Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18
de gener de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació
número 1 amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no
definido.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

Regidors i regidores
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

ABSENTS
Sr.

Jordi López i Costa

Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en
l’ordre del dia següents:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió corresponent al dia 14 de desembre de 1998, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents,
l’acta de la sessió corresponent al dia 14 de desembre de 1998, sense cap
modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES
SESSIONS NÚM. 48, 49, 50 i 1, CORRESPONENTS ALS DIES 14,
21 I 28 DE DESEMBRE DE 1998 I 4 DE GENER DE 1999,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE
LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la comissió de govern en les seves sessions núm. 48, 49, 50 i 1,
corresponents als dies 14, 21 i 28 de desembre de 1998 i 4 de gener de 1999,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.

2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS
DE
L’ALCALDE-PRESIDENT
I
ELS
SEUS
DELEGATS,
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE
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L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I
104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.
Es posen a disposició dels regidors els decrets dictats per l’Il.lm. senyor
alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERI DE LA
PRESIDÈNCIA I DEL GRUP SOCIALISTA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, DE DATES 9 I 16 DE DESEMBRE DE 1998,
RESPECTIVAMENT, PELS QUALS JUSTIFIQUEN LA RECEPCIÓ
DE L’ACORD ADOPTAT PER AQUEST AJUNTAMENT REFERENT
A L’EXTRADICIÓ DEL DICTADOR XILÈ PINOCHET.

Vist l’escrit del Ministeri de la Presidència i del Grup Socialista del Parlament de
Catalunya, de dates 9 i 16 de desembre de 1998, respectivament, referents a la
recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa sobre
l’extradició del dictador xilè Pinochet.
2.4

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL SENYOR DANIEL
TERRADELLAS I REDÓN, DIPUTAT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, DE DATA 15-12-98, PEL QUAL JUSTIFICA LA
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER AQUEST AJUNTAMENT
REFERENT A LES SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES.

Vist l’escrit del senyor Daniel Terradellas Redón, diputat del Parlament de
Catalunya, referent a la recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de
Manresa sobre les seleccions esportives catalanes.
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 23-1298, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 33/1998, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI DE 1998.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/1998, dins
del Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
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d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 28-1298, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 34/1988, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI DE 1998.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/1998, dins
del Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 22-1298, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1832/98-A,
INTERPOSAT PER LA SENYORA LORETO ROCHÉS I SERRA
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 21-9-98 QUE
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DESESTIMAVA LA RECLAMACIÓ EFECTUADA EN RELACIÓ A LA
PÚBLICA SUBHASTA D’UNA FINCA SITUADA AL PASSEIG DE
PERE III NÚM. 63.
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Cinquena de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (R.E.
31689 de 18 de desembre de 1998), a través del qual es requereix la remissió
de l'expedient administratiu impugnat en el recurs contenciós-administratiu
número 1.832/98-A interposat per la sra. LORETO ROCHES i SERRA contra
l’acord del Ple de la Corporació de 21-09-98 que desestimava la reclamació
efectuada per la part actora, en relació a la pública subhasta d’una finca situada
en el Passeig Pere III, núm. 3 de Manresa i s'emplaça l'Administració perquè
comparegui en el procés.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1.f) del text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2.l de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya disposen que correspon al ple
l'atribució de l'exercici de les accions administratives i judicials.
Atès que l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya preveu com a atribució de l'Alcalde l'exercici de les accions
judicials i administratives en cas d'urgència, i l'article 41.22 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals disposa que quan
s'exerceixi aquesta atribució caldrà donar-ne compte al ple, en la primera
sessió que tingui lloc.
Atès que en el breu termini de cinc dies per personar-se i oposar-nos a la
suspensió de l’acte administratiu, no és possible prendre l'acord corresponent,
procedeix dictar per aquesta Alcaldia la resolució aprovant la personació i la
tramesa de l'expedient administratiu, que caldrà notificar als que apareguin com
a interessats en el procediment, en compliment de l'article 64.1 de la Llei de 27
de desembre de 1956, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa,
aplicable segons disposa la disposició transitòria 2a.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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Atès l'informe emès pel lletrat, tècnic d'administració general dels Serveis
Jurídics, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1.832/98A interposat per la sra. LORETO ROCHES i SERRA contra l’acord del Ple de la
Corporació de 21-09-98 que desestimava la reclamació efectuada per la part
actora, en relació a la pública subhasta d’una finca situada en el Passeig Pere
III, núm. 3 de Manresa, davant la Secció Cinquena de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part
demandada.
2n.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal tal i com
preveu l’article 61.2 de la Llei de 27 de desembre de 1956, reguladora de la
jurisdicció contenciosa-administrativa, i notificar aquest acord a tots aquells que
puguin resultar interessats en el procediment, en compliment de l’article 64.1 de
la citada Llei.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, sr. 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, en la primera
sessió que tingui lloc, en compliment de l'article 41.22 del R.D. 2.568/1986.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 23-1298, SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE TITULAR, DURANT ELS
DIES COMPRESOS ENTRE EL 31 DE DESEMBRE DE 1998 I EL 5
DE GENER DE 1999, AMBDÓS INCLOSOS, PEL SEGON TINENT
D’ALCALDE, SENYOR JOAQUIM COLLADO I LLORT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s’haurà d’absentar
temporalment per vacances, durant els dies compresos entre el 31 de desembre
de 1998 i el 5 de gener de 1999, ambdós inclosos, raó per la qual s’ha de
procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Atès que l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
Règim Local, l’article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
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Local de Catalunya, l’article 47 del ROF i l’art. 18, b) del ROM, determinen que els
Tinents d’Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions
i per ordre del seu nomenament l’Alcalde, en els casos de vacant, absència o
malaltia.
Vist el Decret d’aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d’Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern
i es va establir l’ordre de substitució a l’Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. Que durant l’esmentada absència temporal de l’Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 31 de desembre de 1998 i el 5 de gener de 1999,
ambdós inclosos, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides,
transitòriament, pel Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim Collado i Llort, que
substituirà amb caràcter d’Alcalde accidental el titular, atesa l’absència temporal
durant aquest període del Primer Tinent d’Alcalde.
SEGON. Notificar aquesta Resolució al Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim
Collado i Llort.
TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d’allò disposat en l’article 44.2 del ROF, en concordança
amb l’art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc d’acord amb l’art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l’Ajuntament, als efectes corresponents.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 28-1298, PEL QUAL S’APROVA L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT
AL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 30 DE JULIOL DE 1998 ENTRE
EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA,
PER TAL DE FOMENTAR I APLICAR LES MESURES
ALTERNATIVES A LES PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT
ARREU DE CATALUNYA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès el conveni signat en data 30-7-98, entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per tal de fomentar i aplicar les mesures
alternatives a les penes privatives de llibertat arreu de Catalunya.
Atès que aquest conveni assenta les noves bases per a una col·laboració en
l’execució de les ordres i mesures judicials aplicades als adolescents i joves,
així com en les mesures penals alternatives imposades a la població adulta del
municipi i en els processos de reinserció que se’n derivin.
Atès que el pacte tercer de l’esmentat conveni estableix que les entitats locals
interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia adreçaran un escrit
d’adhesió respecte a les directrius assenyalades en el conveni de col·laboració.
Atès el que s’estableix als articles 25.2.k) i 26.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, als articles 63.2.k) i 64.c) de la Llei
8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com als
articles 14, 22 i 27 del DL 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la
refosa de les lleis 12/1983, 26/1985, i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis
socials.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al conveni subscrit el
30 de juliol de 1998, entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya, per tal de col·laborar en l’execució de les ordres i
mesures judicials aplicades als adolescents i joves, així com en les mesures
penals alternatives imposades a la població adulta del municipi i en els
processos de reinserció que se’n derivin.
SEGON.- Donar compte d'aquest decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri.”
2.10

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA, DE DATA 11 DE GENER DE 1999, PEL QUAL
JUSTIFICA LA RECEPCIÓ DELS ACORDS ADOPTAT PEL PLE DE
LA CORPORACIÓ REFERENTS AL PACTE FISCAL, LES
SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES I L’EXTRADICIÓ DE
PINOCHET.
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Vist l’escrit del President del Parlament de Catalunya, referent a la recepció dels
acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa sobre el pacte fiscal, les
seleccions esportives catalanes i l’extradició de Pinochet.
L’alcalde disposa la retirada dels assumptes inclosos en els punts 4.2.1 i 6.1.1 de
l’ordre del dia.
3.

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA
DIVERSES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN RECLAMACIÓ
DE DEUTES PER UN IMPORT TOTAL DE 17.592.349 PESSETES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 5 de gener de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que consten a la Tresoreria diversos rebuts i liquidacions pendents de
pagament a càrrec d'Administracions Públiques, que ascendeixen en total a
30.354.691,-ptes., i respecte dels quals no es pot seguir procediment executiu,
atès el que preveu l'article 44.1 de la Llei General Pressupostària.
Atesa la proximitat de la prescripció, i la incidència en aquesta qüestió de
l'article 24 i Disposició Final primera de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets
i garanties dels contribuents.
Vist l'escrit del Tresorer General, de 10 de novembre de 1998, a través del
qual es trasllada relació dels esmentats deutes als Serveis Jurídics, als efectes
del seu estudi i, en seu cas, interposició de les demandes contenciosoadministratives pertinents.
Vist l'informe emès el dia 30 de novembre de 1998 pel lletrat, tècnic
d'administració general dels Serveis Jurídics, en el qual es proposava que,
previ formalització dels requeriments corresponents, s'interposessin recursos
contencioso-administratius contra les administracions públiques deutores,
excepte en el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya, ja que es disposa
de sentències fermes i el que procedeix és la seva execució.
Atès que tres dels deutes són inferiors a les cent mil pessetes, en concret els
dels departaments de Benestar Social, Governació i altres de la Generalitat, no
es considera convenient la interposició de recursos contencioso-administratius
en aquests casos, per raons d'economia, ja que els costos processals serien
més elevats que la quantia del procés, i en aquests casos cal continuar
requerint el seu pagament a la Generalitat, per evitar la prescripció.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
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drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1.f) del text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article 50.2 .l) de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya disposen que correspon al ple l'atribució
de l'exercici de les accions administratives i judicials.
Atès que l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa disposa que en els litigis entre Administracions
públiques no és possible interposar recurs en via administrativa, i configura el
requeriment previ com a facultatiu.
L'Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
1r. INTERPOSAR recursos contenciosos administratius davant els òrgans
competents de la jurisdicció contencioso-administrativa, contra les
administracions públiques que a continuació s'especifiquen en reclamació dels
deutes que també s'indiquen a continuació, i que es detallen a l'annex 1
d'aquest dictamen:
Expedient
0199F/BAR
0299F/BAR
0399F/BAR
0499F/BAD
0599F/BAB
0699F/BAD
0799F/BAR

Quantia
1.757.297
11.522.492
703.488
1.371.583
499.071
839.021
899.397

Administració deutora, demandada en el recurs contenciós-administratiu
Departament de Política Territorial (Generalitat)
Conselleria d'Ensenyament (Generalitat)
Departament de Sanitat i Seguretat Social (Generalitat)
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
Junta d'Aigües de Catalunya
Instituto Nacional de Empleo
Ministerio de Justicia

