Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18
de desembre del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 18 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr. Josep Trullàs i Flotats
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra

tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents als dies 15 i 20 de novembre del
2000, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria
d’aquesta sessió.
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents,
les actes de les sessions corresponents als dies 15 i 20 de novembre del 2000.
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. 45, 46, 47 I 48,
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE NOVEMBRE I 4 DE DESEMBRE
DEL 2000, 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. 45, 46, 47 i 48,
corresponents als dies 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre del 2000,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

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

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

2.3

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
AL CONGRÉS, DE DATA 6-11-2000, PEL QUAL JUSTIFICA RECEPCIÓ DE
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
18 DE SETEMBRE DE 2000, SOBRE LES MESURES LIBERALITZADORES
DEL SECTOR IMMOBILIARI I DEL TRANSPORT APROVADES PEL
GOVERN DE L'ESTAT.
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El secretari dóna compte de l’escrit del portaveu del Grup Parlamentari
Socialista al Congrés.
2.4

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DE
DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2000, PEL QUAL JUSTIFICA RECEPCIÓ DE
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
18 DE SETEMBRE DE 2000, SOBRE EL NOU DISSENY DE LES PLAQUES
DE MATRÍCULA DELS VEHICLES.

El secretari dóna compte de l’escrit de la subsecretària, senyora Ana María
Pastor Julián.
2.5

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DE
DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2000, PEL QUAL JUSTIFICA RECEPCIÓ DE
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
17 DE JULIOL DE 2000, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS
ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL.

El secretari dóna compte de l’escrit de la subsecretària, senyora Ana María
Pastor Julián.
2.6

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DE
DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2000, PEL QUAL JUSTIFICA RECEPCIÓ DE
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
18 DE SETEMBRE DE 2000, SOBRE TRANSFERÈNCIA A LA
GENERALITAT DELS RECURSOS ECONÒMICS NECESSARIS PER A
GESTIONAR LES BEQUES I GARANTIR LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES
DE TEXT.

El secretari dóna compte de l’escrit de la subsecretària, senyora Ana María
Pastor Julián.
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 15 DE
NOVEMBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA QUE CONSISTEIX A REFORÇAR FONAMENTS EDIFICI ANTIGA
EMISSORA MUNICIPAL SITUAT AL PARC DE PUIGTERRÀ.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’informe emès pel cap de la Secció d'Obra Pública en data 3 de
novembre de 2000, en el qual proposa la tramitació d’un contracte d'obra
emergent que consisteix en Reforçar fonaments edifici antiga emissora
municipal situat al Parc de Puigterrà, amb un pressupost d’execució per
contracte segons projecte d' 1.392.670 PTA (8.370,12 EUR), inclòs l’IVA.
Donat que per raó de la quantia, aquest supòsit incideix dins la tipologia de
contractes menors que preveu l’article 121 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny i, en conseqüència, el seu procediment de contractació
s’haurà de subjectar al règim previst en el decret dictat per aquesta alcaldia
presidència en data 29 de març de 2000.
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Considerant que l’informe esmentat anteriorment adjunta un pressupost d’oferta
corresponent a l'entitat mercantil següent:
•

D'Argimon, S.L., per un preu d'1.392.670 PTA (8.370,12 EUR), inclòs
l’IVA.

Atès l’informe jurídic emès en data 15 de novembre de 2000.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, resolc el
següent:
PRIMER. Contractar l’execució de l’obra que consisteix en Reforçar fonaments
edifici antiga emissora municipal situat al Parc de Puigterrà, amb la categoria
de contracte menor i mitjançant tramitació d'emergència.
SEGON. Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, una despesa extraordinària d' 1.392.670 PTA (8.370,12 EUR),
inclòs l’IVA, per fer front a l'obra declarada emergent en el punt anterior, de
conformitat amb l'art. 267 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
concordança amb l'article 117 del RDL núm. 781/1986, de 18 d'abril -text refós
RL-. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant certificació d'obra
expedida pel director facultatiu o factura presentada per l'adjudicatari i
aprovada degudament per l'òrgan municipal competent.
TERCER. Incoar expedient de modificació de crèdits a l'efecte d'habilitar crèdit
pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa aprovada en el punt
anterior, de conformitat amb l'article 72 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en concordança amb l'article 117.1, apartat
2n del RDL 781/1986.
QUART. Adjudicar a l’entitat mercantil D'Argimon, S.L. (CIF B60847902, pla de
la Salut, s/n, La Coromina, 08261 Cardona) el contracte menor d’obra que
consisteix en Reforçar fonaments edifici antiga emissora municipal situat al
Parc de Puigterrà, amb caràcter emergent, per un preu d' 1.392.670 PTA
(8.370,12 EUR), inclòs l’IVA, d’acord amb les estipulacions i característiques
que s’indiquen a continuació:
•

Objecte i característiques de l’obra a executar: es farà d'acord amb el
pressupost presentat per l'empresa D'Argimon, S.L.

•

Data màxima de començament de l’obra: l'endemà del dia de recepció per
part de l’adjudicatari de la notificació d’aquesta resolució.

•

Termini màxim d’execució: un dia.
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•

Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions del Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

•

Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del
desenvolupament i compliment del contracte serà el senyor Federico
Marlet Chavarria.

