous
manresans o manresanes, a títol il·lustratiu, per a les futures generacions.
Esmenta que és curiós que quan es va inaugurar la Galeria amb el cardenal
Lluch, contra el que pugui semblar, el sector més conservador de la societat
manresana, que eren els carlistes, s’hi van oposar, no van assistir a l’acte
d’inauguració i ho van viure com una mena d’afront, cosa que actualment,
transcorreguts cent anys, pot semblar inversemblant.
Diu que, per tant, segurament el conjunt d’imatges que conforma la Galeria de
Manresans Il·lustres, des del punt de vista del segle XXI, no és tota digna
d’aplaudiment, com pretenien els qui la van inaugurar, però com a mínim, si de
moment es conserven tots en aquest espai, segurament continuaran essent si
no motiu d’il·lusió col.lectiva, almenys un element de reflexió per veure què van
fer i què van deixar de fer aquests personatges.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al dictamen, perquè tot
l’espai de la Planta Noble sigui designat com a Galeria de Manresans i
Manresana il·lustres.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina i del senyor Javaloyes i
Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.2.1

ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA COM A INGRÉS DE
LA SUBVENCIÓ DE 12.000 EUROS CONCEDIDA PER LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE LA LLAR D’INFANTS “EL
SOLET”, DURANT EL CURS 2001-2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
4 de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93
i signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal.
Atesa la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de data 8 d’abril de 2002 i, publicada al DOGC núm. 3.617 per la
qual s’atorga una subvenció de 12.000,00 euros per al sosteniment del Centre
d’Educació Infantil de 1r. cicle “El Solet” de titularitat municipal, per al curs
2001-2002.
Atès que el punt tercer de l’esmentada resolució estableix que per poder
efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de
l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès l’informe emès pel Tècnic mig de gestió especialitzada dels Serveis a la
Persona en data 4 de juny de 2002.
Per tot això, aquest Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
12.000,00 euros (dotze mil euros), concedits pel Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la llar d'infants "El Solet",
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durant el curs 2001-2002, establerta en la resolució de la Consellera
d’Ensenyament de data 8 d’abril de 2002 i publicada al DOGC núm. 3.617.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina i del senyor Javaloyes i
Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 i 6.1.5 de l’ordre del dia, la qual cosa és
acceptada per tots els presents.
6.1.1

CONCESSIÓ A L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA DE DIVERSES
BONIFICACIONS DEL 50% EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré,
Director Gerent de l'Hospital General de Manresa, en les quals demana
l’atorgament de beneficis fiscals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres:
EXPEDIENT

OBRA

DATA
SOL·LICITUD

DATA
CONCESSIÓ
LLICÈNCIA

OMA/20000135

Obres d'ampliació de planta segona per
aula de formació

11/03/2002

22/04/2002

LIA/20010010

Instal·lació aula docent,
psiquiatria i heliport

de

11/03/2002

14/01/2002

LIA/20010023

Instal·lació d'un centre de dia i hospital
de dia per persones amb malalties
psiquiàtriques

11/03/2002

16/04/2002

OMA/20010079

Obres de remodelació i ampliació de la
unitat d'infermeria

11/03/2002

16/01/2002

OMA/20010081

Obres de construcció d'un hangar

11/03/2002

16/01/2002

OMA/20010130

Obres de rehabilitació interior de l'edifici
modernista de Santa Clara

11/03/2002

18/04/2002

unitat

Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’impost disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de

45

l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment
instruït a l’efecte”.
Vist l’informe emès pel tècnic mig de la unitat jurídicoadministrativa dels Serveis
a la Persona, segons el qual:
Atès que tant la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
com la llei 8/87, de 15 d'abril, atribueixen als municipis competències en
matèria de promoció i defensa de la salut. Previsió establerta, alhora, a la llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.
Atès que les obres esmentades anteriorment (excepte l'OMA/20010130)
s'encabeixen en aquesta activitat de promoció de la prestació del servei
sanitari o sociosanitari.
Atès les previsions relatives a competències municipals contingudes al
Decret Legislatiu 17/1994, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de
14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria
d0'assistència i serveis socials.
Ateses les noves previsions del Decret 92/2002, de 5 de març, pel qual
s'estableixen la tipologia i condicions funcionals dels centres i serveis
sociosanitaris i se'n fixen les normes d'autorització.
Atès que, d'altra banda, la rehabilitació de l'interior de l'edifici modernista de
Santa Clara es pot entendre perfectament dins de l'activitat de promoció de
la cultura i defensa del patrimoni, expressament prevista a les esmentades
lleis 7/85, de 2 d’abril i 8/87, de 15 d'abril.
Atès el que s'estableix a la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, així com a l'ordenança fiscal de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Per tot això, el Tècnic que subscriu considera ajustada l'atribució de la
consideració d'interès general a la realització de les obres esmentades
anteriorment.
Atès que, pel que fa a les sol·licituds referents a les llicències LIA/20010010,
OMA/20010079 i OMA/20010081, aquestes han estat presentades fora del
termini fixat a l'apartat 5 de l'article 4-bis de l'ordenança reguladora de l'impost.
Atès que, quant a la resta de sol·licituds, aquestes compleixen els requisits
establerts a l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda, proposant l'estimació de
les sol·licituds amb expedient OMA/20000135, LIA/20010023 i OMA/20010130,
i la desestimació de la resta, per haver estat presentades fora de termini.
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Tanmateix, i atès que es compleixen tots els requisits per a l'atorgament de la
bonificació amb la única excepció de la seva presentació fora de termini, i amb
l'ànim de fer prevaler la finalitat de les bonificacions previstes en l'ordenança
davant els mers aspectes formals, la Comissió Informativa i de Control
d'Hisenda, per unanimitat, proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció
del següent
ACORD
Estimar les sol·licituds que es relacionen i concedir a l'Hospital General de
Manresa una bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres en base a la proposta dels Serveis a la Persona:
EXPEDIENT

OBRA

OMA/20000135

Obres d'ampliació de planta segona per aula de formació

LIA/20010010

Instal·lació aula docent, unitat de psiquiatria i heliport

LIA/20010023

Instal·lació d'un centre de dia i hospital de dia per persones amb
malalties psiquiàtriques

OMA/20010079

Obres de remodelació i ampliació de la unitat d'infermeria

OMA/20010081

Obres de construcció d'un hangar

OMA/20010130

Obres de rehabilitació interior de l'edifici modernista de Santa
Clara”

6.1.2

CONCESSIÓ A LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES D’UNA
BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Valentí Martínez i Espinosa, com a
Director General de la Fundació Universitària del Bages, en què sol·licita la
bonificació del 50% en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicable a la llicència amb expedient OMA/20010132, corresponent a la
segona fase de les obres de construcció d'un edifici universitari al carrer Ramon
Iglesias, 5-7.
Atès que en data 31 de maig de 2000 la Fundació ja va sol·licitar aquesta
bonificació per a la totalitat de les obres del nou edifici.
Atès que pel Ple de la Corporació del dia 19 de març de 2001 es va atorgar una
bonificació del 50% de la quota de l'impost per a la primera fase de les obres
(expedients OMA/20000071 i ACC/20000054).
Atès que en data 28 de febrer de 2002 ha estat atorgada la llicència
corresponent a la segona fase de les obres (expedient OMA/20010132).
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Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’impost disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de
l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment
instruït a l’efecte”.
Vist l'informe emès per en data 14 de juny de 2000 per la Cap de Serveis
d'Acció Ciutadana, segons el qual:
Aquestes obres impliquen l'adequació d'espais per a la implantació
d'ensenyaments universitaris del centre així com una centralització i unificació
de diferents estudis universitaris que s'imparteixen a la nostra ciutat, fent de la
zona en què hi tenen lloc les obres un referent central per al campus
universitari de Manresa, que suposa un benefici social important per a les
noves generacions d'estudiants universitaris i per a la ciutat en general.
És pel que es valora molt positivament la realització de les obres de construcció
d'un edifici universitari a al zona de l'Avinguda de les Bases de Manresa, que
permetran donar un ensenyament universitari qualitatiu, i es considera que
reuneix els requisits establerts a l'aparat 4 de l'article 4-bis de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i per aquests
motius es proposa la concessió de la bonificació del 50% de la quota de
l'impost per la realització de les obres de construcció d'un edifici universitari a la
zona de l'Avinguda de les Bases de Manresa.
Vist l'informe emès en data 15 de maig de 2002 pel director de Serveis a la
Persona, proposant el manteniment de la bonificació per a la segona fase del
projecte, per tractar-se d'un projecte d'especial transcendència en l'àmbit social,
educatiu i universitari de la ciutat.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
Atès que es considera que es compleixen la resta de requisits establerts a
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:
Estimar la sol·licitud i concedir a la Fundació Universitària del Bages una
bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, per la segona fase de les obres de construcció d'un edifici universitari al
carrer Ramon Iglesias, 5-7 (expedient OMA/20010132), en base a la proposta
dels Serveis a la Persona.”
6.1.3

CONCESSIÓ AL SENYOR JOSEP M. SÁNCHEZ MORA, EN NOM DE LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER FERRER VIDAL NÚM. 12,
D’UNA BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
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“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JOSEP M. SÁNCHEZ MORA en nom i
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER FERRER
VIDAL NÚM. 12, en la qual demana l’atorgament de beneficis fiscals en
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la instal·lació d’un
ascensor, al C/. Ferrer Vidal, 12 (Expedient OBM/20010113).
Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’impost disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de
l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment
instruït a l’efecte”.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Vist l’informe emès per el Cap de Secció de llicències i protecció a la legalitat,
segons el qual:
- Als efectes de l’aplicació de l’apartat 4 de l’article 4.bis de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es
pot considerar que en efecte la instal·lació de l’ascensor en l’emplaçament
de referència suposa una millora dels aspectes d’accessibilitat, i per tant
amb transcendència directa en l’àmbit social; més encara quan, en aquest
cas, la viabilitat urbanística de la instal·lació de l’ascensor, va ser objecte
de la tramitació d’un Pla Especial.
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de
l’ordenança.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
Estimar la sol·licitud i concedir al Sr. JOSEP M. SÁNCHEZ MORA en nom i
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER FERRER
VIDAL NÚM. 12, una bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per instal·lació d'un ascensor al C/. Ferrer
Vidal, 12 (Expedient OBM/20010113).”
6.1.4

CONCESSIÓ DE DIVERSES BONIFICACIONS DEL 50 % EN LA QUOTA
DE ’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:
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Sol·licitant: VERÒNICA SERRA CASALS, en representació de ROIG
PERRUQUERS, S,L.
Expedient: COM/20020108 – ICB/000062
Descripció obres: Reparació estucat de façana al C/. Sant Fruitós, 12
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ELISABET LLADÓ GOYA
Expedient: COM/20020103 – ICB/000061
Descripció obres: Pintar façana a la Muralla Sant Francesc, 24-26
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CARLOTA MARTÍ GORINA, en representació de la COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL CARRER DOCTOR ZAMENHOF NÚM. 16

Expedient: COM/20020106 – ICB/000060
Descripció obres: Estucar façana al C/. Doctor Zamenhof, 16
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ERNEST OBRADORS GONZÁLEZ, en representació de
CERÀMIQUES OBRADORS MANRESA, S.L.
Expedient: COM/20020121 – ICB/000059
Descripció obres: Aplacat de façana a la Ctra. De Cardona, 70
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARIA BENEDICTA LÓPEZ TABOADA
Expedient: COM/20020125 – ICB/000058
Descripció obres: Pintar façana i reparar els trencaigües al C/. Sant Eloi, 4.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARIA TORT MAGEM
Expedient: COM/20020138 – ICB/000066
Descripció obres: Reforma de façana al C/. Cervantes, 5.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP LLUIS PASTOR SOLERNOU
Expedient: COM/20020111 – ICB/000063
Descripció obres: Pintar façana al C/. Major, 24
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
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en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: VERÒNICA SERRA CASALS, en representació de ROIG
PERRUQUERS, S,L.
Expedient: COM/20020108 – ICB/000062
Descripció obres: Reparació estucat de façana al C/. Sant Fruitós, 12
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ELISABET LLADÓ GOYA
Expedient: COM/20020103 – ICB/000061
Descripció obres: Pintar façana a la Muralla Sant Francesc, 24-26
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CARLOTA MARTÍ GORINA, en representació de la COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL CARRER DOCTOR ZAMENHOF NÚM. 16

Expedient: COM/20020106 – ICB/000060
Descripció obres: Estucar façana al C/. Doctor Zamenhof, 16
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ERNEST OBRADORS GONZÁLEZ, en representació de
CERÀMIQUES OBRADORS MANRESA, S.L.
Expedient: COM/20020121 – ICB/000059
Descripció obres: Aplacat de façana a la Ctra. De Cardona, 70
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARIA BENEDICTA LÓPEZ TABOADA
Expedient: COM/20020125 – ICB/000058
Descripció obres: Pintar façana i reparar els trencaigües al C/. Sant Eloi, 4.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARIA TORT MAGEM
Expedient: COM/20020138 – ICB/000066
Descripció obres: Reforma de façana al C/. Cervantes, 5.
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Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP LLUIS PASTOR SOLERNOU
Expedient: COM/20020111 – ICB/000063
Descripció obres: Pintar façana al C/. Major, 24
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.5