2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en els recursos contenciososadministratius esmentats a l'acord anterior que corresponguin a jutjats i
tribunals de Barcelona, i al senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA als
que calgui interposar davant dels òrgans judicials de Madrid, i designar el
Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ
FUENTES, director de la defensa jurídica en els recursos contenciosos
esmentats. “
El senyor Teixeiro i Macipe diu que es tracta d’un dictamen de tràmit.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordre del dia.
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3.2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ
D’ACCIONS DE FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A
JOVES DESESCOLARITZATS I EN SITUACIÓ D’ATUR.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 28 de desembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament oi orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives
i programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, el Departament d’Ensenyament i el
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han mostrat interès en
continuar desenvolupant el programa de garantia social “Pla de Transició al
Treball”, programa de formació de característiques pre-ocupacionals i de
transició al món del treball.
Atès que aquest programa s’adreça a joves d’edats compreses entre els 16 i
els 25 anys que es trobin en situació d’atur i desescolaritzats, amb l’objectiu
d’oferir-los uns continguts formatius, una orientació professional i una relació
amb el mercat de treball que augmenti el seu grau de maduresa i els faciliti llur
ocupació, inserció professional i incorporació a la vida activa.
Atès que les peculiaritats que concorren en els joves desescolaritzats que
resideixen en diferents barris de la població de Manresa, aconsellen
l’establiment d’un programa específic destinat a atendre les necessitats de
formació, d’orientació i sòcio-laborals que normalment no poden reconduir-se a
les actuacions ordinàries que ja es troben regulades per les diferents
disposicions vigents.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l’article 68.1. g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
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1r.- APROVAR el projecte de conveni de col·laboració a signar entre aquest
ajuntament, el Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització d’accions d’informació, orientació i
formació per a joves desescolaritzats i en situació d’atur i de conformitat amb el
text que s’acompanya a l’expedient.
2n.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
3.3

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ COMPLEMENTÀRIA ATORGADA
PER LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE L’INEM, PER SALARIS
D’ALUMNES-TREBALLADORS DE L’ESCOLA TALLER FÀBRICA
BALCELLS, PER UN IMPORT DE 1.236.751 PESSETES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 29 de desembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest Ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació amb data 23 de desembre de
1998 en el qual es resol acceptar la subvenció concedida per l’Instituto
Nacional de Empleo de 104.432.680.-PTA d’acord a la resolució d’atorgament
tramesa a aquest Ajuntament amb registre d’entrada núm.29249 de data 17 de
desembre de 1996 per a la realització del projecte anomenat Escola taller
“Fàbrica Balcells” amb un total de 40 alumnes/treballadors, distribuïts en les
especialitats de paleta i manteniment d’edificis i per una durada de 24 mesos i
distribuir la subvenció a efectes del pressupost de 49.796.832.-PTA per a l’any
1997 i 54.635.848.-PTA per a l’any 1998.
Atesa la resolució per la que s’atorguen els beneficis previstos en l’article 14 de
la O.M. de 3.08.94, reguladora del programa d’escoles-taller, tramesa a aquest
Ajuntament per l’Instituto Nacional de Empleo (INEM) amb registre d’entrada
núm. 30856 de data 11 de desembre de 1998, dictada per la Direcció Provincial
de l’INEM referent a la regularització de subvencions per a la contractació
d’alumnes-treballadors d’escoles taller, d’acord amb el Real Decret 2656/96
que estableix el SMI per 1997 i d’acord a l’Ordre Ministerial de 27 de gener de
1997 que desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social,
Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
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de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei
39/88, de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació i l’adopció del següent
ACORD
ACCEPTAR la subvenció complementària atorgada per la Direcció Provincial
de l’INEM amb registre d’entrada núm. 30856 de data 11 de desembre de
1998, per salaris d’alumnes-treballadors de l’Escola-Taller “Fàbrica Balcells”, de
1.139.511.-PTA pel període 18/06/97 a 17/12/97 i de 97.240.-PTA pel període
de 18/12/97 a 31/12/97. “
3.4

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PEL REGIDOR DELEGAT
D’ECONOMIA SOCIAL EN DATA 18-12-98, SOBRE ACCEPTACIÓ
DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE TREBALL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER IMPORT DE
10.616.020 PESSETES, AMB DESTINACIÓ A LA CONTRACTACIÓ
DE TREBALLADORS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 29 de desembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Per decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social del dia
divuit de desembre de 1998, es va resoldre el següent:
“Vist l’interès d’aquest Ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Vist l’ofici amb registre de sortida d’aquest ajuntament núm. 13537 d’11 d’agost
de 1998, signat per l’alcalde-accidental remetent la documentació de sol·licitud
de subvenció per a la realització de projectes destinats a la contractació de
treballadors desocupats per la realització d’obres i serveis d’interès general i
social per a l’any 1998.
Vista l’Ordre de 19 de març de 1998, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, per a l’any 1998, per a projectes destinats a la contractació de
treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general
en col·laboració amb entitats locals.
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Vista la resolució tramesa a aquest ajuntament pel Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya del dia 20 de novembre de 1998, en la que es resol
aprovar els projectes presentats per l’Ajuntament de Manresa i atorgar una
subvenció de 10.616.020.- PTA a càrrec de la partida pressupostària
11.04.483.01/4, per a la contractació de treballadors.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei
39/88, de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Com a Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social de l’Ajuntament de
Manresa, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President, d’acord amb les
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1995,
RESOLC
ACCEPTAR la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 10.616.020.-PTA destinades a la
contractació de treballadors, d’acord amb la resolució de data 20 de novembre
de 1998
DENOMINACIÓ CONTRACTE
Ajuda a la tercera edat
Administració sense barreres
Auxiliar de neteja
Cuidem a la ciutat-ania
TOTAL:

SUBVENCIÓ
2.010.070.2.119.290.1.937.320.4.549.340.10.616.020.-

Ho mana i ho signa el Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social, el
Sr. Joaquim Collado i Llort, a Manresa, el dia divuit de desembre de mil noucents noranta-vuit, la qual cosa, coma Secretari, certifico i queda estès en el full
de paper segellat de la Generalitat número 341840-B”
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1.- DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del
decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social en data divuit
de desembre de mil nou-cents noranta-vuit i que ha quedat transcrit en la part
expositiva del present dictamen i RATIFICAR-LO.”
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3.5

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PEL REGIDOR DELEGAT
D’ECONOMIA SOCIAL EN DATA 18-12-98, SOBRE ACCEPTACIÓ
DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL CONSELLER DE TREBALL DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER IMPORT DE 19.737.600
PESSETES, AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ DEL
PROJECTE ANOMENAT CASA CARITAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 29 de desembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Per decret del tinent d’alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social del dia
divuit de desembre de 1998, es va resoldre el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament a participar i col·laborar en el foment i
promoció de les persones en atur mitjançant la gestió de programes formatius i
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col·lectius amb més dificultats
d’accés al món del treball.
Atesa l’ordre de 22 d’abril de 1998 del Departament de Treball, que regula el
programa d’escoles taller, cases d’ofici, unitats de promoció i desenvolupament
i els centres d’iniciativa empresarial.
Atès l’ofici signat pel regidor-delegat d’Economia Social amb registre de sortida
núm. 9483 de data 29 de maig de 1997, remetent a la Direcció Provincial de
l’INEM la documentació de sol·licitud d’aprovació del projecte Escola Taller i de
les subvencions corresponents, així com la memòria del projecte anomenat
Escola taller “Casa Caritat”.
Atesa la resolució de concessió de subvencions de data 15 de desembre de
1998 tramesa pel Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya acordant
aprovar a aquest ajuntament una subvenció total màxima de 19.737.600.-PTA
per al primer semestre per a la realització del projecte anomenat “Casa Caritat”.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 d’abril reguladora de les Bases
de Règim Local; i l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya sobre competències municipals, i la Llei 39/88
d’Hisendes Locals sobre subvencions a les entitats locals.
Atès l’informe emès pel cap de negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Com a Tinent d’Alcalde, regidor-delegat d’Economia Social de l’Ajuntament de
Manresa, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President, d’acord amb les
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1995,
RESOLC
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ACCEPTAR la subvenció concedida pel Conseller de Treball de la Generalitat
de Catalunya de data 15 de desembre de 1998 de 19.737.600.- PTA per al
primer semestre per a la realització del projecte anomenat Casa Caritat.
Ho mana i ho signa el Tinent d’Alcalde, regidor-delegat d’Economia Social, el
Sr. Joaquim Collado i Llort, a Manresa, el dia divuit de desembre de mil noucents noranta-vuit, la qual cosa com a Secretari, certifico i queda estès en el full
de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número 341841”
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1.- DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del
decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social en data divuit
de desembre de mil nou-cents noranta-vuit i que ha quedat transcrit en la part
expositiva del present dictamen i RATIFICAR-LO.”
El senyor Collado i Llort explica que aquests quatre dictàmens afecten aspectes
vinculats al programa de suport a la gent jove per trobar ocupació.
El primer d’ells, fa referència a un conveni del Pla de transició al treball a signar
entre l’Ajuntament de Manresa i els departaments d’Ensenyament i de Treball de
la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni promou la realització per a aquest
any de dos mòduls més dins del Pla de transició al treball, concretament són els
d’auxiliars de comerç i altres vinculats a temes relacionats amb el metall.
Els altres tres dictàmens fan referència a l’acceptació de la primera part de la
subvenció de la nova Escola taller de Casa Caritat. Es rehabilitarà la part que
queda d’aquest edifici i hi haurà diferents oficis per aprendre com són ara el de
paleta, el d’instal.lador o el de pintor. La durada prevista és de dos anys.
Un dels dictàmens també fa referència a l’acceptació d’uns plans d’ocupació que
ha atorgat el departament de Treball de la Generalitat i que afecten dinou
persones que treballaran en camps vinculats al treball social.
Aquests dictàmens possibilitaran la reducció de la problemàtica de l’atur juvenil i,
per això, demana el vot afirmatiu.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
3.6

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA
DE REGIR LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE
VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA VALLDAURA DE
MANRESA, A ADJUDICAR MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC I
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 4 de gener de 1999
que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de
premsa situat a la Plaça Valldaura de Manresa finalitza el mes de juliol de
1999.
Atès que s'ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat quiosc, a adjudicar
mitjançant concurs.
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics d'Urbanisme en data 18 de
setembre de 1998, pel Cap dels Serveis Financers en data 19 de novembre de
1998 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 4 de gener de 1999.
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 53 i següents del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals, i per decret de delegació de l'alcaldia presidència del dia 23 de
desembre de 1998, com a alcalde president accidental proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la
concessió d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça
Valldaura de Manresa, a adjudicar mitjançant concurs públic.
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
Corporació, a l'efecte que es puguin formular les reclamacions i al.legacions
que es considerin oportunes.
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa
d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Valldaura, per un
període de 5 anys i, de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs, si
bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini
d'informació pública del plec de clàusules sense reclamacions o al.legacions,
d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l'acompliment de l'expedient.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació del plec de
clàusules de la concessió del quiosc de venda de premsa de la plaça Valldaura
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que s’adjudicarà per concurs per poder continuar amb aquesta concessió per cinc
anys més.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 200.000 PTA CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE
DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 7
de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per decret de l’Alcalde-President d'aquest Ajuntament, dictat en data
28 d’abril de 1998, es va sol.licitar a l'Excma. Diputació de Barcelona, una
subvenció per el següent programa i activitats:
- Programació municipal estable d'espectacles: teatre, dansa i música.
Atès que en Comissió de Govern de data 10 de desembre de 1998, l’Excma.
Diputació de Barcelona va resoldre atorgar una subvenció per la Programació
Estable del Programa de Difusió Artística.
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la
subvenció de 200.000'- PTA concedida per la Diputació de Barcelona per la
Programació Estable del Programa de Difusió Artística.
SEGON.- FACULTAR a Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests
punts.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que es tracta de l’acceptació de
200.000 pessetes en virtut dels convenis que hi ha per a la Programació
municipal d’espectacles i que fan referència a l’any 1997.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT
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4.2.1

APROVAR EL CONTRACTE D’ADHESIÓ DE L’ESCOLA D’ART DE
MANRESA, DE TITULARITAT MUNICIPAL, A LA FUNDACIÓ
LACETÀNIA
PER
AL
FOMENT
DE
LA
FORMACIÓ
PROFESSIONAL.