•

Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a
terme prèvia presentació de factura o certificació per part del contractista i
posterior aprovació d’acord amb el sistema legalment establert.

CINQUÈ. Donar compte d'aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2000, SOBRE
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
30/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del 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 30/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de Personal i de la mateixa subfunció, que no superen l'import màxim
per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que
disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del Pressupost per a
l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que es conté en
l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2000,
SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA
DETERMINADA D'INTERINITAT, DE LA SENYORA MONTSERRAT
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TUDELA HERNÁNDEZ, PER TAL DE REALITZAR FUNCIONS DE
CUINERA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el treballador d’aquest Ajuntament senyor Joan Garcia Ruiz, que
exerceix tasques de cuiner al CEIP Puigberenguer, es troba en situació de
baixa per incapacitat temporal des del dia 30 d’octubre d’enguany.
Vist l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que manifesta
la necessitat de substituir al senyor Garcia el més aviat possible, per tal de no
deixar el servei descobert.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència de la senyora Montserrat Tudela Hernández, des del dia 22 de
novembre de 2000 i fins que es reincorpori al servei el titular del lloc de treball
senyor Joan Garcia Ruiz.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula
la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora MONTSERRAT TUDELA
HERNÁNDEZ (DNI 39317233) per tal de realitzar funcions de cuinera, amb una
jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 22 de
novembre de 2000 i fins que es reincorpori al servei el titular del lloc de treball
senyor Joan Garcia Ruiz que es troba en situació de baixa per incapacitat
temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual ............................................................
Paga extraordinària de Nadal ......................................
Paga extraordinària d’estiu .........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

148.142,- PTA
148.142,- PTA
148.142,- PTA
part

proporcional

que
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2.- La contractació de la senyora Tudela s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball,
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 14 DE
NOVEMBRE DE 2000, PEL QUAL S'ACCEPTA LA RENÚNCIA DEL
SENYOR JOAN CANONGIA I GERONA COM A PRESIDENT DE LA
COMISSIÓ DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA I ES
DELEGA AQUESTA PRESIDÈNCIA EN EL SENYOR JOSEP LLUÍS IRUJO
I FATUARTE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el dia 26 de juliol de 1999, el Ple de l'Ajuntament va acordar la
creació de les comissions informatives i de control, de conformitat amb l'article
20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i
concordants.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 125 a) del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l'alcalde
podrà delegar la presidència efectiva de les comissions en aquell membre de la
mateixa que en resulti escollit en el si de la pròpia comissió.
Atès que en la sessió de Comissió de Serveis Centrals i Promoció Econòmica
del dia 10 de novembre de 2000, es va aprovar acceptar la renúncia del Sr.
JOAN CANONGIA I GERONA a la presidència de la citada comissió, i es va
proposar el Sr. JOSÉ LUIS IRUJO I FATUARTE com a nou president.
Atès el que disposa l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides,
RESOLC
PRIMER. Acceptar la renúncia del Sr. JOAN CANONGIA I GERONA com a
president de la comissió de Serveis Centrals i Promoció Econòmica.
SEGON. Delegar la presidència efectiva de la comissió informativa i de control
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica en el Tinent d’Alcalde Sr. JOSE
LUIS IRUJO I FATUARTE, que ha estat proposat per la pròpia comissió, en la
seva sessió del dia 10 de novembre de 2000.”
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2.11

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PEL QUAL LA SENYORA ANNA TORRES
I GARCÍA ACCEPTA EL PASSI AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA,
QUE LI FOU RECONEGUT PER ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
EN SESSIÓ DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2000.

El secretari dóna compte de l’escrit que, transcrit diu el següent:
"Que pel Ple de la Corporació del dia 15 de novembre de 2000, es va aprovar
entre d’altres, el dictamen que es transcriu literalment a continuació:
Atès que el Ple va aprovar, en sessió del dia 26 de juliol de 1999, les
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació municipal.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Carles Canongia i Gerona (R.E.
26.679, de 20 d’octubre de 2000), com a regidor de l’Ajuntament i tercer Tinent
d’Alcalde, amb delegacions de l’Alcalde en matèria de presidència i seguretat
ciutadana, a través del qual formula renúncia a les indemnitzacions que se li
van reconeixen a l’acord quart aprovat pel Ple de l’Ajuntament del dia 26 de
juliol de 1999, i demana que sigui exclòs del règim d’indemnitzacions del citat
acord plenari.
Atès que l’article 6.2 del Codi Civil permet la renúncia de drets sempre que no
contrariïn l’interès o l’ordre públic ni perjudiquin a tercers, i en el cas present no
es tracta de retribucions corresponents a dedicació exclusiva o parcial, sinó a la
percepció d’indemnitzacions.
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, 77 del Reglament Orgànic Municipal i 13 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sobre el dret que assisteix els
membres de les corporacions locals a la percepció de les retribucions en
l’exercici de llurs càrrecs, i a la compensació financera adequada a les
despeses causades per l’exercici del seu mandat.
Atès el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència el dia 17 d’octubre de 2000 a
través del qual es modificava el règim de delegacions d’alguns regidors de la
Corporació municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment
atribuïdes, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. ACCEPTAR la renúncia voluntària del Sr. JOAN CARLES CANONGIA i
GERONA a la percepció de les indemnitzacions a membres corporatius
recollides a l’acord quart aprovat pel Ple de la Corporació del dia 26 de juliol de
1999, i per tant, declarar que el regidor citat restarà exclòs del règim
d’indemnitzacions regulat en el citat acord quart.
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Segon. MODIFICAR l’acord plenari aprovat el dia 26 de juliol de 1999, a través
del qual s’aprovava el règim de retribucions dels regidors municipals, en el
sentit següent:
1.