CONCESSIÓ A CONSUELO VILA JIMÉNEZ I A JOSEP VILAMAJOR
VILADEGUT, EN NOM DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL
CARRER URGELL NÚM. 15, D’UNA BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 6 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: CONSUELO VILA JIMENEZ
Expedient: COM/20020127 – ICB/000064
Descripció obres: Condicionament interior al C/. Urgell, 35-2-2.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP VILAMAJOR VILADEGUT, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER URGELL NÚM. 15
Expedient: COM/20020066 – ICB/000055
Descripció obres: Rehabilitació balcó i teulada al C/. Urgell, 15.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
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Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: CONSUELO VILA JIMENEZ
Expedient: COM/20020127 – ICB/000064
Descripció obres: Condicionament interior al C/. Urgell, 35-2-2.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP VILAMAJOR VILADEGUT, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER URGELL NÚM. 15
Expedient: COM/20020066 – ICB/000055
Descripció obres: Rehabilitació balcó i teulada al C/. Urgell, 15.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens directament a votació conjunta i s'aproven per unanimitat dels 24
membres presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100
del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
6.1.6

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
OCTAVI TORRAS GIRÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER FONT DEL GAT, ACORDADA
PEL PLE EN SESSIÓ DE 18 DE FEBRER DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 18 de febrer de 2002, fou
aprovat dictamen amb els acords següents:
1r.- Estimar parcialment l'al·legació presentada pels senyors Juan Mateo
Fernández i José Mateo Rodríguez, així com per la senyora Maria
Carmen Mateo Rodríguez, actuant com a hereus de la senyora Maria
Rodríguez Garcia, i reduir el mòdul edificable de la finca situada al
carrer Dante núm. 3 (RC 2513007) fixant-lo en 459 m², de conformitat
amb les motivacions indicades a la part expositiva d'aquest dictamen.
2n.- Estimar parcialment l'al·legació presentada pel senyor Octavi Torras
Giró, i reduir el mòdul edificable de la finca situada a l'Avinguda Bases
de Manresa núm. 14 (RC 2512001) fixant-lo en 2.509 m², de
conformitat amb les motivacions indicades a la part expositiva d'aquest
dictamen.
3r.- Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions presentades en el
període d’exposició pública de l’aprovació provisional de l'expedient
d'ordenació i aplicació de Contribucions Especials per les obres
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d'urbanització del carrer Font del Gat entre el carrer Major i l'avinguda
de les Bases de Manresa, pels motius de fet i fonaments de dret que
s’han posat de manifest en la part expositiva d’aquest Dictamen
4t.- Desestimar la constitució de l’associació administrativa de contribuents
per no reunir l’acte constitutiu els requisits de quòrum fixats a l’article
37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals.
5è.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'expedient d'aplicació de contribucions
especials per les obres d'urbanització del carrer Font del Gat, entre el
carrer Major i l'avinguda Bases de Manresa, tot incorporant les
modificacions relacionades en els apartats primer i segons de l’acord
del present dictamen i que es resumeixen a continuació i,
consegüentment, confeccionar novament les bases d'ordenació de les
contribucions especials, que s'adjunten com a annex 1, i la relació de
subjectes passius i quotes provisionals, la qual s'adjunta com a annex
2.
Cost suportat pel municipi
Percentatge d’aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

119.632.033 pta.
75 %
89.724.025 pta.
20.256
4.429,5036 pta.

719.033,00 €
539.252,25 €
26,621853 €

6è.- PUBLICAR els acords anteriors en el Butlletí oficial de la Província.
Vist que contra l’ anterior acord, mitjançant escrit presentat en aquest
Ajuntament el dia 17 d’abril de 2002 i registre d’entrada número 12.977, ha
estat interposat recurs de reposició per part del senyor Octavi Torras Giró,
fonamentat en les consideracions següents:
A)

B)

C)

D)

Infracció de l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en tant que no s’acompanyen els annexes 1 i 2
que s’esmenten a l’apartat 5 è de la resolució.
Segons el recurrent, no s’especifica en l’acord objecte del recurs si el
mòdul de repartiment és el sostre edificable de la finca o el volum
realment edificat en aquesta.
Manca de benefici especial en les obres a executar per la finca del
recurrent, doncs aquesta disposa de tots els serveis i elements
d’urbanització respecte a l’Avinguda de les Bases de Manresa.
El carrer Font del Gat constitueix un sistema general, i la seva
urbanització ultrapassa l’interès que pot representar per a les finques
termeneres.

Atès que la notificació practicada a l’interessat reuneix els requisits legals fixats
a l’article 58 .2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de las
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en tant que
es notifica el text íntegre de l’acord adoptat pel Ple municipal, no acompanyantse a aquesta notificació ni les bases d'ordenació de les contribucions especials,
ni la relació de subjectes passius i quotes provisionals, ni la resta d’expedient
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administratiu de les contribucions especials, en tant que aquest, com a tal
expedient administratiu, es troba a disposició de tots els interessats per a la
seva consulta en les dependències municipals, no arribant el deure de
notificació del “texto íntegro de la resolución ” a acompanyar la totalitat
d’aquest expedient administratiu a cada resolució que afecti a aquest.
Atès que el mòdul de repartiment aplicat, segons s’indicava en la resolució de
les al·legacions, ha estat el sostre edificable de les finques, excepte per
aquelles situacions en les quals el sostre edificat era major a l’edificable, doncs
existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la
realització de les obres representen un major benefici.
Atès, però, que en les bases d'ordenació de les contribucions especials
s'estableix com a criteri de repartiment el de sostre edificable de les finques,
sense més matisació, es considera que la quantificació del mòdul de
repartiment ha d'atenir-se al que s'especifica a les bases.
Atès que el sostre edificable de la part de la finca situada a l'Avinguda Bases
de Manresa, 14 afectada per les contribucions especials és de 1.842 m2.
Atès que, com també s’indicava en la resolució de les al·legacions, s’estima
l’existència d’un benefici especial per a les finques de la Font del Gat, en
general, i per a la finca propietat del recurrent, en particular, en tant que l’obra
d’urbanització afecta a tot el solar amb front a l’esmentat carrer, representant
de forma clara un benefici econòmic per a la seva finca.
Atès que, per tant, per a la determinació de la base imposable s’ha considerat
el cost ordinari de les contribucions especials en els carrers normals de la
ciutat, buscant un repartiment que garantís una càrrega similar a la dels
propietaris d’altres carrers de la ciutat, garantint una justícia distributiva externa
de l’expedient.
Atès que, com així mateix es manifestava en l’acte administratiu objecte del
recurs, tampoc pot considerar-se aquest carrer com a “sistema general”, tant
per no trobar-se qualificat així pel planejament general vigent en el municipi,
com per no constituir estructura general i orgànica del territori en els termes
definits a l’article 23 .1, lletra b), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
doncs no pot considerar-se que el carrer objecte de l’obra urbanitzadora formi
part dels “elements determinants del desenvolupament urbà i, en particular,
pels sistemes de comunicació i les seves zones de protecció”.
Vist l’informe emès pels Serveis municipals d’Administració d’Hisenda
proposant la desestimació del recurs interposat pels motius de fet i fonaments
de dret que han quedat de manifest en els paràgrafs anteriors.
El Regidor Delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat
exposats, ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió
d’Hisenda, pel Ple municipal siguin aprovats els següents
ACORDS
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PRIMER: Estimar parcialment el recurs de reposició interposat en data de 17
d’abril de 2002 i registre d’entrada número 12.977, per part del senyor Octavi
Torras Giró contra acord municipal plenari adoptat en sessió del dia 18 de
febrer de 2002, i modificar el mòdul aplicable a la finca de la seva propietat,
situada a l'Avinguda Bases de Manresa, 14 (RC 2512001-001), el qual quedarà
quantificat en 1.842 m2.
SEGON: Desestimar íntegrament la resta d'al·legacions, pels motius de fet i
fonaments de dret que han quedat indicats.”
El senyor Canongia i Gerona presenta el dictamen dient que es tracta
d’estimar parcialment el recurs de reposició, perquè hi havia un error de 667
metres quadrats en la superfície que se li va aplicar al ciutadà.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.7 i 6.1.8 de l’ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots
els presents.
6.1.7

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
LLUÍS RODRÍGUEZ FOLGAROLAS CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LA
QUOTA PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LES OBRES DE RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ I
ADJACENTS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Lluís Rodríguez Folgarolas, contra
la notificació de quota provisional de les contribucions especials per la
renovació dels carrers Àngel Guimerà i adjacents, corresponent al carrer Sant
Joan Baptista de la Salle 9, 1r, 3a.
Atès que l'interessat al·lega que a la relació de subjectes passius de les
contribucions especials no figura l'Ajuntament de Manresa com a titular d'una
parcel·la de 291 m2 situats al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, i adquirits
mitjançant expropiació.
Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat de Banc de Dades i Cadastre, segons
el qual:
•

D'acord amb el cadastre immobiliari urbà, correspon a la parcel·la de
referència cadastral UTM 2402006DG0220A.
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•

•

•

De la finca inicial es van segregar 291 m2 que van ser expropiats per
l'Ajuntament de Manresa, si bé es va mantenir el dret de vol a favor del
propietari de la finca.
La part de parcel·la segregada i expropiada va formar una nova parcel·la
cadastral que, de conformitat amb el pla general d'ordenació urbana, no és
edificable (ni tampoc està edificada en aquesta planta), per la qual cosa el
mòdul de distribució que li correspon (el sostre edificat, o l'edificable en cas
que aquest sigui superior) és de 0 m2 (zero metres quadrats).
Es comprova que el mòdul de distribució de la parcel·la que es recorre s'ha
calculat correctament, i es reparteix proporcionalment al coeficient de
participació de cada propietari de la finca (en què l'Ajuntament no està
inclòs, per haver-se format parcel·la independent amb la porció segregada).

Atès, doncs, que es considera correcta l'aplicació dels mòduls de distribució
corresponents a la finca situada al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 9.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
Per tot això, el President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda
proposa que pel Ple de la Corporació es prengui l'acord següent:
Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Lluís Rodríguez Folgarolas,
en data 7 de maig de 2002, i amb registre d'entrada núm. 15.425, contra la
notificació de quota provisional de les contribucions especials per la renovació
dels carrers Àngel Guimerà i adjacents, per haver-se comprovat que s'han
calculat de forma correcta els mòduls de distribució corresponents a la finca
situada al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 9.”
6.1.8

INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL
SENYOR ÀNGEL SÁNCHEZ REBERTE, EN REPRESENTACIÓ D’EDIFICIS
SOCIALS PUIGTERRÀ, SA, CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE LA QUOTA
PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES DE
RENOVACIÓ DELS CARRERS ÀNGEL GUIMERÀ I
ADJACENTS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 4 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Sr. Àngel Sánchez Reberte, en representació d'Edificis Socials
Puigterrà, SA ha estat presentat el dia 8 de maig de 2002 recurs de reposició,
contra la notificació de la quota provisional de les contribucions especials per
les obres de renovació del carrer àngel Guimerà i adjacents, corresponent als
locals situats al carrer Canonge Mulet 2, 2n, 3a (RC 2302705-009) i carrer
Canonge Mulet 2, 4t, 23a (RC 2302705-020).
Atès que l'article 14.2, lletra C) de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el recurs de reposició contra
actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals s'interposarà dintre del termini
d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acte quina revisió es
sol·licita.
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Atès que l'acord que s'impugna ha estat notificat a l'interessat en data 21 de
març de 2002.
Atès que el recursos ha estat interposat fora del termini fixat en la normativa
aplicable, per la qual cosa ha de qualificar-se com a extemporanis, i, per tant,
l'acte impugnat ha esdevingut ferm i consentit.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
El president de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda proposa al Ple
de la Corporació l'adopció de l'acord següent:
NO ADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició interposat pel Sr. Àngel
Sánchez Reberte, en representació d'Edificis Socials Puigterrà, SA, contra la
notificació de la quota provisional de les contribucions especials per les obres
de renovació dels carrers Guimerà i adjacents, per haver estat presentat fora
del termini establert a l'article 14.2 C) de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, per la qual cosa ha esdevingut ferm i inimpugnable.”
El senyor Canongia i Gerona intervé novament i diu que els dos dictàmens
són desestimatoris, el segon perquè està presentat fora de termini i el primer és
una singularitat, ja que el ciutadà creia que l’Ajuntament de Manresa havia de
pagar contribucions especials en la urbanització del carrer d’Àngel Guimerà, pel
pas de l’entrada al pàrquing de la plaça Porxada.
Aclareix que les contribucions especials es calculen a partir de l’edificabilitat i
diu que, tenint en compte que aquest pas no té edificabilitat, perquè el sostre si
la té, però en el seu moment ja es va subhastar el dret de vol, i a aquells titular
sí se’ls han carregat les contribucions especials, aquesta reclamació no té lloc.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.7 i 6.1.8
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.9

RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS
CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC,
ACORDADA PEL PLE EN SESSIÓ DE 21 DE GENER DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 7 de
juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 21 de
gener de 2002, fou definitivament aprovat l’expedient d’imposició de
contribucions especials per a l’execució de l’obra anomenada “projecte de
renovació del carrer Sant Francesc”.
Vist que, notificat l’anterior acord amb expressió dels elements tributaris, a cada
contribuent, han estat presentat un total de vint recursos de reposició per part
de les persones següents:
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Nº Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom i cognoms
Senyor Francisco Vilches Gallego
Senyor Albert Antequera Badia
Senyora Esther Pozo Molina
Senyor Raul Ponce Eslava
Senyora Rosa Maria Plaxats Jorba
Senyor Carlos Julià Casanovas
Senyor José Antonio Vázquez Fernández
Senyor Mateu Espinal Vidal
Senyora Carmen Linuesa Moron
Senyor Jorge Sanchez Linuesa
Senyor Pedro Martínez Martínez
Senyora Ana Ma. Noguera Sanvicente
Senyora Laura Soler Comas
Senyor Marcel.lí Fons Cardona
Senyor Ramon Prat Perramon
Senyor Vicenç Bastida Escudé
Senyor Miquel Casanovas Badia
Senyor Francisco Prat Camprubí
Senyor Ramon Rovira Avellaneda
Senyora Dolores Juanpera Lladó

Data presentació

Rg. Entrada

03-maig-02
06-maig-02
29-abr-02
30-abr-02
30-abr-02
30-abr-02
30-abr-02
02-maig-02
02-maig-02
02-maig-02
30-abr-02
30-abr-02
29-abr-02
29-abr-02
29-abr-02
29-abr-02
07-maig-02
20-maig-02
13-maig-02
21-maig-02

14988
15183
14452
14627
14653
14652
14651
14847
14811
14809
14654
14649
14429
14428
14455
14418
15500
17207
16244
17431

Vist que els recursos presentats per part dels senyors FRANCISCO VILCHES
GALLEGO (que va rebre la notificació el dia 2 d’abril i interposa el recurs el dia 3
de maig) i ALBERT ANTEQUERA BADÍA (amb la notificació practicada el dia 3
d’abril i el recurs interposat el dia 6 de maig), FRANCISCO PRAT CAMPRUBÍ
(notificació lli urada el dia 14 de març de 2002 i recurs interposat el dia 20 de
maig de 2002), RAMON ROVIRA AVELLANEDA (amb la notificació practicada el dia
12 de març i el recurs interposat el dia 13 de maig) i la senyora DOLORES
JUANPERA LLADÓ (amb la notificació practicada el dia 12 de març i el recurs
interposat el dia 21 de maig) han de ser desestimats per extemporarins, doncs
en aplicació 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals i 48.2 i .3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com de nombrosa jurisprudència del
nostre Tribunal Suprem, el termini legalment hàbil per a la vàlida interposició
del recurs de reposició és d’un mes, segons expressament s’indicava en la
notificació practicada.
Vist que la resta de recursos es fonamenten en idèntiques consideracions que,
resumidament, són les següents:
a) Inexistència de benefici especial en l’execució de les obres, no produintse, per tant, el fet imposable justificatiu de la imposició de contribucions
especials.
a) Impossibilitat legal d’imposició de contribucions especials amb motiu de
l’execució d’obres de millora.
c) Existència de pronunciaments judicials contraris a la imposició de
contribucions especials en supòsits com el que és objecte del recurs.
d) Greuge discriminatori respecte als propietaris del carrer Ignasi Balcells
inclosos en una unitat d’actuació, doncs tenint unes condicions similars,
no participen en el finançament del carrer.
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Vist que, segons resulta del mateix projecte i de la memòria justificativa de la
imposició de les contribucions especials, l’objectiu de les obres és un conjunt
de noves previsions, instal·lacions i millores dirigides a un indubtable augment
de la qualitat de vida del sector, afectant positivament el valor de les
edificacions i, per tant, el benefici obtingut pels contribuents.
Vist que, pel que fa a la peatonalització del carrer, aquesta no és el fet
imposable de les contribucions especials, sinó l’execució de les obres, sense
que tampoc s’acrediti per part del recurrent que aquesta peatonalització li pugui
representar cap mena de perjudici. Pel contrari, i malgrat no se aquest el motiu
de la imposició de contribucions especials, la peatonalització d’aquest carrer
comportarà una millora per a tot el sector, incloses les finques afectades per la
realització de les obres i complementació dels serveis existents, les quals sí
constitueixen el fet imposable de les contribucions en tant que generen un
especial benefici a les finques afectades.
Atès que, segons disposa l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals, el fet imposable de les contribucions
especials és l’obtenció d’un benefici o augment del valor dels béns per part del
subjecte passiu, derivat aquest benefici o augment del valor de la realització
d’obres per part de l’Administració, amb independència de que aquestes obres
siguin o no de nova urbanització, resultant evident de l’examen del projecte que
l’actuació municipal va més enllà d’un simple manteniment (que no donaria lloc
a la imposició de contribucions especials), sinó que es tracta d’una renovació,
millora i ampliació de serveis.
Vist que les sentències aportades pels recurrents en el sentit de justificar la
improcedència per la imposició de contribucions especials per manca de
benefici del contribuent, no van dirigides majoritàriament a aquesta finalitat,
sinó a acreditar la improcedència d’aplicació de contribucions especials per a
aquelles obres que tant sols generen un benefici genèric, i no especial, com la
portada d’aigües com a cas paradigmàtic.
Vist que el carrer Sant Francesc no es troba qualificat pel planejament vigent
en el municipi de Manresa com a sistema general, ni compleix cap missió de
singular importància en la xarxa viària, ni es pot considerar sota cap punt de
vista que formi part de l’estructura general i orgànica del territori, motiu pel qual
tampoc resulta d’aplicació la sentència indicada.
Atès que, pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem de 19 de juny de 1999,
aquesta es limita a negar la possibilitat d’aplicació de contribucions especials
en un determinat carrer considerant que no s’havia provat l’existència de
benefici especial.
Atès que, malgrat que no s’accepti pels recurrents, aquesta Administració
municipal ja ha considerat el fet de no tractar-se d’una nova urbanització amb la
repercussió del 50 per 100 de les obres.
Vist que els propietaris de la unitat d’actuació núm. 5 que, segons els
recurrents, confronten amb el carrer de Sant Francesc, no és exactament així,

60

sinó que confronten amb un espai destinat a vialitat de cessió obligatòria i quina
urbanització haurà de ser també a càrrec dels propietaris de l’esmentada unitat
d’actuació, motiu pel que la seva contribució, amb cessió de terrenys i
costejament d’obres d’urbanització, a la millora i ampliació del carrer de Sant
Francesc és molt superior a l’aportació econòmica de la resta de contribuents.
Vist que, per tant, els propietaris de la unitat d’actuació no donen front al carrer
Sant Francesc, sinó a un espai de cessió obligatòria i gratuïta quina
urbanització és al seu càrrec i que es destina a l’ampliació del carrer de Sant
Francesc.
Atès que la base d’ordenació segona de l’expedient d’imposició de les
contribucions especials, degudament aprovat i exposat al públic, textualment
disposa:
Segona
Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres, o establiment o ampliació
de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
Situacions singulars. Si bé amb caràcter general, i de conformitat amb les
sentències dels nostres tribunals, es consideren especialment beneficiades
les finques amb front del carrer objecte d’urbanització, no són subjectes
passius de les contribucions especials els propietaris de les finques
compreses en la unitat d’actuació núm. 5, de conformitat amb la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del dia 16 de juliol de 1999
(recurs núm. 1887/1995; Ponent: Táboas Bentanachs) segons la qual:
“Dicho en otras palabras y como en tantos otros supuestos análogos al
presente de los que ha conocido esta Sección y Sala, si bien el proyecto
de obras puede y las más de las veces debe ser único y la ejecución de
las mismas también única, tanto por razones de coherencia y efectividad
técnica de las obras a realizar -careciendo de todo soporte, lógica y
razonabilidad atendible duplicar labores y partidas a título de dos
proyectos de obras que tengan cada uno de ellos la finalidad de conseguir
la urbanización de una mitad de vial, en anchura y profundidad -, con ello
nada se quita ni nada puede añadirse a la perfecta operatividad de los
instrumentos jurídicos de su razón para cubrir el importe de las obras de
su razón -en su caso, bien por dos sistemas de actuación urbanísticos o,
como en el presente caso concurre, bien mediante un sistema de
actuación urbanístico y mediante contribuciones especiales.
En definitiva, ni los propietarios de la Unidad de Actuación tienen la
obligación de cubrir el importe de obras ajenas a la delimitación de la
Unidad de Actuación en que se hallan, ni la parte actora va a hacer frente
al importe de obras de esa Unidad de Actuación, ni cabe intuir ningún
perjuicio a la futura operatividad del Plan Especial que se cita -con su
ejecución - cuando si las obras de autos están terminadas y cumplen su
connatural función lógico es comprender que no cabe reiterarlas ni exigir
la duplicidad de su importe.”
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Vist l’informe emès pels Serveis municipals d’Administració d’Hisenda
proposant la desestimació dels recursos interposats pels motius de fet i
fonaments de dret que han quedat de manifest en els par àgrafs anteriors.
El Regidor Delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat
exposats, ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió
d’Hisenda, pel Ple municipal sigui aprovat el següent
ACORD
1r.- Desestimar el recurs de reposició interposat per part del senyor Francisco
Vilches Gallego, per trobar-se presentat fora del termini d’un mes
legalment hàbil a aquests efectes, de conformitat amb el que preveuen els
articles 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals i 48 .2 i .3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
2n.- Desestimar el recurs de reposició interposat per part del senyor Albert
Antequera Badia, per trobar-se presentat fora del termini d’un mes
legalment hàbil a aquests efectes, de conformitat amb el que preveuen els
articles 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals i 48 .2 i .3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
3r.- Desestimar el recurs de reposició interposat per part del senyor Francisco
Prat Camprubí, per trobar-se presentat fora del termini d’un mes
legalment hàbil a aquests efectes, de conformitat amb el que preveuen els
articles 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals i 48 .2 i .3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
4t.-

Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Esther Pozo Molina, pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.

5è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Raul
Ponce Eslava, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat de
manifest en el present dictamen.
6è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Rosa Maria Plaxats Jorba, pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
7è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Carlos
Julià Casanovas, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
de manifest en el present dictamen.
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8è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor José
Antonio Várquez Fernández, pels motius de fet i fonaments de dret que
han quedat de manifest en el present dictamen.
9è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Mateu
Espinal Vidal, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat de
manifest en el present dictamen.
10è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Carmen Linuesa Moron, pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
11è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Jorge
Sanchez Linuesa, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
de manifest en el present dictamen.
12è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Pedro
Martínez Martínez, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
de manifest en el present dictamen.
13è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Ana Mª Noguera Sanvicente, pels motius de fet i fonaments de dret que
han quedat de manifest en el present dictamen.
14è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor
Marcel·lí Fons Cardona pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
15è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Laura Soler Comas, pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
16è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor
Ramon Prat Perramon pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
17è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor
Vicenç Bastida Escudé pels motius de fet i fonaments de dret que han
quedat de manifest en el present dictamen.
18è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor Miquel
Casanovas Badia pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
de manifest en el present dictamen.
19è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel senyor
Ramon Rovira Avellaneda, per trobar-se presentat fora del termini d’un
mes legalment hàbil a aquests efectes, de conformitat amb el que
preveuen els articles 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals i 48 .2 i .3 de la Llei