Tal com consta al començament de l’acta, aquest dictamen ha quedat retirat a
l’inici de la sessió.
5.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL SUBSECTOR II DEL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
7 de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de desembre
de 1998, va ser adoptat l’acord següent:
REQUERIR els propietaris interessats per tal que constitueixin la Junta de
Compensació del subsector II del Pla parcial Bases de Manresa, mitjançant
escriptura pública, de conformitat amb allò que disposa l’article 163.1 del
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25
d’agost.
Vista la instància presentada pel senyor MANUEL BUSQUET ARRUFAT en
data 5 de gener de 1999, en qualitat de secretari del consell rector de la JUNTA
DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR II DEL PLA PARCIAL BASES DE
MANRESA, acompanyant còpia autèntica de l’escriptura de constitució de
l’esmentada Junta, atorgada davant del Notari de Manresa Sr. Antonio-Luís
Vitoria Blanco el dia 10 de desembre de 1998, i sol·licitant la seva aprovació
per part del Ple municipal.
Vist l’article 163.6 del Reglament de gestió urbanística, que diu: “Còpia
autoritzada de l’escriptura i de les adhesions, si escau, es traslladaran a l’òrgan
urbanístic actuant, el qual adoptarà, si és procedent, acord aprovatori en el
termini de 30 dies”.
Vist, així mateix, l’article 163.7, que diu: “Aprovada la constitució, l’òrgan
actuant elevarà l’acord juntament amb la còpia autoritzada de l’escriptura a la
Comissió Provincial d’Urbanisme, per a la seva inscripció en el Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.

19

El Regidor delegat d’Urbanisme, previ informe de la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
SUBSECTOR II DEL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA, formalitzada
mitjançant escriptura atorgada en data 10 de desembre de 1998 davant del
Notari de Manresa senyor Antonio-Luís Vitoria Blanco, de conformitat amb allò
que disposa l’article 163.7 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per
Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
2n. TRAMETRE AL REGISTRE D’ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació aprovada en el punt
anterior, juntament amb la resta de documentació a què fa referència l’article 13
de l’Ordre de 6 d’agost de 1982, del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, per la qual s’aprova la Instrucció que regula aspectes orgànics i
funcionals del Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació de la constitució
de la junta de compensació per a la part de les Bases de Manresa que
s’anomena el sector de l’antiga foneria SAF, per poder anar adoptant acords dins
d’aquesta junta.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
5.1.2

APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
“PASSEIG CENTRE EUROPA”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
7 de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de desembre
de 1998, va ser adoptat l’acord següent:
REQUERIR els propietaris interessats per tal que constitueixin la Junta de
Compensació “Passeig Centre Europa”, mitjançant escriptura pública, de
conformitat amb allò que disposa l’article 163.1 del Reglament de gestió
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Vista la instància presentada pel senyor JOSÉ CLARET TARRÉS en data 7 de
gener de 1999, en qualitat de president del consell rector de la JUNTA DE
COMPENSACIÓ “PASSEIG CENTRE EUROPA”, acompanyant còpia de
l’escriptura de constitució de l’esmentada Junta, atorgada davant del Notari de
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Manresa Sr. Secundino José Garcia Cueco, el dia 29 de desembre de 1998, i
sol·licitant la seva aprovació per part del Ple municipal.
Vist l’article 163.6 del Reglament de gestió urbanística, que diu: “Còpia
autoritzada de l’escriptura i de les adhesions, si escau, es traslladaran a l’òrgan
urbanístic actuant, el qual adoptarà, si és procedent, acord aprovatori en el
termini de 30 dies”.
Vist, així mateix, l’article 163.7, que diu: “Aprovada la constitució, l’òrgan
actuant elevarà l’acord juntament amb la còpia autoritzada de l’escriptura a la
Comissió Provincial d’Urbanisme, per a la seva inscripció en el Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, previ informe de la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
“PASSEIG CENTRE EUROPA”, formalitzada mitjançant escriptura atorgada en
data 29 de desembre de 1998 davant del Notari de Manresa senyor AntonioLuís Vitoria Blanco, de conformitat amb allò que disposa l’article 163.7 del
Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25
d’agost.
2n. TRAMETRE AL REGISTRE D’ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació aprovada en el punt
anterior, juntament amb la resta de documentació a què fa referència l’article 13
de l’Ordre de 6 d’agost de 1982, del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, per la qual s’aprova la Instrucció que regula aspectes orgànics i
funcionals del Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.”
El senyor García i Comas explica que aquest acord és similar a l’anterior, però
afecta a un altre solar de la ciutat, en concret, el del Passeig Centre Europa que
es coneix popularment com a solar de l’Atlàntida.
Amb aquest dictamen s’aprova la constitució de la junta de compensació perquè
pugui adoptar acords i fer el projecte de reparcel.lació i d’urbanització.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
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5.1.3

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE
MANRESA, FASE I.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
11 de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE MANRESA, FASE I”, promogut per l’Ajuntament, amb un
pressupost per a coneixement de l’administració de DOS-CENTS
CINQUANTA-SET MILIONS TRENTA MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-NOU
PESSETES (257.030.859 PTA).
Vist que d’acord amb l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, el projecte
presentat es pot qualificar com a “Projecte d’obra local ordinària de primer
establiment”, i que la seva tramitació s’ha de dur a terme segons allò que
disposen els articles 37 i 38 de l’esmentat Decret.
Atès que l’article 37.1 de l’esmentat Reglament, aprovat per Decret 179/95, de
13 de juny, disposa que “la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries
s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació inicial; b)
Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”.
Atès que l’article 38.1 del mateix Reglament disposa que “l’aprovació dels
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació que estableix
l’article 264 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya…”,
corresponent al Ple de la Corporació la competència per aquesta aprovació.
Vist que la memòria del projecte d’obra ordinària incorpora l’estudi de seguretat
i salut a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme, proposant l’aprovació
inicial del projecte.
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 el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA, FASE I”, promogut per l’Ajuntament,
amb un pressupost per a coneixement de l’administració de DOS-CENTS
CINQUANTA-SET MILIONS TRENTA MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-NOU
PESSETES (257.030.859 PTA).
2n. FER CONSTAR expressament que el Projecte que es tracta inclou l’Estudi
de seguretat i salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat a
l’apartat anterior, durant un termini de trenta dies, comptats a partir del dia
següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals.
4t. INFORMAR que, de no formular-se reclamacions ni al·legacions durant el
període d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb
efectes des del dia hàbil següent al de l’acabament del període d’informació
pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler
d’anuncis municipal, en compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
5è. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’aprovació del corresponent Pla de
seguretat i salut en el treball a què fa referència l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.”
El senyor García i Comas diu que tots saben en quin estat es troben les
Piscines municipals, les instal.lacions de les quals són de l’època de la segona
República, és a dir, dels anys trenta. Hi ha hagut poques millores en els
successius anys. Es refereix, bàsicament, a totes les instal.lacions de servei i a
les instal.lacions de la piscina coberta. Sí que hi ha hagut ampliacions de les
làmines d’aigua en posteriors construccions de les piscines exteriors i de la
piscina de cinquanta metres.
En aquest moment, hi ha importants mancances de serveis a les instal.lacions de
les Piscines, tenint en compte també el servei que han donat aquestes
instal.lacions a la ciutat des del punt de vista esportiu.
Cal recordar que es va fer un primer estudi, que es va transformar en un projecte,
que marcava tota una sèrie d’iniciatives per poder disposar a la Piscina municipal
de Manresa d’una instal.lació per al futur, que fos la instal.lació del proper segle.
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Aquesta instal.lació implicava la construcció d’un nou equipament de serveis
perquè la reforma de l’actual costaria massa diners.
Cal ser conscients que el nou equipament no ha de servir tan sols perquè els
usuaris de la Piscina es canviïn de roba, sinó que ha d’oferir altres serveis que
són necessaris per a les instal.lacions esportives. No es tracta, per tant, només
d’una piscina, sinó d’una instal.lació esportiva.
Cal, doncs, construir un nou edifici de serveis, cobrir la Piscina de cinquanta
metres de manera fixa, perquè ara es cobreix tan sols amb un globus de lona, i
també ampliar la zona d’estiu. Per tant, s’hauria d’enderrocar la part de l’edifici de
la piscina coberta.
El projecte que es presenta amb aquest dictamen correspon a la fase primera, en
la qual es desenvolupa la futura construcció ambiciosa de la Piscina. Es planteja
la construcció d’un edifici de 2.300 metres aproximadament, on hi haurà els futurs
serveis, és a dir, com ja ha explicat, no només els corresponents a vestidors, sinó
que també hi harà un bar, una sala destinada a gimnàs, etc., que són els que
considera que es mereix la ciutat.
Aquests criteris responen a una nova piscina que ha de mantenir la vessant de
piscina esportiva, la de piscina ludico-social de rehabilitació, que és el que està
fent en aquest moment, i també la de piscina d’estiu, de joc i d’oci.
Aquest projecte comporta una inversió de 257 milions de pessetes que es
divideixen en dues fases: una primera fase de 146.800.000 pessetes i una
segona, de 110 milions de pessetes.
Està previst començar la primera fase gairebé immediatament i cal recordar que
es disposa de 100 milions de pessetes, 50 dels quals són de l’Ajuntament de
Manresa i 50 de la Diputació de Barcelona, i encara resten pendents 50 milions
més de la Generalitat respecte els quals hi ha un cert compromís d’aportar-los.
Cal dir que hi ha hagut un seguiment del projecte per part del departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya que també s’ha fet des del punt de vista
esportiu.
Per tant, respecte a aquest projecte hi ha consens des del punt de vista sanitari i
esportiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
6.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

6.1.1

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA TARIFES
DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES
DE
TRACCIÓ
MECÀNICA
EN
ZONES
ESPECIALS
I
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI
LIMITAT.