Afegir un nou apartat anomenat “c4”, a l’apartat “c), Regidors delegats” de
l’acord primer, referit al règim de dedicació exclusiva en l’exercici dels
càrrecs de la Corporació, apartat que quedarà de la manera següent:
“c.4 Sra. Anna Torres i Garcia, regidora delegada de Relacions
ciutadanes, Comunicació i informació i Polítiques de la dóna:
462.960,-ptes. mensuals

2.

De l’acord segon, referit als regidors amb règim de dedicació parcial, cal
adequar el llistat al passi de la Sra. Anna Torres i García al règim de
dedicació exclusiva, de manera que quedarà exclosa de l’esmentat llistat.

3.

L’acord quart s’ha d’adequar a la renúncia a indemnització del Sr.
Canongia, de manera que quedarà exclòs del llistat del punt d).

Tercer. ADEQUAR la nova retribució reconeguda a la Sra. Anna Torres i Garcia
en funció de la previsió de l’índex general de preus al consum de l’any
corresponent, en coherència amb el que disposa l’acord setè dels del Ple del
dia 26 de juliol de 1999, que caldrà realitzar-se de forma automàtica i sense
necessitat d’acord exprés a partir d’aquest moment, en igual quantia que les
retribucions reconegudes a la resta de regidors en la mateixa situació.
Quart. La nova retribució reconeguda a la Sra. Anna Torres i Garcia tindrà
efectes retroactius a partir del dia 17 d’octubre de 2000, data del Decret que
modificava el règim de delegacions.
El que li comunico per al seu coneixement i als efectes oportuns."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 4 DE DESEMBRE DE 2000, SOBRE
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
31/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del 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 31/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
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de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que
figura en l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i demana que s’expliqui el
contingut del decret inclòs en el punt 2.7 de l’ordre del dia, sobre la contractació
de l’execució de l’obra consistent en reforçar els fonaments de l’edifici de
l’antiga emissora municipal, situada al Parc de Puigterrà.
També pregunta si ja s’ha incoat l’expedient de modificació de crèdits necessari
per tirar endavant aquesta obra, tal com es diu en el punt tercer del decret, ja
que ha repassat els darrers expedients de modificació de crèdits que s’han
aprovat i no ha vist reflectit aquest concepte.
Creu que és important, ja que en el moment del pagament, hi ha d’haver
l’informe favorable i la disposició pressupostària.
Respecte el mateix tema, demana que s’expliqui en què consisteix l’obra, ja
que ha quedat sorprès que en el decret es fixi com a termini màxim per a la
seva execució el d’un dia. Tenint en compte que el preu de l’obra és
d’1.392.670 pessetes, és difícil entendre per sentit comú que es pugui gastar
aquest import en un dia, sobretot tractant-se del reforç dels fonaments d’una
obra.
El senyor García i Comas respon al senyor de Puig que es tracta del
contracte d’una obra de l’antic edifici on havia estat instal.lada l’emissora de
Ràdio Manresa, situat al Parc de Puigterrà. L’edifici s’ha trencat en dues parts
com a conseqüència del fet que una part dels fonaments ha cedit. Cal
reconstruir l’edifici, que utilitza transitòriament l’Agrupació Astronòmica del
Bages.
Només hi havia dues opcions: desallotjar l’Agrupació, ja que l’edifici constituïa
un perill, o bé, reparar l’edifici.
Per tant, es tracta d’una obra emergent, que s’ha de fer ràpidament, però
segurament que no es farà en un dia, ja que cal fonamentar tot l’edifici i lligar
l’estructura, per a la qual cosa seran necessàries quatre o cinc setmanes.
Així, doncs, el termini màxim d’execució d’un dia és un error.
Com que es tracta d’una obra emergent, s’ha previst pressupostàriament per a
l’exercici 2001. En conseqüència, en una de les partides del pressupost del
proper exercici hi figura aquesta obra per import 1.392.670 pessetes.
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3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