63

30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de las Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
20è .- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la senyora
Dolores Juanpera Lladó, per trobar-se presentat fora del termini d’un mes
legalment hàbil a aquests efectes, de conformitat amb el que preveuen els
articles 14 .2, lletres A, B i C, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals i 48 .2 i .3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.”
El senyor Canongia i Gerona diu que aquest dictamen prové d’una instància
conjunta de vint ciutadans, tres dels quals van presentar el recurs fora de
termini, raó per la qual es desestimen; i els disset restants al·leguen que els
propietaris de la Unitat d’actuació del carrer de Tahonas no participen en les
contribucions especials del carrer de Sant Francesc.
El senyor Canongia diu que, com saben els membres presents, quan es va
aprovar la Unitat d’Actuació, els propietaris van assumir el 50 per 100 de la
urbanització del carrer, per tant, queden exempts del pagament de les
contribucions especials, ja que, fins i tot, paguen un import superior a la resta
dels veïns.
El senyor de Puig i Viladrich diu que té un dubte respecte al dictamen
anterior: ha entès que no s’havien de cotitzar contribucions especials en
concepte de dret de vol de la plaça Porxada, i demana al senyor Canongia que
li ho aclareixi, en cas que no sigui així.
Pel que fa al present dictamen, pregunta si les tres desestimacions que es
faran per haver-se presentat fora de termini, s’haurien estimat per raons de
fons.
El senyor Canongia i Gerona respon, respecte el dictamen anterior, que
efectivament el dret de vol sí que paga, però en el seu dia ja es va vendre el
dret de vol. Per tant, el sòl no paga, però el dret de vol sí, i, en conseqüència,
l’edifici ubicat a sobre del pas del pàrquing de la plaça Porxada està inclòs en la
relació d’afectats de l’expedient de contribucions especials i paga.
Quant al segon dictamen, explica que els vint contribuents van formular
exactament la mateixa al.legació, però alguns dels recursos interposats eren
fora de termini, donat que a alguns se’ls va notificar uns dies abans.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Caballo i Molina, per absència de la Sala
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
6.1.10

DICTAMEN CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT D’ALCALDE
D’HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 17/2002, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
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El secretari comunica l’existència d’una errada en el punt tercer de la part
resolutòria del dictamen, en el sentit que on diu 9/2002 ha de dir 17/2002, que
quedarà esmenada amb la correcta lectura, per part seva.
A continuació, dóna compte del dictamen, de l’11 de juny del 2002, que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2003, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal
d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació
del pressupost de l'exercici 2001, i amb càrrec a recursos generats per majors
ingressos del Pressupost Municipal i per baixes de crèdits de despeses d'altres
partides del Pressupost Municipal, no compromeses reduïbles sense
pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici del 2003.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 17/2002 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'expedient 17/2002 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Canongia i Gerona diu que el dictamen fa referència a un canvi de
partides força extens, en el qual hi ha un seguit de partides que afecten a
temes de personal; una altra necessària per fer front a les despeses del trasllat
del Col.legi Francesc Barjau al nou Col.legi de la Font dels Capellans, quant al
trasllat del mobiliari; una altra referent a l’adquisició d’una màquina d’ensobrar
en règim de renting, per als Serveis Financers; una altra referent a un ingrés
provinent de la Diputació de Barcelona, per a l’àrea de Promoció Econòmica; i
una darrera, referent a una subvenció de l’Estat, per a la contractació d’una
persona, per acabar el cens de població i habitatge.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC CONTRA EL PROJECTE DE
LA LLEI ORGÀNICA DE PARTITS POLÍTICS.

El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de juny del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Davant la reforma de la llei de partits polítics que impulsa el govern de l’Estat i
que suposa retallar el règim de llibertats democràtiques a l’Estat espanyol, ERC
reclama el posicionament de totes les forces polítiques de Manresa
Des d’ERC volem tornar a expressar, una vegada més, la condemna
inequívoca al terrorisme en general i al d’ETA en particular, així com la
solidaritat explícita amb totes les seves víctimes. Però, també, considerem que
convé la defensa radical dels procediments democràtics a l’hora d’aconseguir la
pau.
Partim de la base que els conflictes i les situacions de violència s’han de
resoldre amb la renúncia al recurs de la violència per part de totes les parts en
conflicte i, alhora, amb el reconeixement i respecte del dret dels pobles a
decidir el seu futur. Així, si la defensa d’uns principis són ja presumpta defensa
del terrorisme, des de la il·legalització acaba per anul·lar-se la possibilitat de
tractar aquestes qüestions en el debat democràtic i en permetem el monopoli
als moviments violents. Al capdavall, encara que les propostes d’un partit
s’oposin a les conviccions de la majoria, el bon funcionament de la democràcia
exigeix que les formacions polítiques les puguin introduir en el debat públic.
Fet i fet, el proppassat 4 de juny es va aprovar al Congrés de Madrid una llei
contra l’expressió, contra les idees, i la prova més clara ha estat la protesta
irada a la pastoral dels bisbes bascos, que en dissenteixen.
Atès que el tràmit de la llei continuarà el proper dia 25 al Senat espanyol, des
del grup municipal d’ERC recollim les paraules del filòsof Josep-Maria
Terricabres, “Ara precisament els demòcrates hem de cridar més que mai” i
proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
- Manifestar el rebuig a una llei que confon l’expressió d’opinions amb
l’exercici de la violència: les idees s’han de combatre amb idees.
- Manifestar que és contradictori il·legalitzar formacions polítiques amb la
finalitat de fer front a la violència, especialment quan aquestes formacions
compten amb el suport democràtic de ciutadans i ciutadanes que es
quedaran sense representació política.
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- Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya a no donar-hi suport
atès que la Llei retallarà els nostres drets democràtics.
- Trametre aquest acord a l’ACM, la FMC, a tots els partits del Parlament de
Catalunya i als presidents del Congrés i Senat espanyol.”
El senyor Fontdevila i Subirana comença la seva intervenció dient que el
motiu de la proposició està clarament lligat a la reforma de la Llei de partits
polítics que està impulsant el govern de l’Estat, la qual, des del punt de vista del
GMERC, suposa retallar el règim de llibertats democràtiques a l’Estat espanyol.
Diu que aquest és el motiu pel qual va semblar pertinent al GMERC reclamar el
posicionament de totes les forces polítiques de Manresa, ja que en el Ple no es
parla només de contribucions especials o de política local.
Ho diu també perquè s’escau que ara, quan es parla dels vint-i-cinc anys que
han passat des de les primeres eleccions celebrades per al Congrés espanyol,
cal tenir en compte que en aquell moment Esquerra Republicana era un partit
polític il·legalitzat, que no es va poder presentar a les eleccions l’any 1977, per
tant, el GMERC coneix directament, no només la il·legalitat del 1939, per la
qual va quedar proscrit, sinó també la situació de l’any 1977.
Manifesta que el GMERC vol expressar una vegada més, perquè creu que és
necessari fer-ho, la seva condemna inequívoca respecte el terrorisme, en
general, i el d’ETA en particular i la solidaritat explícita envers totes les seves
víctimes, però també està convençut que convé que els representants polítics
d’aquest país es posin al costat de la defensa radical dels procediments
democràtics a l’hora d’aconseguir la pau.
Afegeix que el GMERC parteix de la base que els conflictes i les situacions
violentes s’han de resoldre amb la renúncia al recurs de la violència per part de
totes les parts en conflicte i, alhora, amb el reconeixement i el respecte al dret
dels pobles de decidir el seu futur.
Diu que si la defensa d’uns principis a partir d’ara són ja presumpta defensa del
terrorisme, des de la il.legalització, s’acabarà per anul.lar la possibilitat de
tractar aquestes qüestions en el debat democràtic, deixant tot, d’aquesta
manera, al monopoli dels moviments més violents.
Opina que il.legalitzar partits contravé el mateix sistema democràtic, si s’entén
com a sistema de govern, on les decisions es controlen des de les mateixes
institucions i des dels seus mecanismes legals.
Afegeix que, com que està convençut d’aquesta afirmació i tenint en compte
que, des del punt de vista legal, entén que aquesta Llei té clars indicis
d’inconstitucionalitat, perquè legitima el Congrés i el Senat per obligar el
Govern a il.legalitzar un partit polítics, quan aquestes atribucions no estan
previstes per a aquestes Cambres, el GMERC, per voluntat democràtica i per
inconstitucionalitat, denuncia aquesta Llei.
Considera que aquesta norma, que encara no s’ha acabat d’aprovar, suposarà
l’estigmatització, la persecució i la violència ideològica de tots aquells que la
qüestionin per innecessària o perquè preveuen que tindrà uns efectes
perversos, que acabarà essent utilitzada amb finalitat partidista, i que en
aquests moments ja és una fórmula de patrimonialització de la concepció
democràtica per part del partit del govern de l’Estat.