Tal com consta al començament de l’acta, aquest dictamen ha quedat retirat a
l’inici de la sessió.
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6.1.2

APROVAR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ANY 1999.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 11 de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“La Llei 49/1998, de 30 de desembre de Pressupostos General de l’Estat pel
1999, estableix el règim de les retribucions del personal al servei del sector
públic per l’any 1999.
És, per tant, necessari aplicar dita normativa al personal de l’Ajuntament de
Manresa.
Per tot això, la Comissió d’Hisenda té l’honor de proposar al Ple de la
Corporació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari de l’Ajuntament,
tindran a partir de l’1 de gener de 1999, un augment del 1,80 per cent, segons
disposa l’article 22. Ú. de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 1999, i, en conseqüència, la seva quantia, serà la fixada
a l’article 26.Ú. A) i B), de la mateixa norma legal i Annex I de la Resolució de 4
de gener de 1999 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.
SEGON Ú.- La percepció del Complement de destinació pels funcionaris
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als nivells que pels diferents llocs de
treball es fixen en el catàleg de llocs de treball vigent.
Dos.- Amb efectes de l’1 de gener de 1999, les quanties del complement de
destinació, tindran un augment del 1,80 per cent, en compliment del que disposa
l’article 22 Ú de la Llei 49/1998, de 30 de desembre i, en conseqüència, la seva
quantia, serà la fixada a l’article 26.ú, d), de la mateixa norma legal i Annex II de
la Resolució de 4 de gener de 1999, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses.
Tres.- Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d’acord amb
el que es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats
legalment per a la corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball, a
que fa referència l’apartat U. anterior.
TERCER.- La quantia del valor del punt a efectes de l’aplicació del complement
específic fixat per cada lloc de treball en el vigent catàleg de llocs de treball
d’aquest Ajuntament, tindrà, amb efectes de l’1 de gener de 1999, un augment
del 1,80 per cent, respecte de la vigent al 31 de desembre de 1998, en
compliment del que disposa l’article 26.Ú. D) de la Llei 49/1998, de 30 de
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat pel 1999.
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La quantia per complement específic que correspongui, la percebran els
respectius funcionaris per dotzenes parts, llevat la quantitat de 100.656
pessetes, que es percebrà per meitat en els mesos de juny i desembre, reduïda
en el seu cas, en la part proporcional del temps computable de servei durant el
corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement específic fixat
a un lloc de treball sigui inferior a 100.656 pessetes, percebrà a l’any 1999, dita
quantitat de 100.656 pessetes per meitat en els mesos de juny i desembre,
sense perjudici en el seu cas, del prorrateig per temps computable de servei .
QUART.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari d’aquest
Ajuntament, que figura com Annex núm. 1 a aquest dictamen, i que resulta de
l’aplicació dels acords segons i tercer anteriors.
CINQUÈ.- Les retribucions del personal laboral i eventual s’incrementaran amb
efectes del l’1 de gener de 1999, en un 1,80 per cent, respecte de les vigents
al 31 de desembre de 1998 i, en conseqüència, seran les que pels diferents
conceptes es detallen a l’Annex núm. 2 a aquest dictamen. Aquest personal,
tindrà dret a dues pagues extres, els mesos de juny i desembre
respectivament, de l’import d’una mensualitat mes triennis, cadascuna d’ells, en
la proporció que, en el seu cas correspongui. L’import dels triennis, serà igual al
que percep el personal funcionari de categoria equivalent i que es concreta en
l’Annex únic abans esmentat.
SISÈ.- Ú.- El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat, del personal
de recaptació executiva a que fa referència l’Annex 2. Punt 6, dels acords en
matèria de retribucions adoptats pel Ple de la Corporació de 26 de gener de
1996, experimentarà pel 1999, un augment del 1,80 per cent, fixant-se en
89.283 pessetes.
Dos.- El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del personal de la
policia local, per raó d’intensitat de treball de diferents serveis, a que fa referència
la norma d’aplicació 4. Del punt 2.2 de l’annex 2, dels acords en matèria de
personal, adoptats pel Ple de la Corporació el 26 de gener de 1996, tindrà pel
1999 un augment del 1,80 per cent i restarà fixat en 1.569 pessetes. Igual
augment experimentaran les quantitats contingudes en el mateix annex als
efectes d’incentivar la presència efectiva del propi personal de la policia local, que
restaran fixades així:

Grups o categories
Guàrdia
Caporal
Sergent

Pessetes mensuals
19.557
21.375
24.381

Deducció per dia treballat
642
701
800
26

Sots-Oficial
Oficial

30.407
44.153

997
1.449

Tres.- El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del personal del
Servei d’Administració d’Hisenda, regulat en l’acord del Ple de la Corporació 19
de maig de 1997 tindrà, per l’any 1999, un augment del 1,80 per cent, restant
fixat en 36.378 pessetes.
SETÈ.- L’Annex número 5 de “- Normes d’aplicació de la puntuació a efectes
de Complement Específic -,” apartat B), Especial Dedicació, que va aprovà el
Ple de la Corporació en sessió de data 26 de gener de 1997, quedarà amb
efectes de l’1 de gener de 1999 redactat de la següent manera:
ESPECIAL DEDICACIÓ:
Definició
És el lloc de treball que exigeix de forma continuada una dedicació superior a
l’habitual realitzada en la jornada normal de treball.
Nivells:
Nivell 1: 2,60 punts = 7 hores setmanals.
Nivell 2: 1,95 punts = 5 hores setmanals.
Nivell 3: 1,30 punts = 2,5 hores setmanals.
Entre la jornada normal de treball i l’acompliment de l’especial dedicació, hi
haurà d’haver una interrupció de la jornada no inferior a una hora, així com un
mínim de presència diària de 2,5 hores .
Per al nivell 3 l’especial dedicació implicarà l’obligació de presència d’una tarda
a la setmana .
Per als nivells 1 i 2 implicarà l’obligació de presència de dues tardes a la
setmana.
Així mateix, en funció de les particularitats del lloc de treball, es podran prefixar
els dies de prestació, d’acord amb les necessitats del servei.
L’especial dedicació, es podrà veure incrementada en 0,65 punts quan el règim
de compliment es faci en plena disponibilitat.
Excepcionalment, es podrà assignar una puntuació de 0,65 punts de
disponibilitat a aquells llocs de treball que es requereixi la seva presència de
forma esporàdica.
VUITÈ.- En tot allò no modificat pels acords anteriors, tindrà vigència pel
1999, els acords en matèria de retribucions del personal municipal, adoptats pel
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Ple de la Corporació, el 26 de gener de 1996, 19 de gener de 1998 i 21 de
desembre de 1998.”
El senyor Canongia i Gerona diu que, com molt bé ha sabut sintetitzar el
secretari, aquest dictamen és, simplement, la ratificació de l’1,8 per 100, que és
l’augment que aprova la Llei General Pressupostària per als treballadors públics.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament aquest
dictamen perquè és correcte i és el que s’havia de fer. En canvi, no era correcte
l’acord que es va adoptar en l’anterior Ple, segons el qual s’aplicava un augment
lineal que no s’ajustava a la normativa vigent.
Vol deixar-ho clar perquè no sembli que la posició del GMCIU és contradictòria,
sinó que és perfectament coherent.
El senyor Canongia i Gerona diu que, per aclarir els termes de la votació perquè
ningú se senti enganyat, voldria recordar que aquest dictamen porta,
incorporades, les modificacions que es van produir en l’anterior Ple. Per tant,
aquesta és una modificació sobre la modificació anterior i no una supressió de la
modificació anterior.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
6.1.3

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
LA URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MAGÍ I PLAÇA
CONFRONTANT, DINS L’ACTUACIÓ RESIDENCIAL FRANCESC
MACIÀ, FASE NÚM. 3, I APROVAR PROVISIONALMENT
L’EXPEDIENT
D’ORDENACIÓ
I
APLICACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 7
de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Vistos els informes emesos pel Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
que consten a l'expedient.
Vist el conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Català
del Sòl en data 26 de novembre de 1998.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
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PRIMER: Aprovar la imposició de Contribucions Especials per la urbanització
del carrer Sant Magí i plaça confrontant, dins l'actuació residencial Francesc
Macià, fase número 3.
SEGON: Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1
a 5 inclusius, expressius de:
- La determinació de l'aportació econòmica a realitzar per l'Ajuntament.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució de l'obra . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Aportació econòmica de l'Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Percentatge d'aplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Base imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Suma dels mòduls de distribució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Preu unitari dels mòduls
(PTA/m2. de sostre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.004.042
3.004.042
50 %
1.502.021
772 m2.
1.945,653

TERCER: Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que també es publicarà a
un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període esmentat no s'ha presentat cap al.legació, els
acords adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article
17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes
Locals.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que al novembre de 1998 l’Ajuntament de
Manresa i l’Institut Català del Sòl van signar un conveni urbanístic segons el qual,
aquest últim, es compromet a contractar i executar la totalitat de les obres
incloses dins de l’àmbit del projecte d’urbanització del carrer de Sant Magí i plaça
confrontant, dins de l’actuació residencial Francesc Macià.
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Hi ha tres fases i el finançament de la fase número tres és de tres milions de
pessetes que s’obtindran mitjançant l’aportació econòmica de l’Ajuntament a
través de contribucions especials. Aquesta és la raó d’aquest dictamen.
Pel que fa a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el
50 per 100.
Les característiques de l’expedient són les següents: l’import de les obres és de 3
milions de pessetes, el percentatge d’aplicació és del 50 per 100, la base
imposable és d’1,5 milions de pessetes, la suma dels mòduls és de 772 metres
quadrats i el preu unitari és de 1.945 pessetes per metre quadrat.
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.h) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.j) de la Llei 8/1987.
6.1.4

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ
ORDENANCES FISCALS NÚM. 1, 2, 3, 4 I 15.

DE

LES

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 11
de gener de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“La Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l'ordre social modifica diverses normes legals que afecten al sistema tributari
local, en especial, a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Apart de diverses modificacions de tipus especialment tècnic o d'aplicació
obligatòria, la nova normativa legal permet als Ajuntaments la regulació de
diverses bonificacions en els impostos sobre vehicles de tracció mecànica,
sobre construccions, instal.lacions i obres i sobre activitats econòmiques.
La disposició transitòria desena de la susdita llei permet als Ajuntaments aplicar
les modificacions establertes amb efectes de l'u de gener de 1999, sempre que
la seva aprovació i publicació es realitzi abans de l'u d'abril de 1999.
Per tot això, el President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a
continuació es detallen:
*

Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

- Es modifica l’apartat 2 de la lletra b) de l’article 3, quina nova redacció serà:
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“Les obres d’urbanització i de millora, com les explanacions i les que es realitzin
per l’ús dels espais descoberts, considerant-se com a tals els recintes destinats a
mercats, els dipòsits a l’aire lliure, les preses, salts d’aigua i embassaments inclòs
el llit dels mateixos, els camps o instal.lacions per la pràctica de l’esport, els molls,
els estacionaments i els espais annexes a les construccions.”
- Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 14 i l’actual apartat 3 passa a ser el 2.
*

Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica

- Es modifica l'apartat 3 de l'article 2, el qual quedarà redactat de la forma
següent:
No estan subjectes a aquest impost:
a)

Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per
antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular
excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o curses limitades
als d'aquesta naturalesa.

b)

Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica,
la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilograms.

- Es modifica l'apartat e) de l'article 3, el qual quedarà redactat de la forma
següent:
Els cotxes de minus-vàlids a què es refereix el número 20 de l'annex del Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de
la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i els
adaptats per a la seva conducció per persones amb discapacitat física, sempre
que la seva potència sigui inferior a 14 o 17 cavalls fiscals, i pertanyin a
persones minus-vàlides o discapacitades físicament, amb una grau de minusvàlua inferior al 65%, o igual o superior al 65%, respectivament. En qualsevol
cas, els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció, no podran gaudir-la
per més d'un vehicle simultàniament.
Així mateix, els vehicles que, tenint una potència inferior a 17 cavalls fiscals,
estiguin destinats a ser utilitzats com auto-turismes especials per al transport
de persones amb minus-vàlua en cadira de rodes, bé directament o prèvia la
seva adaptació. A aquests efectes, es consideraran persones amb minus-vàlua
aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%,
d'acord amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de
20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no
contributives.
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Amb independència del que s'ha establert a l'apartat 2 d'aquest mateix article,
per a poder gaudir de l'exempció a què es refereix el paràgraf anterior, els
interessats hauran de justificar la destinació del vehicle.
- S'afegeix un apartat 3 a l'article 3, amb la redacció següent:
Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost els vehicles que,
tenint o no la consideració d'històrics, la seva antiguitat sigui superior a 25
anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no pogués
ser coneguda es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, o, en el
seu defecte, per impossibilitat de coneixement de les dades anteriors, la data
en la qual el corresponent tipus o variant va deixar-se de fabricar.
Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar la seva
concessió acreditant la concurrència de les circumstàncies previstes al paràgraf
anterior, i, en tot cas, tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la
sol.licitud.
- Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 5, que quedarà redactat de la
manera següent:
Potència i tipus de vehicle

Quota

a) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

3.100
8.370
17.670
22.010
27.510

- Es modifica l'apartat 3 de l'article 6, que passarà a tenir la redacció següent:
Les quotes que s'hagin de liquidar tindran caràcter anual i irreduïble, llevat dels
casos de primera adquisició o de baixa definitiva del vehicle, els quals es
prorratejaran per trimestres naturals. També procedirà el prorrateig de la quota
en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per substracció o
robatori del vehicle, i això des del moment en què es produeixi aquesta baixa
temporal en el registre públic corresponent.
*

Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres

- El capítol IV passarà a denominar-se "Base imposable, quota, acreditament i
bonificacions"
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- Es modifica l'article 4, que passarà a tenir la redacció següent:
1.