3.1.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L'ART. 82.3
DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L'ASSUMPTE SEGÜENT:
APROVAR LA PERMUTA DE QUATRE FINQUES SITUADES AL CARRER
ARBONÉS, PROPIETAT DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, SA, PER UN SOLAR SITUAT AL CARRER BISBE
PERELLÓ, PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte
3.1.1 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels
25 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 11 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa és propietari d'un solar de 507 m2 de
superfície, situat al carrer Bisbe Perelló.
Atès que la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, és
propietària de 4 finques situades al carrer Arbonés números 43, 41, 37-39 i 35,
de 145 m2, 222 m2, 361 m2 i 113 m2 de superfície de sòl respectivament.
Atès que existeix l'interès de FORUM, SA en promoure sobre el terreny indicat
al primer paràgraf de la part expositiva d'aquest dictamen, la construcció de
diversos habitatges protegits.
Atès l'interès de l'Ajuntament de Manresa en la construcció d'aquests
habitatges protegits, donat que suposaran un benefici social que pal·liarà la
deficiència d'aquest tipus de vivendes en el sector on s'han d'ubicar, i també la
necessitat d'adquirir les 4 finques propietat de FORUM, SA, per la seva
qualificació urbanística d'equipament supramunicipal.
Vist l'escrit de referència registre d'entrada 25937/11.10.2000, presentat pel
gerent de FORUM, SA, en el qual es trasllada una còpia de l'acord del Consell
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d'Administració d'aquesta societat adoptat en data 3 d'octubre de 2000, relatiu
a una proposta de permuta entre les finques de FORUM, SA, i la finca propietat
de l'Ajuntament.
Atès que de l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 11 de
desembre de 2000 se'n desprèn l'equivalència de valors entre les finques a
permutar.
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient.
De conformitat amb els articles 193 i 194 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 40 i següents del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la permuta entre l'Ajuntament de Manresa i Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per la qual l'Ajuntament adquireix les 4
finques que es descriuen en l'epígraf a) d'aquest punt de l'acord i FORUM, SA,
adquireix la finca descrita a l'epígraf b), essent equivalent el valor dels béns
permutats, el qual ascendeix a la quantitat de 20.514.191 PTA (123.292,77
EUR), exclòs l'IVA, prèvia assumpció per part de FORUM, SA de les despeses
d'urbanització i les contribucions especials que graven el solar que adquireix.
Les despeses relatives a l'atorgament d'escriptura pública i les registrals
correran a càrrec de les parts permutants, per meitats iguals.
a)

Finques que adquireix l'Ajuntament de Manresa
-

Finca 1 - Arbonés, 43. Solar de forma irregular situat al carrer Arbonés
número 43 de Manresa, de referència cadastral 2297004 i una
superfície de sòl de 145 m2.
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, part amb la finca situada
al Passeig del Riu s/n, amb referència cadastral 2297025, propietat de
Kaid, SA, i part amb la finca situada al passeig del Riu s/n, amb
referència cadastral 2297024, propietat de Llerasap, SA; a l'est, amb
la finca situada al carrer Arbonés 41, de referència cadastral
2297005, propietat de FORUM, SA; a l'oest, amb la finca situada al
carrer Arbonés 45, amb referència cadastral 2297003, propietat de
Compañia Nuestra Señora de Maria.
Les entitats en què es dividia horitzontalment aquesta finca abans de
ser enderrocada l'edificació existent estan inscrites al Registre de la
Propietat número 1 de Manresa, al tom 2210, llibre 839, finques
42378, 42380, 42382, 42384, 42386, 42388, 42390 i 42392.

12

Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes,
equipaments, supramunicipal (clau E.0).
La valoració d'aquest solar és d'1.632.033 PTA (9.808, 72 EUR),
exclòs l'IVA.
Pertany a FORUM, SA, en virtut d'escriptura de compravenda
autoritzada en data 25 de març de 1999 pel notari senyor Secundino
José Garcia Cueco (protocol 443) i escriptura d'elevació a públic de
document privat autoritzada en data 27 d'octubre de 1998 pel notari
senyor Jesús Cembrano Zaldívar (protocol 2057)
-

Finca 2 - Arbonés, 41. Solar de forma gairebé rectangular situat al
carrer Arbonés número 41 de Manresa, de referència cadastral
2297005 i una superfície de sòl de 222 m2.
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, part amb la finca situada
al Passeig del Riu s/n, amb referència cadastral 2297023, propietat de
l'Ajuntament de Manresa, i part amb la finca situada al passeig del Riu
s/n, amb referència cadastral 2297024, propietat de Llerasap, SA; a
l'est, amb la finca situada al carrer Arbonés 37-39, de referència
cadastral 2297006, propietat de FORUM, SA; a l'oest, amb la finca
situada al carrer Arbonés 43, amb referència cadastral 2297004,
propietat de FORUM, SA.
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, al tom 2311, llibre 940, finca 2127 N, inscripció 10a.
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes,
equipaments, supramunicipal (clau E.0).
La valoració d'aquest solar és de 2.498.699 PTA (15.017,48 EUR),
exclòs l'IVA.
Pertany a FORUM, SA, en virtut d'escriptura de compravenda
autoritzada en data 2 de juny de 1999 pel notari senyor Jesús
Cembrano Zaldívar (protocol 1255) i escriptura de carta de pagament i
cancel·lació de condició resolutòria autoritzada en data 23 de
desembre de 1999 pel notari senyor Francisco Javier Ferreres Orti
(protocol 933).

-

Finca 3 - Arbonés 37-39. Solar de forma irregular situat al carrer
Arbonés número 37-39 de Manresa, de referència cadastral 2297006 i
una superfície de sòl de 361 m2.
Limita, al nord amb la plaça Montserrat; al sud, amb la finca situada al
passeig del Riu s/n, amb referència cadastral 2297023, propietat de
l'Ajuntament de Manresa; a l'est, amb la finca situada al carrer
Arbonés 35, de referència cadastral 2297008, propietat de FORUM,
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SA; a l'oest, amb la finca situada al carrer Arbonés 41, amb referència
cadastral 2297005, propietat de FORUM, SA.
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, al tom 2159, llibre 788, finca 2024 N, inscripció 14a.
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes,
equipaments, supramunicipal (clau E.0).
La valoració d'aquest solar és de 4.063.199 PTA (24.420,32 EUR),
exclòs l'IVA.
Pertany a FORUM, SA, en virtut d'escriptura de compravenda
autoritzada en data 2 de juny de 1999 pel notari senyor Jesús
Cembrano Zaldívar (protocol 1255) i escriptura de carta de pagament i
cancel·lació de condició resolutòria autoritzada en data 23 de
desembre de 1999 pel notari senyor Francisco Javier Ferreres Orti
(protocol 933).
-