67

Recorda el que ha passat durant les darreres setmanes amb els bisbes, amb
els jutges o amb els polítics que han expressat o fonamentat democràticament i
racionalment els seus dubtes, malgrat tinguin o manifestin un profund refús a
ETA.
Afirma que podria ser necessari elaborar una llei de partits vint-i-cinc anys
després de l’inici de la transició democràtica, si la pretensió fos regenerar les
fórmules democràtiques que s’utilitzen, però ha de ser una llei que reformi, que
precisi la representativitat que tenen els partits, que estableixi finançaments
més equitatius, i en definitiva, que estigui encaminada a la recerca de més
transparència, de més racionalitat i, fins i tot, que proposi nous sistemes
electorals que s’adaptin millor a la voluntat dels ciutadans.
Diu, però, que el que es presenta amb la Llei de partits que es vol tancar el
proper dia 25 al Senat d’Espanya, sembla tenir l’únic objectiu d’il.legalitzar el
partit Herri Batasuna, com a braç polític de l’organització ETA.
Afegeix que a partir d’aquesta Llei no s’avançarà cap a la pau al País Basc,
sinó tot el contrari i que, a més, les víctimes directes o les que ho puguin ser
potencialment, a partir d’ara ho seran encara una mica més.
Considera que aquesta Llei contra el diàleg s’allunya del desig de pau al País
Basc, a Espanya i arreu, per tant, també als Països Catalans.
Per això, el GMERC, que es mostra contrari a la Llei, demana als membres
presents que s’afegeixin públicament a la proposició.
Diu que en els arguments de la proposició se cita el filòsof Josep Maria
Terricabres i que li agradaria acabar la seva intervenció amb les seves
paraules: “Ara precisament els demòcrates hem de cridar més que mai”.
Proposa, finalment, en nom de GMERC, que es manifesti el rebuig a aquesta
Llei.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i afirma que és força evident per a
tothom que el projecte de llei de partits té com a objectiu declarat permetre o, si
més no, facilitar la il.legalització de Batasuna.
Diu que a hores d’ara ja hi ha nombroses personalitats del món del Dret que
han expressat els seus dubtes i, en alguns casos, també la seva oposició a
aquest projecte de llei, per considerar que pot ser inconstitucional, a més
d’innecessari, donat que el Codi Penal ja estableix la possibilitat de dissoldre
associacions il·lícites, quan es demostri que han comès algun delicte.
Manifesta, però, que des de la perspectiva del GMIC-V, la qüestió no és
jurídica, sinó de fons i més aviat política, i, des d’aquest punt de vista, està
convençut que la Llei serà ineficaç, ja que ningú pot pensar seriosament que
il.legalitzar Batasuna pugui suposar un avenç en la derrota d’ETA ni en la fi del
terrorisme, ben al contrari, es tem que si els propòsits de la Llei es consumen,
Batasuna podrà aparèixer com una víctima i la base social d’ETA tindrà motius
per cohesionar-se, tenint en compte que ara és evident que es troba en una
situació de crisi, i, per tant, també tindrà com a efecte la consolidació de la
divisió entre forces polítiques democràtiques.
Creu sincerament que la Llei de partits és un error polític i un pas més en una
política equivocada de lluita contra el terrorisme, que sovint, aparentment
sembla que està bàsicament interessada en obtenir rèdits electorals d’una
preocupació legítima dels ciutadans per aquest fenomen, encara que sigui a
base d’accentuar la divisió i les contradiccions entre les forces polítiques, en
lloc de crear consens.
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Opina sincerament que aquest és un camí erroni i perillós per a la salut del
sistema democràtic, raó per la qual el vot del GMIC-V serà favorable a la
proposició.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que el terrorisme d’ETA i altres que
s’han patit en aquest país són una herència que ens ha deixat el franquisme, i
afegeix que avui se celebra el 25è. aniversari de les primeres eleccions.
Diu que els socialistes sempre han posat de manifest, com ho fan novament
aquesta vegada, que acabar amb el terrorisme i garantir la convivència pacífica
al País Basc, són prioritats fonamentals per a ells, i estan per sobre dels
interessos de partit.
Explica que aquesta és la causa per la qual els socialistes han volgut que la
reforma de la Llei de partits comptés amb la major legitimitat política i
constitucional possible i fos fruit d’un consens que voldria que s’ampliés al
màxim nombre possible de forces polítiques.
Afirma que la nova Llei de partits ha d’esdevenir un instrument que permeti
il.legalitzar les formacions polítiques que no acceptin les regles del joc
democràtic i que utilitzin o emparin la violència.
Diu que les esmenes socialistes a la Llei garanteixen que es pugui combatre el
suport a organitzacions terroristes amb més eficàcia, però, alhora, permeten
que quedi clar que aquesta Llei no es pot utilitzar contra forces polítiques que
no tenen res a veure amb l’activitat terrorista.
Afegeix que el text proposat pels socialistes al Congrés estableix que cal
diferenciar amb nitidesa les formacions polítiques que defensen qualsevol
projecte polític, fins i tot, les que proposen revisar radicalment el marc
institucional, però que són respectuoses amb els mètodes i principis
democràtics de les organitzacions que actuen amb la connivència amb la
violència, el terror, la discriminació i la violació dels drets i llibertats.
Explica que la Llei perseguirà únicament el comportament d’aquells que no
accepten cap altra idea que no sigui la seva i intenten imposar-la amb la
violència, la coacció o el xantatge. Conclou, per tant, que la Llei no persegueix
les idees, sinó aquells que les persegueixen i les maten.
En aquest moment, intervé espontàniament una senyora que forma part del
públic assistent a la Sala, a la qual l’alcalde demana que deixi als membres
corporatius acabar la sessió plenària i s’ofereix per parlar amb ella al final del
Ple les vegades que estimi oportú.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, amb independència de les
opinions que es puguin manifestar al respecte, està clar que la Llei de partits no
il.legalitza les idees, les quals perduren, es poden exposar, defensar i dur a
terme.
Es pregunta què significa la defensa radical en un Estat de dret i de quina
manera es pot parlar de sentiments democràtics i d’exposar idees quan es
parla de radicalitzar els missatges i les formes, tenint en compte que l’Estat de
dret en aquest país dóna prou garanties, no només per a aquells que no hi
estan d’acord o els que sí ho estan, sinó des del punt de vista jurídic i polític,
perquè tothom pugui desenvolupar-se i treballar pel país, per l’Estat i per les
llibertats.
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Insisteix doncs en l’afirmació que no s’il.legalitza cap partit, sinó que es parla
d’il.legalització d’aquells que donen suport a l’assassinat, a la mort, a l’extorsió i
al linxament polític, per unes idees que no són compartides per aquells que
volen desenvolupar les seves idees i imposar-les a tothom, a través de les
armes.
L’alcalde demana al públic assistent a la Sala que permeti als membres
corporatius expressar-se amb la mateixa llibertat i prudència amb què ho està
fent ell.
El senyor Javaloyes i Vilalta continua la seva intervenció dient al senyor
Fontdevila que, amb independència dels criteris que serveixen de base a la
defensa que ha fet, vol recordar-li que el partit que governa l’Estat espanyol,
respecte el qual es diu que fa tan mal a l’Estat, està presidit per senyores al
Congrés i al Senat. Demana, per tant, al senyor Fontdevila que la propera
vegada tingui la gentilesa de referir-se a les presidentes del Congrés i del
Senat, que és el correcte.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, des del començament dels debats que
s’han fet respecte a la Llei Orgànica dels partits polítics, el GMCiU ha cregut
que aquest no era el camí més adient per solucionar la situació d’Euskadi.
Recorda als presents que Convergència i Unió va votar a favor de l’esmena a la
totalitat presentada pel PNV (Partido Nacionalista Vasco), i manifesta que
davant la impossibilitat de guanyar la votació de l’esmena, que va ser rebutjada
amb els vots dels partits majoritaris, Convergència i Unió va presentar un seguit
d’esmenes encaminades a garantir que no es pogués castigar ni condemnar
les idees, les quals van ser acceptades pels partits majoritaris.
Continua dient que, un cop fet aquest pas, Convergència i Unió va votar a favor
de la Llei de partits.
En coherència amb la situació plantejada pel seu partit a Madrid i amb el que
pensa el seu partit i donada la impossibilitat de poder plantejar la votació
d’esmenes totals o parcials, anuncia que el GMCiU s’abstindrà en la votació de
la proposició.
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que li sap greu haver d’insistir
probablement perquè és el primer en pensar que encara que les propostes d’un
partit o d’una agrupació política s’oposin a les conviccions que acostumen a
tenir la majoria, el bon funcionament de la democràcia exigeix que totes les
formacions polítiques puguin participar del debat públic.
Insisteix, doncs, en l’opinió que amb aquesta Llei que planteja el Partit Popular i
aquells que li donen suport es fa un refús a qualsevol possibilitat de diàleg i de
negociació, i s’està adoptant, cada vegada més, la solució policial com a única
sortida.
Recorda que fa poc més d’un any, en aquest mateix Saló, es va adoptar un
posicionament unitari en el sentit que la solució policial no era l’adequada, i
estaven d’acord en seguir el mandat del diàleg. Afegeix que aquest criteri era
estès entre la societat catalana, i que observades les dades que arriben de
Madrid, creu que no és correcte i no pot ser cert que només 2 dels 46 diputats
estiguin en contra d’aquesta Llei i els 44 restants ho vegin clar, perquè n’hi ha
molts que hi manifesten recels individualment.
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Creu que no s’ha avançat, sinó que s’ha aprofundit en aquell “Acuerdo por las
libertades y el terrorismo” de fa quinze mesos, i que, en definitiva, a poc a poc,
anem topant amb la línia del decret que imposa el Partit Popular, com el
d’universitats, ensenyament, formació professional, Pla Hidrològic, immigració,
reforma laboral i també Llei de partits.
Diu que el GMERC voldria que abans del dia 25, al Senat, hi haguessin altres
ajuntaments, altres ciutadans, altres persones i altres càrrecs electes que es
posicionessin públicament, perquè, si no ho fan, s’acabarà perdent musculatura
democràtica.
Tenint en compte que creu que aquest pot ser el començament d’una baixada,
que no és veritat que finalment no s’acabaran il.legalitzant idees, i que encara
hi ha polítics del govern espanyol que tenen dubtes sobre si això ha de tenir un
caràcter retroactiu, considera que és important mantenir els dubtes i el
posicionament clar davant de la resta de ciutadans en el sentit que si aquesta
Llei prospera, a partir del 25 de juny, no serà una bona Llei.
Manifesta que això no ho diu només Esquerra Republicana de Manresa, sinó
que també ho han dit, amb recels o amb dubtes, en Solé Tura, qui, finalment,
dirà el mateix que el seu partit, l’alcalde de Donostia, senyor Odón Elorza, que
també és socialista, la Conferència de bisbes del País Basc, el Consell
Nacional de Convergència i Unió, en Salvador Cardús, el catedràtic de
sociologia de la Universitat Autònoma, senyor Joan Estruc. Diu que totes
aquestes persones són capaces de manifestar el seu desacord respecte a
aquesta Llei, de dir que no la veuen clara, i que pot tenir un contingut pervers,
molt més aviat del que imaginem.
Entén o se n’ha de fer càrrec del que la cúpula dels partits acaben manifestant
moltes vegades, però entén que en aquest àmbit local, en el món del debat de
les idees de la proximitat, els municipis poden dir-hi la seva i seria bo que ho
fessin, és a dir, que a la pràctica els municipis poguessin dir allò que d’altres no
són capaços de manifestar.
El senyor Fontdevila demana, en nom del GMERC als presents el seu vot
individual com a regidors, per manifestar, a través d’ell, el que opinen sobre
aquesta Llei de partits, i, més encara, demana el vot afirmatiu a aquesta
proposició.

Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 12 vots negatius (10 GMS i 2
GMPP), 4 vots afirmatius (1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2
corresponents als senyors Vives Portell i Caballo i Molina, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC IC-V I PSC
MANIFESTANT EL DESACORD AMB EL DECRET DE MESURES
URGENTS PER A LA REFORMA DE LA PROTECCIÓ PER
DESOCUPACIÓ.
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El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de juny del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“El passat 24 de maig, el Govern Central va aprovar un decret llei que modifica
substancialment les prestacions per desocupació i introdueix, a l’hora, una
reforma laboral. Es preveuen mesures que no s’han consensuat i que s’han
pres en base a un acord amb la Patronal i menystenint completament l’opinió
dels Sindicats
Atès que:
-

-

-

-

-

En cap cas queda justificat que una reforma laboral es faci amb caràcter
urgent via decret-llei, ja que una mesura d’aquestes característiques
requereix la tramitació com a llei i hauria d’haver passat pel Parlament.
D’aquesta manera, s’ha avortat el debat polític i social.
Una reforma laboral ha de ser fruit del pacte entre els diferents agents
socials, en aquest cas, sindicats, patronal i el Govern.
El Decret 5/2002 contempla una reforma laboral orientada a aconseguir un
acomiadament més fàcil i barat, sobretot per l’eliminació dels salaris de
tramitació. Fins ara l’empresariat pagava els salaris entre l’acomiadament i
la sentència judicial o conciliació respecte aquest fet. Amb la reforma que
impulsa el Govern, l’empresariat no els haurà de pagar ni quan s’acomiadi
un/a treballador/a encara que s’hagi fet de forma improcedent.
El Decret proposa una retallada en les prestacions amb l’obligació per part
dels treballadors/es aturats/des a acceptar contractes encara que sigui amb
baixos salaris, contractes temporals, a temps parcial o sense cotització, si
no volen perdre el dret a prestacions d’atur.
El sistema de prestacions per desocupació rep més ingressos per
cotitzacions, que despeses en prestacions d’atur, produint-se un superàvit
anual que es xifra en 3.600 milions d’euros (any 2001). Per tant, no està
justificada una reforma en el sistema de prestacions.
La línia centralitzadora del Govern estatal també queda palesa amb el
Decret 5/2002 amb el que s’envaeixen competències autonòmiques en
l’àmbit de treball.