La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real o efectiu de la
construcció, instal.lació o obra, del qual no formen part, en cap cas,
l'Impost sobre el Valor afegit i demés impostos anàlegs, propis de règims
especials, ni tampoc les taxes, preus públics i resta de prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades amb les esmentades
construccions, instal.lacions o obres.

2.

La quota de l'impost es deduirà d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.

3.

El tipus de gravamen serà del DOS AMB CINQUANTA-SIS per cent
(2,56%)

4.

L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal.lació o
obra, malgrat que no es disposi de la corresponent llicència.

- S'afegeix un nou article 4 bis, amb la redacció següent:
1.

Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les
construccions, instal.lacions o obres següents:
a) La construcció d'habitatges de protecció oficial d'iniciativa pública.
b) Les de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix
l'annex número 1 d'aquesta ordenança.
c) Les de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles o de millora i
rehabilitació de façanes realitzades per les Administracions Públiques o
per organismes o empreses depenents de les mateixes en els polígons o
edificis de promoció i gestió públiques.
d) Les realitzades per les Administracions Públiques amb càrrec totalment o
parcial a d'altres Administracions Públiques en edificis públics de caràcter
cultural, històric, artístic o d'ús públic o social.

2.

Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota de l'impost les obres de
millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat anterior.

3.

Gaudiran d'una bonificació del 40% de la quota de l'impost les obres
realitzades com a conseqüència de noves edificacions en el sector del
Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix l'annex número 1 d'aquesta
ordenança.
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4.

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 expedient especialment instruït a
l'efecte.

5.

La concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors
correspondrà al Ple de la Corporació, a sol.licitud del subjecte passiu
realitzada simultàniament amb la sol·licitud de la llicència, previ expedient
en el que s’acreditarà les circumstàncies que la justifiquen.

- Es modifica l'apartat 1 de l'article 5, que passarà a tenir la redacció següent.
Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar
dins dels 20 dies hàbils següents a la concessió de la corresponent llicència,
declaració-autoliquidació de l'impost i a efectuar simultàniament l'ingrés de la
quota. En el supòsit de que l’interessat hagi sol.licitat, en la forma prevista, una
bonificació de les regulades en aquesta Ordenança, el termini de 20 dies es
computarà des de la resolució de dita sol.licitud. A la declaració-autoliquidació
hi constarà la informació següent:
a) Descripció de la construcció, instal.lació o obra a realitzar.
b) Situació de l'immoble o terreny
c) Cost total estimat o pressupostat
S'acompanyarà amb la declaració còpia del pressupost del projecte
degudament visat pel Col.legi Oficial corresponent, en el cas que aquest sigui
preceptiu.
Quan no es disposi de pressupost del projecte visat pel Col.legi Oficial, la
declaració i liquidació corresponent s'adequarà als índexs o mòduls que figuren
a l'annex número 2 a aquesta ordenança.
*

Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre l'Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

- Es modifica l’article 3, que quedarà redactat de la forma següent :
“No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes del l’impost sobre béns
immobles. En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència de que estiguin o no
contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.”
- S’afegeix una lletra d) a l’article 5, amb la redacció següent:
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d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a
Conjunt Històrico-Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès
cultural, segons el que s’estableix la llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històrico Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin
que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en
els esmentats immobles i que aquestes han permès una utilització o
aprofitament normal dels béns.
- Es modifica l’apartat d) de l’article 6, que tindrà la redacció següent.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de
les Assegurances Privades.
- Es modifica l’article 7, que tindrà la redacció següent:
1.- És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent :
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què
es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que transmeti
el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2.- En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o
jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,
que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el
dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.
- S’afegeix el paràgraf següent a l’article 9:
La reducció prevista a l’apartat anterior no serà d’aplicació als supòsits en què els
valors cadastrals resultants de la revisió o modificació de valors cadastrals a partir
d’1 de gener de 1998 siguin inferiors als vigents fins aquell moment.
*

Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques
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- Es modifica l’apartat c) de l’article 5, que quedarà redactat de la forma següent :
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de
les Assegurances Privades.
- S’afegeix l’article 5 bis, amb la redacció següent :
Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota tributària definida a l’article 8è.
d’aquesta Ordenança, durant els cinc primers anys de la seva activitat els
subjectes passius que iniciïn, des de l’1 de gener de 1999, activitats comercials o
industrials ( Secció 1ra. de les Tarifes) sempre que compleixin les condicions
següents :
a)

Que la bonificació es sol.liciti expressament i de manera simultània amb la
declaració d’alta.

b)

Acreditar al moment de l’alta o en el termini de 15 dies posteriors a la
mateixa, la contractació laboral de treballadors en un nombre mínim d’un i
màxim de vint sense que pugui computar-se el titular de l’activitat.

c)

El subjecte passiu haurà de mantenir la condició d’ocupació de la lletra
anterior durant els cinc anys de la bonificació. En altre cas perdran la
mateixa pels exercicis següents.