Finca 4 - Arbonés 35. Finca de forma gairebé rectangular situada al
carrer Arbonés número 35 de Manresa, de referència cadastral
2297008, amb 113 m2 de superfície de sòl i 550 de superfície
construïda.
Limita, al nord amb la plaça Montserrat; al sud, part amb la finca
situada al Passeig del Riu s/n, amb referència cadastral 2297023,
propietat de l'Ajuntament de Manresa i part amb la finca situada al
passeig del Riu s/n, amb referència cadastral 2297022, propietat de
l'Ajuntament de Manresa; a l'est, amb la finca situada al carrer
Arbonés 33, de referència cadastral 2297009, propietat de la
comunitat de propietaris d'Arbonés 33; i a l'oest, amb la finca situada
al carrer Arbonés 37-39, amb referència cadastral 2297006, propietat
de FORUM, SA.
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, al tom 2354, llibre 983, finca 893 N.
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes,
equipaments, supramunicipal (clau E.0).
La valoració d'aquesta finca és d'1.271.860 PTA (7.644,03 EUR) pel
que fa al sòl i d'11.048.400 PTA (66.402,22 EUR) pel que fa a la
construcció.
Pertany a FORUM, SA, en virtut d'escriptura d'elevació a públic de
document privat autoritzada en data 8 de juliol de 1999 pel notari
senyor Jesús Cembrano Zaldívar (protocol 1685).

b)

Finca que adquireix FORUM, SA.
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-

Descripció. Parcel·la de forma irregular, emmarcada en la bisectriu
formada pels carrer Sant Blai i Bisbe Perelló, amb una longitud de 36
metres des del xamfrà d'aquests carrers fins a l'accés a la zona verda
situada en el pati interior d'illa i una profunditat edificable de 14
metres, i amb una superfície de 507 m2.

-

Límits. Al nord, amb finca adjudicada en el projecte de reparcel·lació
al senyor Esteban Garriga Brunet; al sud, amb carrer Bisbe Perelló; a
l'est, amb encreuament dels carrers Sant Blai i Bisbe Perelló; i a l'oest,
amb superfície de sòl cedida en execució del projecte de
reparcel·lació a favor de l'Ajuntament com a espai públic de parcs i
jardins.

-

Registre de la Propietat. Inscrita al Registre de la Propietat número 1
de Manresa, tom 2348, llibre 977, full 157, finca 46944, inscripció 1a.

-

Inventari municipal de béns. Inscrita a l'Inventari general consolidat de
béns, drets i obligacions de l'Ajuntament, amb el número 331.38 i la
qualificació jurídica de bé patrimonial.

-

Planejament urbanístic. Classificació urbanística: sòl urbà; qualificació
urbanística: UA21, residència eixample (clau - 1.3).

-

Valoració. El valor de la finca és de 20.514.191 PTA (123.292,77
EUR), exclòs l'IVA, un cop deduït l'import corresponent a les despeses
d'urbanització i les contribucions especials per la urbanització del
carrer Bisbe Perelló.

-

Títol. Pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d'adjudicació en
execució del Projecte de reparcel·lació de la UA21 (finca 2A del
projecte).

SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.”
El senyor García i Comas explica que, malgrat que aquest dictamen no
estigués inclòs en cap ordre del dia de la Comissió Informativa d’Urbanisme, en
l’apartat corresponent als informes de presidència es va informar d’aquesta
qüestió.
Es tracta de la permuta d’uns solars que són propietat de la societat FÒRUM,
S.A. per uns altres que pertanyen a l’Ajuntament de Manresa, que tenen un
preu similar.
Donat que l’Ajuntament té interès en ser propietari de les finques del carrer
Arbonés, on s’ha d’ubicar l’edifici de l’ampliació del Jutjat, i tenint en compte
que la societat FÒRUM, S.A. també té interès en disposar de la propietat del
solar situat al carrer del Bisbe Perelló, on s’han de construir habitatges de
protecció oficial, s’ha plantejat la permuta entre els quatre solars del carrer
Arbonés i el del carrer Bisbe Perelló, que tenen una valoració equivalent.
D’aquesta manera, la societat FÒRUM, S.A. podrà inscriure el solar del carrer
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Bisbe Perelló i l’Ajuntament de Manresa, els quatre del carrer Arbonés, en els
que ja s’han fet els enderrocs necessaris.
Es tracta, per tant, d’una gestió de permuta urbanística d’interès per a
l’Ajuntament de Manresa i per a la societat FÒRUM, S.A.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen, respecte el qual el senyor García va fer les
explicacions necessàries en la Comissió Informativa, advertint que se sotmetria
aquest tema a la consideració del Ple de la Corporació.
El GMCIU considera que aquesta permuta de solars és adequada en aquest
moment, sobretot per veure si som capaços (dit carinyosament) de desencallar
el tema del carrer del Bisbe Perelló, que prové de l’any passat i que seria bo
que es pogués tirar endavant durant l’any 2001.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.2

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L'ART. 82.3
DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L'ASSUMPTE SEGÜENT:
PRENDRE CONEIXEMENT I EXECUTAR LA SENTÈNCIA NÚM. 728,
DICTADA EL 14 DE SETEMBRE DE 2000 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL ESTIMAR EN PART EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SENYORA ANA
MARIA RIU OLIVERAS I ALTRES CONTRA L'ACORD PLENARI DEL DIA 4
DE JUNY DE 1997 QUE APROVÀ DEFINITIVAMENT L'APLICACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D'ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC, 2A. FASE, DE
MANRESA.