Per tot això, el grups municipals d’ERC, IC-V i PSC proposen al Ple de
l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents acords:
1. Manifestar el rebuig als continguts de la reforma laboral que impulsa el
Govern Central i la forma amb que s’ha dut a terme.
2. Demanar la retirada de les mesures que retallen la protecció a l’atur i
promouen un acomiadament més lliure i més econòmic.
3. Fer arribar aquests acords al Govern Central, a la Delegació del Govern i
a les organitzacions sindicals de Catalunya .”
El senyor Mora i Villamate presenta la proposició dient que, des del punt de
vista del GMIC-V, la decisió adoptada pel govern del Partit Popular, d’imposar
una contrareforma laboral pel que fa a les prestacions per desocupació és un
fet molt greu que significa, a la pràctica, dinamitar la política de concertació
social i el diàleg social.
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Creu que aquesta decisió és injusta i injustificable i significa una retallada de
drets, tant per als treballadors i treballadores ocupats com per als que estan
aturats.
Afegeix que les mesures incloses en el Decret signifiquen establir un
acomiadament més fàcil i més barat, eliminant els salaris de tramitació i
transferint uns 400 milions d’euros de les butxaques dels treballadors a les dels
empresaris, i retallar també les prestacions per desocupació, limitant l’accés i
reduint el temps de percepció de les prestacions.
Diu que dóna la impressió que, amb aquest paquet de mesures, el govern
pretén culpabilitzar els aturats i aturades, com si fossin ells els autèntics
responsables de no tenir feina, obviant la realitat dels fets.
Afirma que el govern oblida que la prestació de l’atur no és una ajuda generosa
de l’Estat, ni una concessió graciable, sinó un dret, i que, per tant, els qui reben
prestacions han cotitzat abans per poder-ne ser beneficiaris; que només un 60
per 100 dels aturats reben prestació i que la meitat percep una reduïda
prestació assistencial de 55.000 pessetes; i que hi ha un superàvit de la caixa
de l’INEM de més de 3.600 milions d’euros (mig bilió de pessetes),
circumstància que creu que hauria de provocar el plantejament de l’ampliació
del sistema de cobertura en lloc de la seva retallada, cosa que, per altra banda,
seria absolutament lògica, tenint en compte que Espanya es troba a la cua
respecte el grau de cobertura de la prestació de l’atur i en la intensitat de la
protecció per desocupació, i és capdavantera en la taxa d’atur i la precarietat
laboral.
Creu que aquestes mesures suposen apostar per un acomiadament més fàcil,
per més contractació temporal, per menys protecció per als aturats, i, en resum,
per un model de competitivitat basat en la precarietat laboral injusta socialment
i poc viable econòmicament.
Afegeix que les mesures s’instal·len plenament en la corrent principal de la
política social i econòmica del Partit Popular, caracteritzada precisament per la
manca de diàleg.
Acaba manifestant l’acord del GMIC-V respecte a la proposició per les raons
que ha exposat.
El senyor Fontdevila i Subirana comença la seva intervenció fent, d’entrada,
el matís que el GMERC parteix de la necessària modificació que s’ha d’aplicar
respecte a les polítiques passives en matèria d’ocupació i de la necessitat que
siguin transferides a la Generalitat de Catalunya.
Diu que, tanmateix, malgrat plantejar reiteradament aquesta necessitat de
redefinir un nou marc que estableixi un nou panorama de drets i obligacions i
de la dinàmica interna d’aquestes polítiques passives, la reforma que planteja
l’executiu del Partit Popular amb aquest Reial Decret 5/2002, del 24 de maig,
no assoleix cap dels objectius que es proposa, sinó tot el contrari.
En aquest sentit, diu que el GMERC critica el fet que aquesta reforma laboral,
juntament amb l’anterior reforma del març de l’any passat, suposa, en primer
lloc, facilitar i abaratir l’acomiadament i, alhora, incentiva el treball precari; en
segon lloc, comporta una retallada de les prestacions de l’atur, donat que
elimina drets dels treballadors, dificulta l’accés a les prestacions i converteix un
dret en una concessió administrativa condicionada; en tercer lloc, la
precarització del treball en el sector turístic, arran de la modificació de la
contractació dels fixos discontinus acabarà per comportar una disminució de la
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qualitat del servei i, fins i tot, la pèrdua de la competitivitat; i, sobretot, la ruptura
del diàleg social, com a instrument per afrontar els canvis socials i laborals, al
marge del fet que suposa una invasió de competències de la Generalitat de
Catalunya, en matèria d’ocupació.
Diu que, en aquest sentit, el GMERC detecta que el plantejament del Partit
Popular està basat en actituds regressives i autoritàries. Afegeix que, malgrat
que parcialment es podrien trobar bondats a la Llei, que té aspectes positius,
considera que globalment atempta majoritàriament contra els drets dels
treballadors i treballadores.
Recorda que en el punt anterior ha fet una relació quant a la manera de
funcionar del Partit Popular a cop de decret, que no val la pena repetir,
respecte a la qual hi ha prou exemples.
Opina que s’hauria de retirar el Decret Llei 5/2002 i reprendre les converses
amb els agents socioeconòmics així com amb les Comunitats Autònomes, que
és tal com està plantejat ara a l’Estat espanyol.
Creu també que s’hauria d’avançar en l’establiment d’un marc català de
relacions sociolaborals i, en definitiva, un espai social català que permetés
avançar en la millora de l’estat del benestar, pel que fa, entre d’altres, als
àmbits de la sanitat i l’ensenyament, la política familiar, el foment de l’habitatge
públic i la política de la immigració.
Anuncia el vot afirmatiu del GMERC a la proposició que ha presentat
conjuntament amb l'equip de govern, per les raons que ha explicat i manifesta
la seva sorpresa respecte el fet que, a mesura que s’ha anat avançant en la
proposta de vaga general per al proper 20 de juny, el Partit Popular no ha tingut
prou amb criminalitzar les persones que es troben en situació d’atur
actualment, sinó que fins i tot ha criminalitzat els vaguistes del proper 20 de
juny (entengui’s també vaguistes en femení, tenint en compte el comentari del
senyor Javaloyes sobre les presidentes del Consell i del Senat).
Considera que seria bo fer nostra la frase de l’advocat Francesc Lairet, al
començament de segle, que deia: “No és veritat que els obrers no vulguin
treballar; el que passa és que volen treballar en condicions”.
Opina que seria bo que el Partit Popular reflexionés, des del primer fins a
l’últim dels més humils servidors, i fes l’esforç de retirar la Llei i plantejar tot un
altre tipus de debat entorn a aquestes necessitats del mercat laboral, i anima
tothom a fer seva la vaga general el proper 20 de juny, en cas que això no sigui
així.
El senyor Canongia i Gerona comença la seva exposició dient que el seu
partit no convoca la vaga, cosa que no impedeix que faci pedagogia i expliqui el
seu posicionament al respecte.
Diu que el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partido Socialista Obrero
Español, en el conjunt de l’Estat, estan d’acord en fer un seguiment d’aquesta
vaga, per motius de forma i de fons.
Quant als motius de forma, explica que n’hi ha un de greu, consistent en el fet
que una reforma laboral d’aquestes característiques no pot ser aprovada, en
cap cas, per Decret Llei, ja que és una eina de què disposa l’Ordenament
jurídic espanyol per fer front a una urgència.
Argumenta que en aquest cas és difícil entendre la urgència i la considera fora
de lloc, tenint en compte que és sabut que tant l’INEM (Instituto Nacional de
Empleo), com la Seguretat Social disposen de superàvit en aquest moment.
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Diu que és molt probable que el Decret Llei hagi estat fruit de la situació
provocada per la intransigència del govern i pel fet que no ha pogut o no ha
sabut convèncer els sindicats de les bonances que oferia, cosa que ha
provocat la convocatòria de la vaga general que el govern ha cregut necessari
afrontar amb una decisió ja presa, que es irreversible per als ciutadans.
Considera que, en aquest cas, la qüestió de la forma és gravíssima.
Afirma, a continuació, que deixar sense salaris de tramitació els treballadors
que passen a la situació d’atur i que posteriorment han de ser readmesos;
dificultar moltíssim als fixos discontinus l’accés a l’atur o anar a una mobilitat
laboral forçada, són coses que, en cap cas, poden ser fetes per Decret Llei,
sinó que s’han de fer a partir del diàleg i el consens amb el màxim de forces
polítiques i socials possibles del país.
Afegeix que cal tenir en compte que en el programa electoral del Partit Popular
això no hi constava, ja que ell l’ha estat buscant per tot arreu i no ha estat
capaç de trobar-ho, com tampoc ho ha trobat en el diari de sessions del
Congreso de los Diputados, corresponent al debat d’investidura, ni en el darrer
debat sobre l’estat de la Nació.
Creu, per tant, que s’està fent una reforma laboral sense avisar, amb
nocturnitat i traïdoria, amb la pretensió que els ciutadans, que són els
directament afectats, no contestin.
Opina que l’única eina que li resta al ciutadà davant d’un governant prepotent
és la vaga, cosa que li sap greu dir com a persona que ha sentit en les seves
pells i les seves carns aquesta experiència, ja que ha hagut de donar suport a
un govern que també ha patit vagues laborals. Afegeix, però, que els esforços
de negociació previs van ser molt més importants que els que hi ha hagut en
aquesta ocasió i mai es va fer mitjançant un Decret Llei.
Es dirigeix als membres del GMPP dient-los que està convençut que han
perdut el Nord i s’han oblidat del centre, perquè en aquest moment és
impossible que hi hagi ningú a la dreta del Partit Popular.
Afirma que el Partit Popular ha agafat por al “Lepenisme” i ha decidit
radicalitzar les seves polítiques de dretes. Li sembla bé que, per fi, es tregui la
màscara i deixi de fer-se sabedor del centre social del país. El Partit Popular ha
demostrat qui és realment.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que ha escoltat amb força atenció els qui
l’han precedit fins ara en aquest Ple, entre altres qüestions, perquè és
interessant saber, des de la perspectiva política, quin és el sentiment o quins
són els motius que provoquen el desacord amb la Reforma laboral del govern
que presideix l’Estat, i fins a quin punt són vàlids o no.
Vol que quedi clar que el Partit Popular considera el dret de vaga com un dret
fonamental, que tots els ciutadans poden i han d’exercir, quan ho considerin
oportú, cosa que potser no s’ha sabut explicar als ciutadans d’Espanya.
Diu que, llevat d’aquesta interpretació, possiblement equívoca, dels motius que
s’han defensat d’aquest decret, vol exposar el següent: durant els 13 darrers
anys, s’han aprovat, respecte a qüestions de reforma laboral, 16 Decrets Llei,
per tant, s’inclou l’època durant la qual no governava el Partit Popular.
Afegeix que un Decret Llei no s’aprova sense més, sinó que ha de passar per
la via parlamentària per ser discutit i consensuat, perquè l’oposició pugui fer-hi
les aportacions adequades i necessàries per enriquir o esmenar allò que no
creuen convenient, però, insisteix, fent aportacions, i no criticant, dient que no i
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tancant-se en banda, que són actituds que li semblen molt legítimes, però que
no permeten saber què s’ofereix a canvi.
Diu també que els motius i els arguments del senyor Zapatero són els que li
han preparat els sindicats, ja que no se n’ha sentit cap en veu del Partit
Socialista Obrer Espanyol.
Vol reafirmar la urgència citada pel senyor Canongia, ja que el Partit Popular
considera que és urgent dur a terme una reforma del treball, amb
independència de l’existència de superàvit econòmic, ja que, en qualsevol cas,
l’existència d’aturats implica un superàvit social, que és molt més greu, ja que
afecta les persones que estan en situació d’atur.
Afirma que, malgrat haver disminuït en els darrers anys, malauradament aquest
superàvit persisteix en el nostre país.
Recorda al senyor Canongia, que no ha sabut trobar la informació que buscava
al diari de sessions ni enlloc més, que en el programa electoral del Partit
Popular es deia obertament que s’havia d’enfrontar a la reforma del mercat
laboral, i que un dels seus objectius era intentar aconseguir la màxima reducció
possible en el nombre d’aturats.
Diu que, per això, cal treballar sobre una sèrie d’aspectes, un dels quals és
aquesta reforma.
El senyor Javaloyes diu que no és cert que el govern del Partit Popular hagi
trencat el diàleg social, i ho afirma amb molta tranquil.litat, ja que ha celebrat
reunió rere reunió amb els sindicats principals i els que no ho són tant, per
intentar arribar a un consens, com ha fet amb moltes altres reformes que ha
presentat, respecte a les quals ha aconseguit el consens amb els sindicats.
Suposa, però, que els membres presents estaran d’acord amb la idea que per
arribar al consens hi ha d’haver corresponsabilitat en el moment de seure en
una mesa de negociació, i que en el debat sobre un document, cal dir amb
quins aspectes s’està d’acord i amb quins altres no, és a dir, cal fer
aportacions, independentment de quines siguin aquestes.
Creu que no és legítim, però, que, asseguts en una mesa de negociació, una
de les parts demani la retirada d’un document per continuar parlant-ne
posteriorment, ja que això es pot fer una vegada però no pot ser una pràctica
habitual.
Diu que l’opció escollida pel Partit Popular ha estat la de fer-ho per Decret Llei,
perquè, independentment que disposi o no de suport o que hi hagi el consens
que s’ha produït durant els darrers anys, es pugui discutir aquest tema a través
de la via parlamentària, es puguin sentir aportacions, fer esmenes, si escau, i
millorar-lo, ja que l’objectiu és reduir el nombre d’aturats. Aclareix que no es
tracta d’una qüestió econòmica, ja que, malgrat sigui cert que l’INEM té
superàvit, també ho és que el govern prefereix activar i potenciar polítiques
actives d’ocupació que tenir superàvit en polítiques passives.
Explica, en relació amb aquestes polítiques actives d’ocupació, que l’any 1996
es van invertir 1.701 milions d’euros en aquest tema i l’any 2001 se n’han
invertit 4.447, i diu que aquest és el camí progressiu que segueix i continuarà
seguint el Partit Popular.
Vol que quedi clar que el govern del Partit Popular no ha trencat el diàleg social
i que espera sentir propostes i ofertes dels qui representen, els ciutadans de
l’Estat espanyol i els qui poden arribar a representar la veu dels sindicats, per
poder enriquir o millorar aquest Decret Llei.
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Opina que la insistència sobre l’afirmació que el Decret Llei proposa retallades
de les prestacions i l’obligacions dels treballadors d’acceptar contractes, encara
que sigui amb baixos salaris, temporals, a temps parcial o sense cotització, es
fa des del màxim desconeixement del que disposa el Decret Llei o bé amb la
perversió de la manipulació interessada de l’opinió pública.
Afegeix que potser l’únic aspecte que quedaria al marge d’això seria el relatiu al
subsidi dels treballadors del camp d’Andalusia i d’Extremadura, però tampoc és
cert que es retalli en aquests casos, sinó que es modifica el paràmetre, i cal
saber que el Decret possibilita que aquesta prestació contributiva estigui
destinada a tot el món agrari d’Espanya, no només a Andalusia i Extremadura.
Explica també que es produeixen millores i ampliacions en el subsidi dels
treballs, no s’endureixen les condicions per tenir dret a la prestació, ni es
canvien els requisits ni la durada de la prestació, i afirma que en el Decret Llei
no hi ha ni una sola línia que faci referència a la destrucció dels drets dels
treballadors.
Manifesta que el Partit Popular creu que cal fer passos positius per intentar
aconseguir que hi hagi el mínim possible d’aturats i diu que aquest és un dels
aspectes fonamentals que va presentar el Partit Popular en les darreres
eleccions, independentment del fet que qui ho ha buscat no ho hagi sabut
trobar.
Afegeix que l’objectiu del Partit Popular era fer polítiques actives per a
l’ocupació i, amb aquest model, el Partit Popular i l’executiu desenvolupa
aquestes àrees de govern.
Diu, així mateix, que, en qualsevol cas, serà el temps qui donarà la raó o no al
Partit Popular, amb independència del fet que en el debat parlamentari s’hagin
pogut introduir millores. En aquest sentit, afegeix, que amb el temps es veurà si
realment s’han deteriorat les relacions amb els treballadors i si s’han reduït les
seves prestacions.
Recorda que l’any 1996 també es va dir que si el Partit Popular guanyava les
eleccions el primer que faria seria eliminar les pensions, les quals encara hi
són.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que els partits polítics són
coneixedors i en algun moment han estat d’acord amb les recomanacions de la
Comunitat Europea envers l’Estat espanyol en relació amb fer una modificació
del mercat laboral.
Manifesta, en nom del GMCiU, el seu desacord amb aquest paquet de mesures
urgents, per entendre que afecta bàsicament al col·lectiu dels treballadors i a
possibles competències autonòmiques.
Anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició presentada per l'equip de
govern, per les raons exposades.
Tenint en compte, però, que el GMCiU manifesta el rebuig a la reforma laboral,
demana la retirada de les mesures i donant per entès, tal com consta a la part
expositiva de la proposició, que s’envaeixen competències autonòmiques,
demana la inclusió d’una esmena en el punt tercer de la part resolutòria en el
sentit de fer arribar els acords també al govern de la Generalitat de Catalunya,
sobretot perquè aquella administració tingui alguna cosa a dir, sobre el tema de
les mesures que poden limitar el finançament de situacions socials i laborals
molt arrelades a Catalunya i d’altres.
Acaba reiterant el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició.
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El senyor Mora i Villamate diu que el senyor Javaloyes ha fonamentat la seva
argumentació, bàsicament en dos aspectes: per una banda, ha afirmat que el
govern ha tingut voluntat de diàleg en aquest tema, però que han mancat
alternatives per part dels agents socials; i per una altra, ha manifestat que la
retallada de drets és una imaginació o una manipulació.
En relació amb aquests temes, considera que els dos sindicats majoritaris
Comissions Obreres i Unió General de Treballadors han demostrat abastament
durant els darrers anys que sempre prefereixen la negociació i l’acord que el
conflicte, cosa respecte a la qual creu que no s’ha d’esforçar gaire en
demostrar-la.
Continua dient que s’ha d’aplicar la negociació quan es tracta d’intentar
aconseguir millores, ampliar o millorar drets i augmentar estabilitat o seguretat
en l’ocupació, entre d’altres.
Opina que en aquest moment hi ha d’haver negociació i, per tant, “toma i daca”,
i que una cosa és la posició de sortida i una altra la d’arribada, però que quan
es tracta de retallada de drets no hi pot haver negociació, sinó que simplement
cal retirar la proposta i començar de nou, tal com demanen els sindicats.
Considera, doncs, que el senyor Javaloyes fa trampa quan diu que no hi ha
alternativa, perquè està plantejant situacions molt diferents, i aquí s’està
produint clarament una retallada de drets.
Afegeix que no hi ha manipulació i que disposa de dues o tres pàgines
d’exemples, dels quals cita els següents: l’acomiadament serà més fàcil i més
barat, perquè és perd salari, que és el salari de tramitació i es perden també
cotitzacions, que són les corresponents als salaris de tramitació. Creu que això
és tan indiscutible que no cal esforçar-s’hi gaire en demostrar-ho.
Continua dient que també és cert que el Decret beneficia als empresaris i al
govern en lloc dels treballadors, perquè els empresaris s’estalvien els salaris de
tramitació i el govern també se n’estalvia un part. Afegeix que, per una altra
banda, es debilita l’exigència que hi hagi una causa justa per acomiadament.
Cita també la retallada de les prestacions per desocupació i la restricció de
l’accés a aquesta prestació, ja que, per exemple, els contractes d’inserció no
donaran dret a prestacions per desocupació.
Insisteix, doncs, en l’afirmació que no s’està manipulant, sinó explicant la
realitat tal com és, i que es tracta d’un conjunt de mesures que provocarà major
crispació social, que no milloraran la situació de l’economia i que ens abocaran
a un model de competitivitat basat precisament en la precarietat i en la manca
de condicions laborals homologables a l’espai europeu.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que no repetirà les aportacions del senyor
Mora, malgrat que disposa de les mateixes pàgines d’arguments que
demostren que el Decret és regressiu en molts aspectes, cosa que fa
recomanable al govern del Partit Popular i a qualsevol altre govern, que a
l’hora de parlar de treball, ho faci amb el màxim consens possible.
Acaba manifestant que s’ha de ser realment un bon prestidigitador per afirmar
davant del Ple que són els altres els qui no ho han entès, tenint en compte que
els altres es compten per milers. Diu al senyor Javaloyes que potser és millor
que sigui ell qui faci l’exercici de revisió del text, de contrastar les seves fons i
de veure, fins i tot, des d’una perspectiva de treballador, que deu ser la seva en
algun moment, si algun dia acabarà afectant-li.
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El senyor Canongia i Gerona insisteix en afirmar que el Partit Popular ha
perdut el Nord, ja que, si no és així, no s’entén que els seus representants en el
Ple diguin amb aquesta cruesa el que acaben de dir.
Ho considera molt lamentable i diu que avui el Reial Decret està en vigor i el
ciutadà que passa a l’atur no té salari, que aquesta situació ja és així avui i que
potser després ja es negociarà al Congrés dels Diputats i potser ens
perdonaran la vida i se solucionarà alguna cosa, ja que, malgrat que el Decret
beneficia a un bon nombre d’empresaris, no ho fa del tot en alguns sectors
concrets, els quals sembla ser que ja han posat el crit al cel. Diu que, per tant,
s’hauran de fer alguns retocs perquè aquests sectors concrets en surtin també
beneficiats.
Creu que cal ser seriosos, ja que estem davant d’un fet molt greu i, com molt bé
ha dit el senyor Mora, davant d’una retallada de llibertats és molt difícil o
gairebé impossible negociar.
Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena oral incorporada, s’aprova per
23 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius
(GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el contingut següent:
1. Manifestar el rebuig als continguts de la reforma laboral que impulsa el
Govern Central i la forma amb que s’ha dut a terme.
2. Demanar la retirada de les mesures que retallen la protecció a l’atur i
promouen un acomiadament més lliure i més econòmic.
3. Fer arribar aquests acords al Govern Central, al govern de la Generalitat de
Catalunya i a les organitzacions sindicals de Catalunya.
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RESPECTE
A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS
I APARCAMENT AL NOU CONGOST.