El subjecte passiu haurà de comunicar a l’Ajuntament la pèrdua del dret a la
bonificació.
L’Administració Tributària Municipal podrà requerir, com a màxim anualment, que
l’interessat acrediti reunir les condicions d’ocupació exigides.
Es considerarà inici d’una activitat :
a) En produir-se un canvi de titularitat en una activitat preexistent.
b) En iniciar un subjecte passiu una activitat distinta de la que exercia o continua
exercint.
No es considerarà inici d’una activitat :
a) L’alta i baixa presentada per un subjecte passiu per una mateixa activitat
econòmica encara que suposi una modificació en la classificació tarifària.
b) L’alta d’una activitat en el mateix local en el que continua exercint-ne d’altre.
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c) El canvi de denominació o de la forma societària o en els supòsits de fusió,
transformació, escissió o aportació de branques d’activitat.
Segon: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova
redacció dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o
al.legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial
de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles
modificats i de les ordenances aprovades, que retrotrauran la seva vigència al
dia primer de gener de 1999, de conformitat amb l'apartat 4 de la disposició
transitòria desena de la llei 50/1998 de mesures fiscals, administratives i de
l'ordre social, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la Llei 50/1998 de Mesures fiscals,
administratives i d’ordre social, modifica diverses normes legals que afecten el
sistema tributari local, especialment, la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes
Locals.
Al marge de diverses modificacions de tipus especialment tècnic o d’aplicació
obligatòria, la nova normativa legal permet als ajuntaments la regulació de
diverses bonificacions en els impostos sobre vehicles, sobre construccions,
instal.lacions i obres i també sobre activitats econòmiques.
Cal dir també que la disposició transitòria desena de la Llei 50/1998 permet als
ajuntaments aplicar les modificacions establertes amb efectes d’1 de gener de
1999, sempre que la seva aprovació i publicació es faci abans de l’1 d’abril de
1999.
En resum, les modificacions que es presenten al Ple per a la seva aprovació són
les següents: Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles: en primer lloc, els salts d’aigua i embassaments tindran la consideració
de béns immobles i, en segon lloc, se suprimeix l’informe tècnic previ del Centre
de Gestió Cadastral per a la concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica: en primer lloc, es recullen petites modificacions legislatives referides a
la subjecció de certs remolcs i semiremolcs i exempcions relatives a vehicles per
a minusvàlids. En segon lloc, s’estableix una bonificació del 100 per 100 de la
quota de l’impost per als vehicles que, tenint o no la consideració d’històrics, la
seva antiguitat sigui superior a vint-i-cinc anys, comptats des de la data de la seva
fabricació. En tercer lloc, s’adapta l’ordenança a la modificació de l’escala de
l’impost, incorporant una nova categoria de més de vint cavalls fiscals. En quart
lloc, es preveu la baixa temporal en els supòsits de robatori.
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Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres: en primer lloc, es puntualitza, d’acord amb la nova redacció
de la llei, que en el cost real i efectiu de l’obra no s’inclourà l’IVA. L’Ajuntament ja
no ho feia, però ara la llei ja ho preveu expressament.
En segon lloc, s’amplia el termini de presentació de quinze a vint dies hàbils
següents a la concessió de la corresponent llicència.
En tercer lloc, quan no es disposi del pressupost del projecte visat pel Col.legi
Oficial, la declaració i liquidació corresponent s’adequarà als índexs o mòduls que
figuren en l’annex número 2 d’aquesta ordenança.
En quart lloc, es regulen les bonificacions que ha establert l’equip de govern del
95 per 100, del 50 per 100 i del 40 per 100 en els supòsits següents: gaudiran
d’una bonificació del 95 per 100 de la quota de l’ICIO les construccions següents:
habitatges de protecció oficial d’iniciativa pública, les de reforma, reparació i
rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, les
de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de totes
les façanes realitzades per les Administracions Públiques o per organismes o
empreses dependents d’aquestes Administracions en els polígons o edificis de
promoció i gestió pública. També gaudiran d’aquest percentatge les construccions
realitzades per les Administracions públiques amb càrrec total o parcial a altres
Administracions públiques en edificis públics de caràcter cultural, històric, artístic
o d’ús públic o social.
Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota de l’ICIO les obres de
millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal no
comprès en el barri antic.
Gaudiran d’una bonificació del 40 per 100 de la quota de l’ICIO les obres
realitzades com a conseqüència de noves edificacions en el sector del barri antic.
I, per últim, gaudiran d’una bonificació de fins el 50 per 100 de l’ICIO les obres
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació,
circumstàncies que caldrà justificar en un expedient especialment instruït a
l’efecte.
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: en primer lloc, s’adapta el text a la nova
redacció de la llei pel que fa a la consideració dels terrenys rústics. En segon lloc,
s’inclou l’exempció de béns dels conjunts històrico-artístic. En tercer lloc, s’inclou
la modificació de la llei pel que fa a les exempcions de les entitats gestores de la
Seguretat Social. En quart lloc, s’inclou la modificació consistent en considerar
com a subjecte passiu les entitats sense personalitat jurídica. I, per últim, una
modificació interessant, malgrat que no afecti gaire l’Ajuntament de Manresa, és
tracta d’incloure la modificació de la llei en el sentit de considerar com a subjecte
passiu, substitut del contribuent, l’adquirent, quan el contribuent sigui una persona
física no resident a Espanya.
Ordenança fiscal número 15, reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques: en aquesta ordenança es regula la bonificació relativa a les noves
activitats i queda de la manera següent: tindran dret a una bonificació del 50 per
100 en la quota tributària definida en l’IAE durant els cinc primers anys de la seva
activitat, els subjectes passius que compleixin les condicions següents: que la
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bonificació sigui expressament sol.licitada i que s’acrediti en el moment de l’alta o
en el termini de quinze dies posteriors a l’alta, la contractació laboral de
treballadors en un nombre mínim d’1 i màxim de 20, sense que pugui computarse al titular de la activitat. El subjecte passiu haurà de mantenir la condició
d’ocupació durant els cinc anys de la bonificació.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP demana que se li faciliti
un text articulat actualitzat de les ordenances fiscals vigents.
Al marge d’això, voldria dir que amb l’article 4 bis de l’Ordenança reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres que fa referència a les
bonificacions del 95 per 100 de la quota d’aquest impost, es constata el fet que
s’atorguen subvencions a les obres de rehabilitació que es realitzin al barri antic.
El GMPP ha demanat sempre que això es fes també a la resta de la ciutat
perquè, malgrat no es tracti d’una quantitat de diners molt important, suposa una
ajuda ferma i demostra que l’Administració creu en la rehabilitació i també en la
seguretat. Considera, però, que hi ha d’haver una limitació en l’aplicació dels
ajuts, és a dir, no es pot atorgar per a edificacions de cinc anys d’antiguitat perquè
el possible deficient estat de conservació d’aquests habitatges podria ser
conseqüència de defectes de construcció. Per això, el GMPP ha proposat que
s’atorguessin aquests ajuts als edificis que tinguin més de trenta anys.
Amb l’ampliació d’aquest article es bonifica el 50 per 100 i s’aplica a tota la ciutat.
El GMPP se n’alegra que s’hagi fet un pas endavant en aquest sentit perquè
sempre havia reclamat que fos així i lamenta que el percentatge no sigui del 95
per 100. Considera que, en el fons, no deixa de ser una arbitrarietat que aquest
50 per 100 s’efectuï sobre tota la resta de la ciutat sense tenir en compte els
paràmetres de l’edificabilitat d’aquells edificis.
També lamenta l’oportunitat que es perd amb aquestes modificacions
d’ordenances fiscals pel que fa a la plusvàlua en cas de mort del propietari d’un
negoci, perquè la plusvàlua és prou important com perquè pugui ser bonificada,
tal com s’ha fet amb altres conceptes.
Malgrat que en l’IRPF i en els impostos d’Hisenda i altres d’àmbit central,
superiors a l’àmbit municipal, s’atorguin bonificacions del 95 per 100, la plusvàlua
municipal continua essent la mateixa, es cobra el 100 per 100. Aquest fet provoca
un cert desencís als qui s’han de fer càrrec d’un negoci que ha estat sempre
obert, però del qual se n’ha mort el propietari.
El GMPP lamenta que no s’hagi aprofitat aquesta oportunitat per normalitzar
aquesta situació a l’Ajuntament de Manresa.
Malgrat tot, cal tenir en compte que la resta de les modificacions de les
ordenances fiscals són tècniques i d’adequació a la nova legislació.
També cal evidenciar el fet que en l’ICIO s’ha aconseguit un 50 per 100 de
bonificació per a tota la ciutat encara que, insisteix, aquesta és una manera
arbitrària d’actuar.
Per últim, posa de manifest que s’ha perdut l’oportunitat de modificar el
tractament de les plusvàlues que s’originen a causa de les defuncions dels
propietaris dels establiments i els d’actius productius.
Per tot això, el GMPP votarà afirmativament.
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El senyor Oms i Pons intervé dient que, en general, el GMCIU valora
positivament les modificacions de les ordenances, però hi ha un punt concret que
pot portar a confusió. Es tracta de l’article 3 de l’Ordenança fiscal número 4 que
diu el següent: “No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que
experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de
l’impost sobre béns immobles.” Fins aquí li sembla bé, però després s’afegeix el
següent: “En conseqüència, amb això està subjecte l’increment de valor que
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no
contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.” El GMCIU
considera que s’hauria de clarificar qui ha de determinar si els terrenys són o no
urbans.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que valora molt positivament la seva
coincidència, en el fons, amb el GMPP respecte a les modificacions de les
ordenances i, pel que fa a les petites matisacions que ha exposat, cal dir el
següent: en primer lloc, cal valorar la capacitat de resposta de l’Ajuntament, tenint
en compte la gran quantitat de normes que l’Estat aprofita per modificar amb la
Llei 50/1998 i que afecten l’Ajuntament. Aquesta llei es va publicar el dia 31 de
desembre de 1998 i abans de l’1 d’abril l’Ajuntament ha d’introduir les
modificacions necessàries, aprovar-les i publicar-les. Per això, ha estat necessari
posar en pràctica una capacitat de resposta significativa per poder-ho sotmetre a
aquest Ple.
En segon lloc, deixant al marge els aspectes estrictament legals, totes les
modificacions que s’han introduït, des d’un punt de vista econòmic, disminueixen
la pressió fiscal. A partir d’aquí, cal introduir un altre element significatiu consistent
en el fet que, la modificació de les ordenances fiscals, també comporta una
repercussió econòmica pel que fa al rendiment i a la rendibilitat i això està
relacionat també amb el pressupost. En conseqüència, si no es disposa del
suport econòmic que pot representar aquesta modificació, per responsabilitat
política, també és complicat anar fins a l’extrem màxim de la modificació.
Aquestes són les directrius que ha seguit l’equip de govern a l’hora d’incorporar
totes aquestes modificacions.
Pel que fa al 50 per 100 de bonificació de l’ICIO, al qual s’ha referit el senyor
Javaloyes, cal dir que la raó és únicament el fet que incorporar aquest 50 per 100
en relació a la rendibilitat de l’edifici és realment complicat tenint en compte la
manca de temps. No hi ha hagut possibilitat, des del punt de vista d’economia de
gestió, de buscar una correspondència entre els dos paràmetres.
En relació a la plusvàlua, ha de dir que l’Ajuntament ha valorat la possibilitat, en
cas de mort del propietari, però això ja està en la línia de l’impost de successions i
donacions que ja ho preveu. L’Ajuntament no disposava de les dades relatives al
que podria representar econòmicament i, per tant, ha optat per una mesura més
prudent consistent en incorporar aquest estudi en la propera modificació de les
ordenances.

40

Pel que fa a l’observació del senyor Oms, personalment la interpreta bé, però, de
totes maneres, es compromet a que els serveis jurídics de Tresoreria ho analitzin
amb més profunditat. Malgrat això, li llegirà el que diu literalment l’article 29: “es
modifica l’apartat 2 de l’article 105 que queda redactat com segueix: no està
subjecte a aquest impost l’increment del valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En
conseqüència, amb això, està subjecte l’increment del valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat
impost sobre béns immobles, amb independència del fet que estiguin o no
previstos com a tals al Cadastre o en el padró d’aquell.”
Independentment del fet que les ordenances diferencien perfectament els béns
immobles dels béns rústics, en funció dels seus corresponents apartats,
personalment, interpreta que aquesta espècie de subordinació es refereix
únicament a aquells increments de valor que no estiguin previstos al Cadastre. I,
malgrat que no estiguin al Padró, si han experimentat un canvi de valor han de
pagar per l’impost de l’IBI. Aquesta és la seva interpretació i a la Sala de Plens hi
ha persones molt preparades jurídicament que segurament podrien donar una
opinió més qualificada que la seva.
Malgrat tot, transmetrà la preocupació del senyor Oms per veure si és o no
encertada.
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.h) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.j) de la Llei 8/1987.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
REFERENT A LA BRUTÍCIA A L’ENTORN DE CAN JORBA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCIU el dia 14 de
gener de 1999 que, transcrita, diu el següent:
“Davant la comprovació, per part de tots els ciutadans, de l’estat d’abandó, per
part dels serveis de neteja, dels porxos de Can Jorba, i com que tot i les fortes
pudors que desprenen els excrements i la brutícia que hi ha, el nostre govern
municipal no duu a terme cap acció per tal de solucionar-ho.
El Grup Municipal de CiU proposa l’adopció del següent
ACORD
Que es prenguin urgentment les mesures pertinents per tal que el propietari de
l’edifici Can Jorba compleixi amb la seva obligació de mantenir neta la seva
finca i, en cas de no fer-ho, que ho faci subsidiàriament l’Ajuntament.”