L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte
3.1.2 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels
25 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 5 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència núm. 728 dictada el dia 14 de setembre de 2000 per la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que resol estimar en part el recurs contenciósadministratiu núm. 1806/97 interposat per la Sra. ANA MARIA RIU OLIVERAS i
altres contra l'acord plenari de data 04-06-97, que aprovà definitivament
l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions especials per a l'execució de
les obres d'ordenació de la Plaça Sant Domènec, 2a. fase, de Manresa.
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Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres
resolucions fermes dels Jutges i Tribunals.
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en relació a
l'execució de sentències.
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, que disposa la competència plenària per a l'exercici de les accions
judicials i administratives en les matèries de la seva competència.
Atès l’informe emès pel Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i d'Assessorament,
en el qual es proposa que el Ple prengui coneixement de la sentència
esmentada en el punt anterior, i que s’acordi executar-la, vista la proposta del
Lletrat defensor, per no concórrer els requisits exigits pels articles 86 i 96.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa per a la interposició de recurs de cassació.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència núm. 728 dictada el dia 14 de
setembre de 2000 per la Secció Tercera de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol estimar
en part el recurs contenciós-administratiu núm. 1806/97 interposat per la Sra.
ANA MARIA RIU OLIVERAS i altres contra l'acord plenari de data 04-06-97,
que aprovà definitivament l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions
especials per a l'execució de les obres d'ordenació de la Plaça Sant Domènec,
2a. fase, de Manresa.
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 728, esmentada a
l’acord anterior, en la qual s’ha fallat estimar en part el recurs de l'actora,
condemnant l'Ajuntament a practicar una reducció de les quotes definitives,
resultant de la inclusió com a finca subjecte, la situada a la Plaça Fius i Palà,
núm. 2 (Casa López), a partir de la superfície total edificada, i sense possibilitat
de repercutir la quota per aquest immoble al seu propietari. Això sense perjudici
del que es pugui derivar de la nul.litat de la imposició i ordenació de les
contribucions especials en el cas de que es confirmi la sentència núm. 702
dictada el dia 6 de juliol de 2000 per la Secció Cinquena d'aquesta Sala, en
declarar nul el projecte d'ordenació de la Plaça de Sant Domènec, en
compliment del que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.”
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que el dictamen consta de
dos punts: un referent a prendre coneixement de la Sentència i un altre
consistent en executar-la.
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La sentència fa referència a unes contribucions especials que afectaven
l’entorn de la plaça de Sant Domènec.
En el projecte es van formular dos recursos contenciosos administratius: un
afectava al projecte i es discutia la validesa del projecte d’urbanització; i un
altre, feia referència a les contribucions especials, que és el que avui es tracta
en el Ple.
De l’anàlisi de la sentència es pot deduir que són vàlids els projecte
d’urbanització i de contribucions especials, és a dir, estan ben tramitats.
El jutge estima que la urbanització realitzada a la plaça de Sant Domènec
representa un increment de valor sobre les finques afectades. Per tant,
l’Ajuntament de Manresa pot aplicar-hi contribucions especials.
També considera que en el padró de contribucions especials no s’ha d’incloure,
com demanaven els al.legants, el Teatre Conservatori ni les edificacions que
tenen façana a les Muralles del Carme i de Sant Domènec. En canvi, creu que
en les contribucions especials ha de figurar l’edifici situat al davant de la plaça
de Fius i Palà, que es pot anomenar com a Casa Miró o Casa López, ja que,
malgrat que estigui afectat de vial o d’espai verd, en l’edificació es desenvolupa
una activitat.
Així doncs, tot i que l’argument de l’Ajuntament era que, com que l’edifici estava
afectat de vial, no hi havia cap raó per aplicar contribucions especials, el jutge
interpreta que cal fer-ho, tenint en compte que s’hi desenvolupa una activitat.
Això obliga a fer un nou padró i repartir les contribucions especials en funció
d’aquest paràmetre d’inclusió d’aquest edifici com a un més.
El jutge també diu que, donat que el propietari no està inclòs en el litigi, no se li
pot carregar el cost de les contribucions especials.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el fet que avui es plantegi
aquesta sentència al Ple és conseqüència de la manca de voluntat de pactar i
de millorar la comunicació, per part de l’equip de govern, sobretot amb els
propietaris afectats per les contribucions especials, com ja ha manifestat en
altres ocasions el GMCIU.
Recorda que en el darrer Ple, quan es va parlar de les sentències
desfavorables respecte el tema del personal de l’Ajuntament, algun regidor de
l'equip de govern li va dir que això entrava dins de la normalitat de les
Administracions. Avui el Ple es torna a trobar amb una altra sentència contra
l’Ajuntament, en aquesta ocasió, per un tema urbanístic i, en concret,
d’aplicació de contribucions especials.
Sense entrar a valorar si aquest fet és o no normal, creu que s’hauria d’evitar
que es produís.
Malgrat això, considera que el més important no és la sentència que es veu
obligat a executar l’Ajuntament en aquesta ocasió, sinó el que es recull en la
segona part del punt segon del dictamen, on es diu que hi ha pendent la
sentència número 702 de la mateixa Sala del Tribunal, a través de la qual es
pot declarar nul el projecte d’ordenació de la plaça de Sant Domènec.
Voldria recordar que, quan els veïns d’aquell sector van interposar un recurs
contra l’aplicació de les contribucions especials, durant la inauguració d’un
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carrer del barri de la Sagrada Família, l’alcalde va fer una comparació entre el
comportament dels veïns del centre i el dels veïns d’un barri de la perifèria. En
aquell moment, el GMCIU va considerar el comportament com a fora de lloc, ja
que creu que són comparacions que no s’han de fer, però ara sembla que la
justícia dóna la raó als veïns afectats de la plaça de Sant Domènec. Per tant,
es demostra, una vegada més, que els comentaris que es van fer en aquell
moment no van ser escaients.
Malgrat tot, lògicament, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
El senyor García i Comas intervé dient que no es pot acusar l'equip de govern
de no voler millorar la comunicació durant el procés d’aplicació de contribucions
especials i del projecte de la plaça de Sant Domènec. Si l'equip de govern no
ha fet més comunicació és perquè no n’ha sabut més, i no perquè no tingués la
voluntat d’establir diàleg i mecanismes de lligam i de relació amb els veïns
afectats.
L’Ajuntament de Manresa ha aplicat durant molt anys les contribucions
especials amb una gran rigorositat. Es refereix, fins i tot, a èpoques
predemocràtiques, durant les quals s’han urbanitzat carrers de la ciutat amb
una escrupolositat extraordinària i l’Ajuntament ha aplicat contribucions
especials. Evidentment, els veïns que obtenen una millora amb les
urbanitzacions accepten el pagament de les contribucions.
En aquest cas, hi ha hagut un conjunt de veïns que han considerat,
legítimament, que no havien de pagar les contribucions especials i, per tant,
van interposar un recurs contenciós administratiu.
Personalment, considera que amb la sentència no es guanya ni es perd, sinó
que matisa la consideració que cal incloure una edificació entre les que
s’havien previst en un principi. És a dir, l’Ajuntament no va aplicar la distribució
de les quotes amb el criteri que manifesta ara el jutge, referent a la inclusió de
l’edificació esmentada, dins de la qual es desenvolupa una activitat. Per tant,
malgrat que estigui qualificada com a sistema d’expropiació, ara cal incloure-la.
Es tracta d’una matisació que no anul.la tot el padró de contribucions especials.
Per això, creu que el padró és correcte.
S’executarà, doncs aquesta sentència, sense perjudici del que es pugui derivar
de la nul.litat de la imposició i ordenació de les contribucions especials en el
cas que es confirmi la sentència número 702, dictada per la Secció Cinquena
de la mateixa Sala del Tribunal.
Quan es discuteixi aquesta sentència es veurà en quins termes s’argumenten
les posicions de la Sala del Contenciós, però, pel que fa a la sentència que avui
es discuteix, creu que la posició de l’Ajuntament ha estat correcta i, per tant, cal
seguir el mateix criteri en l’aplicació de les contribucions especials en el futur,
afegint els matisos manifestats pel jutge en la seva sentència.
Per tot això, demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, amb el que es pren
coneixement de la sentència, que l’Ajuntament aplicarà en els casos
successius i també s’esmenaran les contribucions especials de la plaça de
Sant Domènec.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.3