El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de juny del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que la zona del Congost és utilitzada per molts ciutadans per zona
d’esbarjo i esport.
Atès que els accessos a la zona no s’han modificat ni han estat millorats, a
excepció de moments puntuals, on s’ha fet tasques de manteniment.
PROPOSEM:
Primer.- Que en el termini del present any es porti a terme la redacció del
projecte d’urbanització dels accessos i aparcament al Nou Congost.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMERC i GMIC-V el 17 de juny del 2002, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que per a finals del mes d’octubre està previst que estigui enllestit el Pla
d’Equipaments Esportius, actualment en fase d’elaboració.

79

Atès que es preveu que aquest estudi indicarà quina ha de ser l’organització i
ordenació dels espais esportius, lliures i públics del sector del Congost, entre
altres espais de la ciutat.
I atès que de les dades que aporti l’estudi es podrà fer també una priorització
adient de les noves inversions en instal.lacions esportives que li calen a la
ciutat,
Els grups que signen l’esmena proposen substituir l’acord proposat pel PPC pel
següent acord:
-

L'equip de govern redactarà durant l’any 2003 el projecte de
pavimentació dels accessos al Nou Congost i d’arranjament de
l’aparcament, un cop estigui enllestit el Pla d’Equipaments Esportius .”

El senyor Javaloyes i Vilalta defensa la proposició dient que es tracta de fer
el projecte d’urbanització dels accessos i aparcament al nou Congost, per
saber de quina manera es vol fer o ha de ser, i quin és el seu cost econòmic, a
fi de poder determinar l’ordre de prioritats.
Quant a l’esmena presentada per l'equip de govern, tenint en compte que
s’està desenvolupant el Pla d’Equipaments Esportius i que no se sap quin serà
el document resultant, li sembla bé esperar que estigui enllestit, no fos cas que
(dit amb el millor sentit de l’humor) en la zona del davant del Congost, on està
situat l’aparcament, es construeixi una pista de petanca, i posteriorment ja es
redactarà el projecte.
El senyor García i Comas diu que s’està acabant en aquest moment i espera
que per al mes d’octubre es presenti ja elaborada la fase del Pla d’Equipaments
Esportius, que permetrà determinar quines són les inversions a fer tant al
Congost com a la resta de la ciutat.
Malgrat que creu que no canviaran els accessos ni les zones d’aparcament,
considera que és prudent esperar a que s’acabi el Pla i, un cop enllestit, s’iniciï
aquest treball de redacció del Projecte de pavimentació dels accessos i
d’arranjament de l’aparcament, ja que en aquest moment s’estan acabant els
projectes i està previst de manera que amb disponibilitat del programa
d’execució de projectes d’obres es pugui iniciar durant l’any 2003 aquest
Projecte de pavimentació.
Acaba dient que, si el GMPP ho accepta, se substituirà la proposició per
l’esmena presentada.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució, s’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, amb l’abstenció del senyor Canongia i Gerona i del senyor
Perramon i Carrió, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que
esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RESPECTE
A L’APLICACIÓ DE LA TAXA DE LA GESTIÓ DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM.
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El secretari dóna compte de la proposició del 13 de juny del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que es varen refusar totalment les al.legacions i el recurs de reposició
presentats en el seu moment per a la retirada de l’aplicació de la taxa de la
gestió de la xarxa de clavegueram.
Atès que aquest Grup Municipal cerca des de la via del consens la repercussió
mínima a la ciutadania de Manresa d’aquest nou import a pagar.
Atès que els ciutadans més afectats seran aquells que per les seves condicions
d'habitat consumeixen el mínim, i que són els qui menys ingressos tenen per a
la seva subsistència.
PROPOSEM:
Primer.- Que de l’aplicació de la nova taxa siguin exclosos aquells
ciutadans que:
a) El nivell d’ingressos per unitat familiar sigui inferior al 75% del salari
mínim interprofessional, incloses pagues extres.
b) Pensionistes que per unitat familiar tinguin ingressos inferiors a 1,5 la
pensió mínima.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMERC i GMIC-V el 17 de juny del 2002, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que la taxa sobre la gestió del clavegueram actual és vigent per a l’any
2002 i de difícil modificació,
I atès que altres taxes o preus públics ja preveuen bonificacions per motius
socials,
Els grups que signen l’esmena proposen substituir l’acord proposat pel PPC pel
següent acord:
-

L'equip de govern instarà al Consell d’Administració de l’empresa
municipal privada Aigües de Manresa, S.A. a elaborar, conjuntament
amb la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament, una proposta que
bonifiqui l’esmentada taxa a famílies i pensionistes, d’acord amb els
criteris que ja s’utilitzen en altres taxes, com ara la de recollida
d’escombraries.”

El senyor Javaloyes i Vilalta presenta la proposició dient que fa referència a
la nova taxa que ha aprovat definitivament el Ple de la Corporació.
Explica que una de les preocupacions del GMPP respecte a aquesta nova
repercussió en les economies domèstiques de Manresa es basa en dos
aspectes concrets de la nostra societat: la gent gran i les persones amb baixos
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ingressos, que són prioritaris per al GMPP alhora que considera que suposa
doblar l’aspecte impositiu per als ciutadans, que ja paguen una vegada, tal com
ho ha anat manifestant durant la seva tramitació.
El GMPP considera que, com a mínim, els col.lectius que estan en una situació
econòmica més baixa o més precària puguin estar exempts del pagament
d’aquest nou impost.
Quant a l’esmena presentada a la proposició, el GMPP no hi té cap
inconvenient, ja que, més enllà dels paràmetres que ha proposat, el més
important per al GMPP és que es porti a terme, i entén que si l'equip de govern
té establerts uns paràmetres per a altres taxes, com és ara la de recollida
d’escombraries, que s’esmenta en l’esmena, és adequat aplicar els mateixos
paràmetres.
Si no és possible aplicar-ho durant l’any 2002 i cal fer-ho a partir del 2003, el
GMPP entén els aspectes pressupostaris, malgrat que creu que l’Ajuntament
podria fer un esforç econòmic que està tan ben administrat per part de l'equip
de govern i tan sanejat.
Acaba dient que el GMPP també votarà afirmativament l’esmena presentada
per l'equip de govern, per les raons que ha exposat.
El senyor Mora i Villamate es manifesta d’acord amb la filosofia de fons que
comporta la proposició del GMPP, i tal com ha explicat el mateix grup
proponent, es tracta simplement de plantejar que la seva proposta necessita
ser adequada, adaptada i ajustada als paràmetres que s’utilitzen en el càlcul
d’altres bonificacions i, per tant, potser no és pertinent adoptar en aquest Ple
compromisos concrets respecte a les quanties i els efectes d’aquesta taxa.
Comparteix, doncs, el criteri del senyor Javaloyes, com a línia de fons i
s’establirà, de comú acord amb el Consell d’Administració de l’empresa gestora
del subministrament d’aigües, aquestes taxes de bonificació.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, amb l’abstenció del senyor Perramon i Carrió, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100
del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
7.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RESPECTE
A MILLORES DEL CAMÍ DE L’ERMITA DE LA SALUT AL BARRI DE
VILADORDIS.