41

El senyor Oms i Pons explica que durant les festes de Nadal i també abans, els
porxos de Can Jorba tenien un aspecte lamentable i els ciutadans procuraven no
passar gaire a prop per la mala olor que desprèn aquell lloc.
Durant les festes de Nadal la situació ha empitjorat molt i el GMCIU demana que,
obligant els propietaris o bé, subsidiàriament, es netegin els porxos.
El senyor García i Comas intervé dient que l’equip de govern votarà
afirmativament la proposició i espera no haver-la de complir per les raons que
explica tot seguit: en primer lloc, en la introducció del text de la proposició, es fa
esment a l’estat d’abandó, per part dels serveis de neteja, dels porxos de Can
Jorba i cal tenir en compte que l’obligació és del propietari de l’edifici, tal com es
reconeix al final de la proposició. Els serveis de neteja no intervenen en zones
privades, sinó a la via pública i, malgrat que s’hagin fet en aquest lloc concret
actuacions de neteja amb aigües bactericides per indicació de la regidoria de
Medi Ambient, no es neteja diàriament.
Espera, com ha dit abans, no haver de complir aquest acord perquè l’edifici de
Can Jorba disposa de llicència d’obres i, en aquest moment, ja s’estan fent en el
seu interior les proves d’esforç i els assajos necessaris per dur a terme les obres.
Està previst fer un tancament perimetral de tot l’edifici, que ocuparà part de la via
pública i, per tant, ja quedaran coberts els porxos.
L’Ajuntament té molta cura en l’atorgament d’aquesta llicència perquè afecta una
zona amb semàfors, amb important trànsit de vianants i on hi ha l’entrada del
carrer nou. Per això, cal tenir cura en la manera de col.locar les tanques i en les
entrades als carrers. De la manera en què està plantejada l’obra, els materials de
l’enderroc de l’edifici sortiran pel carrer Nou a la part de la Muralla. Per tant, no
ocuparà cap part de la plaça de l’interior del mercat.
La càrrega de materials es farà per la Muralla i, a més, s’ocuparà una part de la
vorera, per tant, és un punt en el que s’han d’ajustar molt bé les dimensions.
Espera que abans que s’acabi el mes de gener ja hi hagi construïda la tanca i que
l’Ajuntament no hagi de fer cap actuació subsidiària als porxos i comencin les
obres de l’edifici de Can Jorba.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
REFERENT A LA COL.LOCACIÓ DE PANTALLES ACÚSTIQUES A
L’EIX TRANSVERSAL, AL SEU PAS PER LA BARRIADA MION.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP el dia 14 de
gener de 1999 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que la construcció de l’Eix Transversal al seu pas per Manresa i, en
concret a la barriada Mion, no es varen col.locar les pantalles acústiques
pertinents.
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Atès que els veïns afectats han reclamat insistentment la col.locació de les
pantalles acústiques.
Atès que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 1999, publicats
al BOP en data 23 de desembre de 1998, hi ha la disposició cent trentavuitena
que fa referència a al col.locació de pantalles acústiques a l’Eix Transversal.
Atès que la col.locació de les pantalles acústiques es realitzaran on els
municipis afectats ho reclamin i per ordre de sol.licitud rebuda.
Atès que el pressupost és limitat.
PROPOSEM:
Demanar a la Generalitat de Catalunya, a través del departament corresponent,
que, pel que disposa la disposició cent trentavuitena, es realitzi la col.locació de
pantalles acústiques a l’Eix Transversal al seu pas per la Barriada Mion.”
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la proposició que presenta el GMPP, tal
com suposa que hauran sentit tots perfectament en aquesta ocasió en boca del
secretari, és exactament el que demana el GMPP.
El GMPP considera que ha de ser l’Administració local la qui ha de demanar
formalment al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya la
col.locació d’aquestes pantalles acústiques.
El departament corresponent de la Generalitat anirà donant entrada a les
sol.licituds que vagi rebent i, quan hagi exhaurit el seu pressupost, que és limitat,
s’haurà acabat.
El GMPP agrairia que, donat que hi ha aquesta disposició publicada al BOP,
l’Ajuntament aprofités l’ocasió i demanés la instal.lació de les pantalles acústiques
a la barriada Mion.
El senyor García i Comas intervé dient que, en coherència amb les actuacions
que ja ha anat fent, l’equip de govern, votarà afirmativament aquesta proposició
perquè li sembla just que, de la mateixa manera que en alguns punts de l’Eix on
hi ha cases unifamiliars s’han col.locat pantalles acústiques, també se n’instal.lin
en una barriada sencera com la Mion.
L’equip de govern sempre ha defensat aquesta postura i l’ha discutit amb l’actual
director general de Carreteres, que abans era director de GISA, quan s’estava
construint l’Eix.
Quan es va construir el pas de l’Eix pel carrer Colom, es va fer una plantació
d’arbres amb l’argument que els càlculs demostraven que això ja era suficient per
mantenir el fre sonor a la barriada Mion, però encara hi ha sorolls i, per tant, cal
que s’instal.lin pantalles acústiques. L’Ajuntament de Manresa ho ha anat
sol.licitant des d’abans de la inauguració de l’Eix, tant des del departament
d’Urbanisme com des del de Medi Ambient i ha enviat còpia de les sol.licituds als
veïns afectats.
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Cal dir que aquest problema no afecta tan sols el carrer Colom, sinó també l’IES
Guillem Catà, el qual ha instal.lat un sistema diferent de les pantalles acústiques.
I així, en tots els llocs on la carretera s’ha modificat acostant-se a les edificacions,
han augmentat les molèsties.
També figura entre les peticions de l’Ajuntament, una pantalla a Cal Gravat i a la
Balconada i espera que hi hagi acord entre el departament de Carreteres i
l’Institut Català del Sòl perquè es construeixi una barrera en els punts on la
carretera passa molt a prop dels habitatges.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU considera que aquest és un
problema important ja que hi ha un barri que ho reclama, però ha tingut
coneixement que l’associació de veïns es va entrevistar amb el senyor Antoni
Lluch, el qual el 18 de desembre de 1998 va enviar una carta que llegeix a
continuació i que va dirigida al senyor Rubén Arias, president de l’Associació de
Veïns de la barriada Mion-Puigberenguer: Senyor, d’acord amb la reunió
mantinguda amb vostè, em plau fer-vos avinent les dates possibles d’ubicació de
les pantalles acústiques a la carretera C-25, Ronda de Manresa, al davant del
barri Mion. El mes de gener es redactarà el projecte d’acord amb el darrer paquet
de dates de soroll que s’estan enregistrant aquest dies. La col.locació de les
pantalles es podrà fer a partir d’aquesta data. Un cop s’hagi fet la licitació de les
obres per poder-les adjudicar, aquest període necessita entre tres i quatre mesos
per poder-se fer efectiu. Val a dir, doncs, que la qüestió de les barreres
necessàries s’haurà de preveure aproximadament per al mes de maig. Ben
cordialment, senyor Antoni Lluch, director general de Carreteres, el 18 de
desembre de 1998.
Aquest és un tema que està més o menys endegat i, per tant, el GMCIU no té cap
inconvenient en votar afirmativament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE EN EL PRESSUPOST DE 1999 S’EFECTUÏ LA
PREVISIÓ O MODIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DUR A TERME
LES OBRES D’URBANITZACIÓ PER A CONSTRUIR PISOS
TUTELATS A MANRESA, EN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP el dia 14 de
gener de 1999 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat van iniciar tot el procés
administratiu necessari per poder fer realitat l’edificació de pisos tutelats.
Atès que hi ha compromisos ferms i adoptats per totes les administracions
implicades en l’execució del projecte des del 17 de maig de 1995.
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Atès que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 1999, publicats
al BOP en data 23 de desembre de 1998, hi ha la disposició centquatrena que
fa referència a que “el Dep. de Benestar Social, en conveni amb l’Ajuntament
de Manresa, ha de realitzar les obres d’urbanització per construir pisos tutelats
a Manresa”.
PROPOSEM
Que es portin a terme les previsions necessàries i/o modificacions en els
pressupostos de 1999 d’aquest Ajuntament per poder dur a terme les obres
d’urbanització en conveni amb el Dep. de Benestar Social, tal com indica la
disposició centquatrena, necessàries per poder continuar el projecte de
construcció dels pisos tutelats per part de l’Administració autonòmica.”
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que aquesta proposició fa referència a la
disposició dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya segons la qual s’han
de posar en conveni l’Ajuntament de Manresa amb el departament de Benestar
Social de la Generalitat per iniciar les obres d’urbanització i posterior construcció
dels pisos tutelats que ja estaven concretats.
És evident que, per part de l’Administració i de l’equip de govern, inicialment, no
hi ha referències establertes dins dels Pressupostos per a 1999, respecte a cap
tipus d’obres d’urbanització per poder construir els pisos tutelats de la barriada
Mion. Això pot ser causa del fet que no hi hagi acord amb el departament de
Benestar Social, perquè hi ha d’haver aquesta partida pressupostària per part de
l’Administració Local i cal tenir en compte la pèrdua d’aquesta inversió per a la
ciutat de Manresa. Fa un parell de mesos l’equip de govern va dir que quan hi
hagués una partida pressupostària als Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i, per tant, un compromís ferm per tirar endavant aquests pisos tutelats,
reconsideraria la seva opinió, segons la qual no és necessari fer cap mena de
previsió pressupostària. Ara la situació està prou definida i sembla ser que hi ha
partida pressupostària per poder dur a terme els pisos tutelats per part de la
Generalitat. Hi ha un ferm compromís de l’Administració local per dur a terme la
construcció d’aquests pisos, com també de la Generalitat des de l’any 1995, i cal
tenir en compte que no es poden construir els habitatges si no es fa abans les
obres d’urbanització.
És per tot això que agrairia molt cordialment que es votés afirmativament la
proposició.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que la proposició del GMPP, en la seva
part dispositiva és pràcticament idèntica a la d’un ple anterior. En aquella ocasió
l’equip de govern va votar negativament per considerar que, en tot cas, calia
concretar quina és la planificació d’inversions del departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya pel que fa a aquest equipament, per poder fer les
previsions oportunes en funció d’això.
El fet que el GMPP reiteri la seva proposició fa pensar que considera que s’ha
produït algun canvi que pot provocar la variació del sentit del vot. Malauradament,
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l’equip de govern no pot confirmar aquesta hipòtesi. De fet, malgrat les
informacions que el mateix GMPP va difondre recentment als mitjans de
comunicació, la realitat contrastada fa pocs dies amb el departament
corresponent de la Generalitat, és que aquell departament està esperant, per
tancar el seu pressupost d’inversions, les aportacions que no procedeixen
estrictament dels fons del Pressupost de la Generalitat, sinó d’altres aportacions,
en concret, les procedents de les obres socials de les caixes. Això no serà
possible, no ho tindrà tancat fins a finals del mes de febrer i, per tant, l’Ajuntament
ha concertat ja una entrevista amb el conseller senyor Comes per al mes de març
en la qual intentaran concretar quina és la previsió i la planificació i, en funció
d’això, es faran les determinacions corresponents.
Considera, per tant, que no és ara el moment de fer previsions pressupostàries,
sinó de concretar amb la Generalitat quina és la seva previsió d’inversions.
Per part de l’Ajuntament és el moment de posar a punt els instruments de
planejament urbanístic que han de possibilitar que hi hagi aquest equipament,
com ja s’està fent. En concret s’està treballant en el Pla Especial que l’Ajuntament
espera poder aprovar al proper ple ordinari i, en tot cas, intentarà que estigui
enllestit per a la reunió amb el conseller senyor Comes.
Per tot això, l’equip de govern reitera el seu vot negatiu respecte a aquesta
proposició, tenint en compte, però, que, si es confirma aquesta previsió i es
concreta quin és el “quàntum” de la inversió que farà la Generalitat a l’exercici de
1999, no serà la manca de previsió pressupostària la causa per la qual no es
pugui tirar endavant aquest equipament perquè, si es dóna aquest cas, es faran
les previsions i modificacions pressupostàries corresponents que l’Ajuntament ja
té pensades.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU considera que la proposició
del GMPP és assenyada i, per tant, votarà afirmativament. La voluntat de tots és
aconseguir aquest servei i, per tant, el fet que l’Ajuntament aprovi el pressupost
per arranjar les comunicacions en aquest solar és una fórmula més per
pressionar en aquesta qüestió.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que de les paraules del senyor Mora interpreta
que el problema consisteix en el fet que en aquest moment no se sap encara
quina és la quantitat exacta de diners que hi ha a la partida corresponent de la
Generalitat per poder fer les previsions adequades que permetin elaborar el
calendari.
Tenint en compte que en aquest moment és difícil tenir aquesta informació
perquè tan sols portem divuit dies d’aquest any i potser la Generalitat encara no
ha tancat el pressupost de l’any passat, el GMPP considera que, donat que hi ha
partida pressupostària, malgrat que no se sàpiga quin és el seu import, i tenint en
compte que, en definitiva, es tracta d’aprofundir en les relacions perquè aquest
projecte tiri endavant, com que suposa que per part del senyor Mora hi haurà el
ferm compromís de mantenir informat el GMPP entre el febrer i el març, com a
màxim, respecte a les xifres del departament de Benestar Social i al calendari
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d’execució d’aquestes obres, el GMPP, amb molt de gust, retira aquesta
proposició.
El senyor Mora i Villamate diu que el compromís que demana el senyor
Javaloyes pot ser assumit perquè, tant els grups municipals que s’han interessat
en aquest tema, com l’associació de veïns, seran puntualment informats del
resultat de la gestió que es faci amb el conseller senyor Comes.
En aquest tema el que passa és que tenen una concepció diferent del que és la
prioritat, és a dir, l’Ajuntament considera que en aquest moment cal concretar el
“quàntum” i el calendari perquè aquesta Administració pugui desenvolupar els
instruments de planejament, el Pla Especial que s’ha de fer i en el qual ja fa
setmanes que està treballant per poder concretar la inversió que es decideixi fer.
A partir d’això, no hi ha problema en acceptar el compromís que ha demanat el
senyor Javaloyes.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que no es pot permetre que, després de
gairebé quatre anys sense partida pressupostària, ara que sí n’hi ha, malgrat que
no se sàpiga exactament el seu import, no s’arribi a un acord per qüestions de
calendari.
Per això, demana que s’aprofiti l’oportunitat que tenim aquest any de disposar de
partida pressupostària per tirar endavant tot allò que en el seu moment uns i
altres van prometre en la campanya electoral.
Pren la paraula al senyor Mora respecte al seu compromís de saber per al proper
mes de març quin és l’import de la partida pressupostària i quin és el calendari
d’actuacions i espera que al mes de març el GMPP no es vegi obligat a dur a
terme accions respecte a aquesta qüestió, amb l’ànim de solucionar el tema, com
a conseqüència del fet que les Administracions corresponents no s’estan movent.
L'alcalde intervé dient que es declara retirada la proposició amb el compromís
manifestat.

8.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

8.1

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT ALS INFORMES JURÍDICS
PER LES LLICÈNCIES D’OBRES.