ALIENAR A LA SENYORA FLORENTINA FRANCH I BESOLÍ UNA
PARCEL.LA SOBRERA PROCEDENT DE L'ANTIC CAMÍ ENTRE LA
CARRETERA DE SANTPEDOR I EL CARRER DE PERE VILELLA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 23 de novembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que mitjançant escrit de referència registre d’entrada número
9.921/10.04.00, la senyora Florentina Franch i Besolí, amb DNI 39.192.352, va
acreditar segons documentació adjunta la seva qualitat de propietària de
diverses finques que confronten amb un terreny sobrant de via pública
procedent de l’antic camí entre la carretera de Santpedor i el carrer de Pere
Vilella, a la vegada que manifestava el seu interès en l’adquisició de la compra
global d’aquesta parcel·la sobrera, que també confronta amb d’altres
propietaris.
Donat que segons acord de Ple de data 20 de novembre de 1989, l’Ajuntament
de Manresa és titular d’un sobrant de via pública procedent d’un antic camí
situat a l’illa delimitada pel carrer Pere Vilella, avinguda Bases de Manresa,
carretera de Santpedor i carrer Bernat de Cabrera.
Considerant que en data 3 d’octubre de 1997, els serveis tècnics municipals
van emetre informe respecte al sobrant esmentat al primer punt, el qual té una
superfície total, segons amidament recent, de 245 m2.
Atès que en data 26 d’abril de 2000, els serveis tècnics municipals van emetre
informe acreditant que les dades facilitades en data 3 d’octubre de 1997
segons s’indica al punt anterior, són actualment les mateixes.
Donat que mitjançant proveïments de l’alcalde president amb registre de sortida
de data 17 de maig de 2000, i números de registre de sortida 11.983 i 11.984
respectivament, es va donar audiència a la Comunitat de Propietaris de
l’avinguda Bases de Manresa número 97 així com a la del número 93, per tal
que, en el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la recepció d’aquests
proveïments, manifestessin el seu interès en adquirir la porció corresponent de
la indicada sobrera amb la qual confrontaven, sense que s’hagi rebut cap
contestació al respecte.
Considerant que mitjançant proveïment de l’alcalde president amb referència
registre de sortida número 17.239/17.07.00, es va donar audiència a la senyora
Florentina Franch i Besolí per tal que, en el termini de 15 dies comptats a partir
de l’endemà de la recepció d’aquest proveïment, manifestés el seu interès en la
compra global de la parcel·la sobrera en qüestió, per un preu de 5.570.565 PTA
(33.479,77 euros).
Atès que mitjançant escrit de referència registre d’entrada número
19.963/21.07.00, la senyora Florentina Franch i Besolí ha manifestat el seu
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interès en adquirir la superfície total d’aquest sobrant de via pública pel preu
indicat al punt anterior.
Donat que mitjançant ofici amb referència registre de sortida número
23.523/10.11.00, es dóna compte d’aquesta alienació al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el que preveu l'article 44 del decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya, que disposa que les parcel·les sobreres poden ser alienades per
venda directa al propietari o propietaris confrontants, amb el requeriment
personal previ i que, en el cas que siguin diversos els propietaris confrontants,
la venda o permuta s'ha de fer de manera que les parcel·les resultants s'ajustin
al criteri més racional d'ordenació del sòl, segons un dictamen tècnic.
Atès l’informe jurídic emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar a la senyora Florentina Franch i Besolí (DNI número
39.192.352, amb domicili a la carretera del Pont de Vilomara, 182 de Manresa),
la parcel·la sobrera que es descriu a continuació (delimitada en ombrejat al
plànol adjunt), pel preu de 5.570.565 PTA (33.479,77 euros).
-