El secretari dóna compte de la proposició del 13 de juny del 2002, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que en els pressupostos de la Generalitat de l’any 2002 figura una acció
a desenvolupar a través del DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca) en el nostre municipi, la qual és l’arranjament del camí de l’Ermita de la
Salut al Barri de Viladordis.
Atès que en aquests moments no hi ha projecte ni memòria elaborada per
l’esmentat camí.
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PROPOSEM:
Primer.- L’Ajuntament elaborarà una memòria econòmica de l’arranjament i
millora del camí de l’Ermita de la Salut al Barri de Viladordis en un termini
urgent abans de tres mesos i el farà arribar al DARP, perquè l’import sigui
consignat pressupostàriament i l’obra es pugui fer realitat.”
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i explica que el GMPP ha
presentat aquesta proposició amb caràcter urgent perquè, tenint en compte que
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’aquest exercici preveuen una
partida per designar, que no està consignada econòmicament, s’elabori una
memòria econòmica per evitar la pèrdua d’aquesta aportació econòmica, i
aconseguir que el camí de l’Ermita de la Salut del barri de Viladordis estigui en
bones condicions de pas.
El senyor García i Comas respon que l'equip de govern no té inconvenient en
que aquell tram estigui pavimentat, mentre no superi el punt de l’Ermita, i en la
proposta no se supera.
Afegeix que, tenint en compte que la subvenció de la Generalitat de Catalunya
no està confirmada, mentre es preparen els treballs que s’esmenten en la
proposició, l’Ajuntament demanarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya que informi aquesta Administració
d’aquesta consignació pressupostària, perquè l’obra es pugui fer realitat.
Acaba anunciant el vot afirmatiu de l'equip de govern a la proposició.
L'alcalde diu que, tal com ha explicat el senyor García, l'equip de govern
votarà afirmativament la proposició i s’elaborarà la memòria valorada del
projecte, però, alhora, preguntarà si existeix consignació pressupostària al
respecte.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, amb l’abstenció del senyor Fontdevila i Subirana, per absència de la
Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que esdevé en acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN EL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS DEL
MUNICIPI DE MANRESA, EN EL SENTIT D’AMPLIAR ELS ESPAIS
ENJARDINATS A MANTENIR I CONSERVAR INCLOSOS EN EL
CONTRACTE.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 13 de juny del 2002,
que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 1998,
va adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa a favor de
l'entitat AMPANS, per un preu anual a origen de 161.425,22 €, i un termini de
durada contractual de 4 anys, comptats des del dia 1 d'agost de 1998,
prorrogables tàcitament per un termini de 2 anys més.
Cap de les parts contractants va denunciar el contracte amb l'antelació prevista
en el plec de clàusules, per la qual cosa el contracte s'ha vist prorrogat de
forma automàtica fins el dia 1 d'agost de 2004.
II. El cap de servei d'Obres i Manteniments ha emès un informe en data 13 de
maig de 2002, en el qual proposa la modificació del contracte de serveis abans
indicat, amb la finalitat d'augmentar els espais enjardinats a mantenir i
conservar, sorgits com a conseqüència del creixement urbanístic de la ciutat.
III. La cap de secció d'Hisenda, en data 28 de maig de 2002, ha emès un
informe en el qual formula el pressupost d'explotació de l'ampliació proposada.
IV. Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 10 de juny de 2002
s'ha donat audiència al contractista per un termini de 10 dies, en l’expedient de
modificació contracte (modificació consistent en l'ampliació dels espais
inclosos en el contracte).
V. L'adjudicatària ha presentat un escrit en data 13 de juny de 2002 (registre
d'entrada 20.975), en el qual manifesta dues qüestions:
- La seva conformitat al contingut i extrems de les modificacions proposades
en el proveïment de l’alcalde president de data 10 de juny de 2002 (registre
de sortida 30758, de 10 de juny de 2002), en relació amb el contracte de
serveis que consisteix en el manteniment i conservació de diversos parcs i
jardins del municipi de Manresa.
- Que als efectes previstos a l’article 84.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, no ha d’efectuar cap tipus d’al·legació ni
aportar nous documents o justificacions al respecte de la modificació.
VI. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe jurídic en
data 13 de juny de 2002, en relació amb el modificat.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable. L’Ajuntament té la potestat d’introduir les
modificacions en el contracte de serveis que aconselli l’interès públic, sempre
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que vinguin motivades per necessitats noves o causes imprevistes i ho justifiqui
a l’expedient, de conformitat amb l’article 102 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les Administracions públiques (LCAP en endavant).
L'article 213 de la LCAP preveu que en els contractes de serveis de
manteniment, les modificacions que produeixin augment dels equips a mantenir
seran obligatòries per al contractista.
2. Tramitació. De conformitat amb l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els article 55, 60 i
102 de la LCAP, la tramitació de l’expedient de modificació del contracte ha de
seguir la tramitació següent:
• Justificació de la nova necessitat que provoca la modificació i interès
públic de la mateixa
• Audiència prèvia al contractista.
• Informe del secretari i l’interventor de la corporació.
• Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora si l’import de la
modificació del contracte excedeix el 20% del preu del contracte i aquest
és superior a 6.010.121,04 € (article 60.3 lletra b de la LCAP), supòsit que
en aquest cas no es dóna.
• Formalització de la modificació en document administratiu, un cop
aprovada.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de
modificació és el ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de
contractació.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar el contracte de serveis que consisteix en el manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa, adjudicat a
favor de l’entitat Associació Manresa de Pares de Nens Subdotats – AMPANS
– (NIF G08444671 - Ctra. de Santpedor 4,4 – Santa Maria de Comabella –
Santpedor), en el sentit d'ampliar els espais enjardinats a mantenir i conservar
inclosos en el contracte (clàusula 23a del plec que regeix el contracte de
serveis), d'acord amb el següent règim:
1. Àmbit d'actuació. En el contracte original la relació d'espais objecte de
manteniment no presentava una continuïtat geogràfica, la qual cosa
suposava un augment del temps de desplaçament del personal i, en
conseqüència, una disminució del temps efectiu de treball sobre els
espais enjardinats
Per disminuir aquest temps de desplaçament, s'aprova una nova
distribució dels espais assignats al personal de jardineria del propi
Ajuntament que permet una distribució a efectes del manteniment dels
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espais de parcs i jardins de la ciutat en tres grans blocs (s'adjunta plànol
d'aquesta nova distribució com annex I a aquest dictamen).
2. Recursos necessaris. Un cop analitzats els nous espais objecte de
servei, els nous recursos necessaris per al seu manteniment són:
- 2 oficials jardiners.
- 3 auxiliars jardiners
segons les categories definides en el Conveni col·lectiu estatal de
jardineria 2000-2003, subscrit en data 6 d'abril de 2001.
3. Cost de l'ampliació. El pressupost anual d'explotació de l'ampliació
aprovada és de 117.438,61 €, la qual cosa suposa un pressupost
d'explotació per al període comprès entre l'1 de juliol i el 31 de desembre
de 2002 de 58.719,30 €, sens perjudici de la corresponent revisió de
preus que s'acreditarà a partir de l'1 d'agost de 2002.
Per determinar aquest pressupost s'ha considerat el següent:
- Tot el nou personal tind rà dret al plus de riscos laborals el 50% de les
jornades treballades.
- No està prevista la incorporació de personal susceptible d'originar
rebaixes en les cotitzacions a la Seguretat Social.
- Queden incloses les despeses associades a la suplència del personal
per vacances i absentisme.
- Els recursos materials no han de diferir dels considerats en l'estudi
previ de despeses que es va realitzar en l'adjudicació de l'actual
contracte, considerades les actualitzacions de preus corresponents.
4. Entrada en funcionament de la modificació. La modificació aprovada
entrarà en funcionament a partir del dia 1 de juliol de 2002, un cop
formalitzada en document administratiu
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
La senyora Selga i Brunet comença la seva exposició dient que ja fa dies que
tothom ha pogut constatar que és evident que la ciutat de Manresa necessita
una actualització del manteniment de la jardineria, i que, per això, es presenta
al Ple l’ampliació corresponent.
Continua dient que, constatada la necessitat i tenint en compte l’augment de la
superfície que s’ha construït a la ciutat i les dues baixes per jubilació del
personal que s’han produït, era necessari aplicar l’increment que s’ha dit.
Explica que s’ha aprofitat aquest moment per fer una distribució més lògica
entre els espais que estaven en règim de concessió i els que fa la brigada
municipal, per evitar desplaçaments innecessaris per a la ciutat, per cobrir els
diferents manteniments.
Creu que l’ampliació que es proposa, un cop aplicada la racionalització, tindrà
efectes afegits i es podrà constatar aquesta millora.
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Diu que de les informacions dels serveis tècnics s’ha vist que es necessiten
cinc persones més per cobrir la nova superfície i les millores que es proposen.
Afegeix que el pressupost d’ampliació és de 117.438 euros, que serviran per
cobrir les despeses corresponents a les cinc persones, més el material
necessari, i que entrarà en funcionament l’1 de juliol del 2002.
Recorda als membres presents que el contracte de serveis es va fer el 20 de
juliol del 1998, per un període de 4 anys, per tant, s’acaba al juliol del 2002,
però, tenint en compte l’existència d’una clàusula que preveu una pròrroga
automàtica en el cas que no hi hagi denúncia de cap de les dues parts, ha
quedat prorrogat per dos anys de facto, la qual cosa significa que el
manteniment de la jardineria està cobert fins l’any 2004.
Quant a les dues persones que s’han jubilat, explica que es tracta de dos
peons i que properament es convocarà un concurs per proveir una plaça de
tècnic jardiner, que s’integrarà als serveis tècnics de l’Ajuntament.
Conclou que, amb la nova distribució geogràfica, l’augment de plantilla i un
tècnic integrat a l’Ajuntament, es farà evident la millora d’aquest servei a la
ciutat, que quedarà mínimament cobert durant dos anys. Així mateix, diu que
quan s’hagi de sotmetre novament a concurs la concessió, caldrà tornar a fer
una reflexió sobre si la ciutat té un bon manteniment en jardineria.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
8.2

APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
CONCÒRDIA (PAU-2) I SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
DE PARCEL.LACIÓ I D’EDIFICACIÓ EN TOT L’ÀMBIT AFECTAT PER LA
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL EN TRÀMIT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 14
de juny del 2002, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 d’abril del 2002, va ser
adoptat l’acord següent:
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament
del
PROGRAMA
D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA
CONCÒRDIA (PAU-2), redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de
Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies,
comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en
el seu cas, altres alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així
com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
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de la Província núm. 110, del dia 8 de maig del 2002, així com en els diaris
Regió 7, de 20 d’abril del 2002, i El Periódico, de 22 d’abril del 2002, i que
durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada cap
al·legació.
Atès que la tramitació dels Programes d’Actuació Urbanística s’ha de dur a
terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents, per
remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu:
“L’aprovació inicial dels instruments de planejament (…) obliga l’administració
actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació,
d’edificació i d’enderrocament en els àmbits per als quals les noves
determinacions comporta modificació del règim urbanístic”.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
CONCÒRDIA (PAU-2), redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.
3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació i
d’edificació en tot l’àmbit afectat per la Modificació del Pla general en tràmit, en
compliment d’allò que prescriu l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.”
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El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a
l’aprovació d’un programa d’actuació urbanística de tot l’entorn del sector
universitari, anomenat en el Pla General, sector Concòrdia.
Recorda als membres presents que els terrenys del sector estaven previstos
com a no programats i diu que amb aquesta tramitació es programaran, amb
l’objectiu de poder obtenir sòl destinat a equipament educatiu de caràcter
universitari, d’executar les obres d’infraestructura per connectar les Bases de
Manresa amb l’Eix Transversal i la Ronda Nord, i executar un tram del carrer
Concòrdia, que és un tram perimetral que circumval·la tot el sector universitari.
Diu que s’aprova inicialment aquest programa, respecte el qual en el Ple del
mes d’abril es va aprovar l’avanç de planejament i que no s’han presentat
al.legacions al respecte, durant el període d’exposició pública.
Quant a les dimensions del pla, explica que afecta a nou hectàrees,
aproximadament, en concret, 89.000 metres quadrats, i que significa obtenir
51.000 metres de sòl públic, ja que incloent els carrers, els espais lliures i els
equipaments, hi ha més de 5 hectàrees de terreny.
Informa també que hi ha un 42 per 100 de sòl privat, que recull 37.000 metres
quadrat, aproximadament, que equivalen a uns 404 habitatges, si s’aplica la
densitat.
Diu que aquesta aprovació i totes les tramitacions posteriors, ja que després
s’haurà de fer el projecte de Pla parcial i el d’urbanització, permetran poder
urbanitzar la connexió de les Bases de Manresa fins a l’Eix Transversal, és a
dir, el que s’anomena sector universitari.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n presenten ni se’n formulen.

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22
hores i 45 minuts, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.
............... i correlativament fins el ............
El secretari general,

Vist i plau,
L’alcalde
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