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, del dia 14 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“El Grup Municipal de CiU ha observat que en els últims mesos, quan es
demana una llicència d’obres, a l’expedient només hi ha l’informe tècnic de
l’arquitecte, però no l’informe jurídic tal com s’havia fet fins a aquest moment.
Només s’adjunta l’informe jurídic quan el de l’arquitecte és desfavorable, però
nosaltres creiem que, per coherència, totes les llicències d’obra haurien de tenir
els dos informes.
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Davant d’aquest canvi de procediment.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
Qui ha decidit aquests canvis ?
Quin criteri s’ha seguit per prendre aquesta decisió ?”
El senyor García i Comas contesta que els criteris seguits responen a l’objectiu
de simplificació de tràmits del servei de llicències d’obres i per disposar d’una
millor cobertura jurídica en aspectes que tradicionalment havien tingut poca
atenció com són ara assessorament jurídic en el manteniment, informes de
responsabilitat patrimonial o informacions urbanístiques que anaven demanant
els ciutadans.
Aquesta decisió es va adoptar a proposta dels caps d’unitat i del cap del Servei
d’Urbanisme, considerant que calia prioritzar la intervenció jurídica en aquells
aspectes que estaven poc o gens fonamentats, mentre que l’àrea de llicències
d’obres ja tenia al davant un tècnic arquitecte amb prou capacitat, formació i
experiència per poder analitzar amb garanties aquests expedients, perquè cal
tenir en compte que està parlant d’expedients d’obres amb informes favorables.
Aquesta és una matèria reglada, és a dir, es tracta del compliment d’unes normes
urbanístiques que estan ben definides.
Per tant, es va decidir fer aquesta simplificació, però, no obstant això, malgrat que
els expedients favorables d’obres no incorporin formalment un informe jurídic per
escrit, el cap de la unitat de Llicències té assessorament jurídic en la seva funció i
en les reunions setmanals els tècnics coordinen les diferents llicències amb
l’assessorament jurídic i administratiu que li correspon. Aquest és el cas de les
llicències amb informe favorable que, per alguna qüestió, les informacions
urbanístiques sempre tenen l’informe jurídic paral.lel a l’informe de l’arquitecte.
8.2

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT AL TALL DEL CARRER DEL
BRUC.

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, del dia 18 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que el carrer del Bruc, en sentit ascendent des de l’accés pel Passeig del
Riu, resta encara tallat.
El Grup Municipal de CiU.
PREGUNTA
Per què ha estat tallat tants dies ?
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Per què no ha estat possible fer un esforç per escurçar el temps de reparació
?.”
El senyor Canongia i Gerona contesta que quan es va detectar el forat a la
calçada la Policia Local va acordonar la zona per evitar que algun vehicle hi
fiqués la roda. L’endemà al matí, el cap de la unitat de Manteniment de Via
Pública va fer una inspecció d’aquest desperfecte i el dia hàbil següent els
operaris municipals van intentar solucionar el problema. En aquell moment es van
adonar que el problema era més greu del que semblava en un principi.
Al final, la reparació s’ha convertit en la substitució de trenta metres de tub de
claveguera.
Evidentment, s’hauria pogut enllestir més ràpidament, però l’única fórmula
possible per fer-ho és a través de la contractació externa urgent i, donat que s’han
pogut habilitar recorreguts alternatius que minimitzen l’impacte d’aquest tall
circulatori, s’ha considerat més convenient no fer-ho ja que aquesta fórmula
s’utilitza en casos extrems en els quals no hi ha alternatives que minimitzin
l’impacte circulatori d’aquests talls.
És conscient que hi ha un problema circulatori, però considera que ha quedat
reduït amb els circuits alternatius que no són complexos i són de fàcil compliment.

8.3

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA RECOLLIDA DE PAPER
I VIDRE

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, del dia 18 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“Vist l’increment de dipòsit de deixalleria de vidre i paper en els contenidors
durant les festes nadalenques i les queixes manifestades d’alguns ciutadans
respecte a la recollida insuficient.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
Es programa suficientment l’increment del servei de recollida d’aquests
contenidors en aquestes dates ?. Concretar situació i freqüència realment
efectuada.”
El senyor Mas i Font diu que contestarà la pregunta en dos blocs. Tenint en
compte que el residu que genera la societat occidental és un clar exponent de la
bonança econòmica o de la situació de crisi, entenen que ens trobem en una
situació de bonança econòmica i tenint en compte que les aportacions a les àrees
de recollida selectiva són cada vegada més importants, l’Ajuntament ha
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programat un augment del nombre de contenidors que són de la seva
competència. Per tant, amb això contesta afirmativament la primera part de la
pregunta.
També s’ha demanat al Consell Comarcal, que realitza la resta de les recollides
de la ciutat, que planifiqui l’augment de les aportacions.
Cal dir que és el Consell Comarcal del Bages qui s’encarrega de la recollida del
paper i del cartró en contenidors “igloo”.
Pel que fa al vidre, es recull en trenta-cinc contenidors situats al barri antic i
aproximadament setanta per part del Consell Comarcal i la resta dels contenidors,
que són aproximadament seixanta, estan destinats a la recollida de llaunes i
fèrrics.
Tenint en compte que ha tingut coneixement d’aquesta pregunta avui mateix i, per
tant, no ha estat possible sol.licitar més dades al Consell Comarcal, no pot
respondre la segona part de la pregunta. L’únic que pot dir és que s’ha previst un
augment del nombre de contenidors de competència municipal, que en aquest
moment és de trenta-cinc.
Com és sabut, s’ha fet un important esforç a la zona centre de la ciutat, és a dir,
en la zona comercial, per recollir els cartrons que provenen dels comerços.
Considera que la millor situació és la d’una única Administració actuant pel que fa
als temes de residus i de la seva recollida i, per tant, l’Ajuntament està treballant
coordinadament amb el Consell Comarcal per arribar a una resolució satisfactòria
per al conjunt dels ciutadans.
8.4

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT AL SERVEI DE BUS DE
NADAL.

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, del dia 18 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“El Grup Municipal de CiU valora positivament l’experiència de l’aparcament
d’acollida del Congost i del servei de bus de connexió amb el centre urbà. Per
tal de reconduir aquesta iniciativa en els propers anys.
El Grup Municipal de CiU.
PREGUNTA
Quin nombre d’usuaris, dia per dia i màxims i mínims horaris, han utilitzat
aquest servei ?
Quin nombre d’infraccions d’aparcament s’han detectat en els carrers cèntrics
de la ciutat en els mateixos dies i hores ?
Quin increment de la policia municipal s’ha destinat a la vigilància de les dites
infraccions dels carrers comercials de la ciutat en aquests mateixos dies i hores
?.”
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El senyor Canongia i Gerona contesta que el servei d’autobús l’han fet servir
quaranta-una persones amb un mínim de zero i un màxim de vint-i-tres, tenint en
compte que hi va haver un dia en què el va utilitzar la meitat del total dels usuaris.
Hi ha hagut un total de cent trenta-vuit denúncies als carrers més cèntrics de la
ciutat.
També hi ha hagut un reforç de trenta-tres agents durant quatre hores i mitja al
dia la qual cosa suposa tres agents més patrullant pel centre de la ciutat durant
quatre hores cada dia, amb una tasca específica en el sector del Passeig de Pere
III, carrer d’Àngel Guimerà i les Muralles.
8.5

PREGUNTA
DEL
GMPP
REFERENT
AL
COST
DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL RESPECTE A LA RECOLLIDA DE
SIGNATURES A FAVOR DE LES SELECCIONS ESPORTIVES
CATALANES.

El secretari llegeix la pregunta del GMPP, del dia 18 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que aquesta administració local posa a disposició d’entitats privades la
infraestructura municipal (personal, etc.) per a la recollida de signatures a favor de
les seleccions esportives catalanes.
El Grup Municipal del Partit Popular
PREGUNTA
- S’ha dut a terme la signatura d’un conveni per oferir aquest servei a una/es
entitats privades?
- Quin és el cost per a l’Ajuntament de Manresa, atès que s’utilitza la
infraestructura municipal, d’aquest suposat servei?”
El senyor Canongia i Gerona contesta que no s’ha signat cap conveni amb els
promotors d’aquesta iniciativa ja que ha volgut fer ús de les prerrogatives que els
atorga l’article 10 de la Llei 2/1995 de 23 de març de la iniciativa legislativa
popular, segons el qual els secretaris dels ajuntaments poden autenticar les
signatures.
El cost és mínim ja que, tal com indica l’apartat segon de l’article 10 de la llei
esmentada, l’única tasca que ha de fer l’Ajuntament és la de comprovar la
inscripció en el Padró Municipal d’Habitants, la qual cosa es fa a través de mitjans
informàtics. La signatura s’ha de fer davant d’un funcionari adscrit al servei
d’Estadística de l’Ajuntament.
Un cop emplenat un full sencer de signatures, el secretari el valida.
8.6

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT ALS INFORMES TÈCNICS
PER CLAUSURAR LA SALA CIUTAT AL MES DE MAIG DE 1995.
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El secretari llegeix la pregunta del GMPP, del dia 18 de gener de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que la Sala Ciutat es va tancar inicialment per certes deficiències de normes
de seguretat al mes de maig de 1995.
El Grup Municipal del Partit Popular
PREGUNTA
- Quins tècnics van elaborar i signar l’informe que va fer clausurar al maig de
1995 la Sala Ciutat?
- Quins tècnics van elaborar i signar l’informe corresponent per a la seva
reobertura en part de la Sala Ciutat per oferir cinema i espectacles infantils?”
El senyor Fontdevila i Subirana contesta que els tècnics que van signar
l’informe que va provocar el tancament momentani de la Sala Ciutat al març de
1995 van ser el senyor Jordi Molins, del departament de Manteniment i el senyor
Frederic Marlet, que era cap de la unitat d’Obra Pública en aquell moment.
Hi va haver una proposta segons la qual s’havien de suspendre totes les activitats
previstes a la Sala Ciutat. A partir d’aquell moment, a finals d’agost i al mes de
setembre de 1995 es van realitzar unes obres de prevenció perquè en el més que
hipotètic cas que realment l’estructura del teler de la Sala Ciutat pogués tenir
algun tipus de moviment, això no signifiqués cap risc per a les persones que són
a l’escenari i, per tant, es va continuar utilitzant però amb limitacions que, com es
veurà després, a petició dels serveis de Cultura, al mes de maig de 1997, el
servei d’Urbanisme, en aquest cas amb la signatura del cap de servei senyor
Francesc Mestres i de l’arquitecte cap de secció d’Obra Pública, senyor Frederic
Marlet Chavarría, es va reiterar en el fet que hi ha problemes al teler i, per tant, la
proposta d’anul.lar les activitats continua sent perfectament vàlida únicament,
però, preveient les activitats que s’hi estan fent encara avui que serien la
col.locació de la pantalla de cinema que pot pujar i baixar perquè, de fet, treballa
mitjançant la paret mestre de la boca de l’escenari, i també el moment en què els
focus es fixen en les obres de petit format destinades al públic infantil del circuit
“Imagina’t”, quan els focus, de fet, la majoria de les vegades reposen sobre
l’empostissat o algunes “cametes”, si es vol dir en llenguatge teatral, les quals ja
no treballen mitjançant la pinta, sinó sobre els laterals del teatre.
En definitiva, el teatre es pot fer servir, però amb les limitacions que, de fet, es va
decidir resoldre molt més enllà en el temps.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 21 hores i 45 minuts, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ..............
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El secretari

Vist i plau,
L’alcalde
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