Descripció antic camí
Antic camí d’uns 58 metres aproximadament de llargada, i una amplada
variable entre 4 i 5 metres. D’esquerra a dreta va del carrer Pere Vilella
fins a l’interior de l’illa formada pel carrer Pere Vilella, avinguda Bases de
Manresa, carretera de Santpedor i carrer Bernat de Cabrera. La superfície
total del desenvolupament del camí és de 245 m2 (246 m2 segons el
Registre de la Propietat).

-

Límits:
Nord
Sud
Est
Oest

-

- Amb les finques de referència cadastral 30 148 09 i 30 148
05.
- Amb les finques de referència cadastral 30 148 08, 30 148 07
i 30 148 13.
- Amb la finca de referència cadastral 30 148 05.
- Amb el carrer Pere Vilella

Planejament:
Classificació urbanística
Qualificació urbanística

- sòl urbà
- Residencial. Eixample (clau – 1.3)
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-

Registre de la Propietat: Inscrita al Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, al Tom 2.092, Llibre 721, Full 188, Finca 35.918, Inscripció 1a.

-

Càrregues i arrendataris: Lliure de càrregues i gravàmens, així com
també d'arrendataris i ocupants.

-

Referència cadastral: no té la condició de finca cadastral en l’actualitat,
atesa la seva condició de parcel·la sobrera i la seva escassa superfície.

Tot això de conformitat amb allò que preveu l'article 44 Reglament del patrimoni
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’alienació d’una part del Camí vell
de Santpedor, d’aproximadament 58 metres de llargada per 4 o 5 metres d’amplada,
per tant, amb una superfície total de 245 m2. El seu preu de venda és de 5.570.565
pessetes, tal com figura en els informes dels tècnics, i té el vistiplau de la propietat.
És un terreny edificable i demana el vot afirmatiu al dictamen per poder vendre
aquesta propietat municipal.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.4

AMPLIAR EL NOMBRE D'HABITATGES CEDITS A LA SOCIETAT
ANÒNIMA FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA,
MITJANÇANT EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS SIGNAT EN DATA 3 DE
GENER DE 2000.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 1 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 20 de desembre de 2000 es va aprovar pel Ple de la
Corporació un dictamen pel qual aquest Ajuntament cedia l’ús a favor de la
societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA
(FORUM), de diversos habitatges dels quals disposava aquest Ajuntament a la
ciutat de Manresa, segons Annex que s’adjuntava.
Atès que la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana va emetre un informe
en data 17 d’octubre de 2000, en el que proposava una ampliació de conveni
de cessió signat amb la societat municipal FORUM, SA, ampliació mitjançant la
qual dos pisos situats al carrer Mestre Albagés números 4-6, 1r. 1a. i 3r. 2a.
serien inclosos en el conjunt de pisos que en el seu moment es van cedir.
Atès que mitjançant ofici amb referència registre d’entrada número
29.947/21.11.00, la societat municipal FORUM, SA va manifestar la seva
conformitat amb la proposat indicada al punt anterior.
Atès que el conveni regulador de la indicada cessió d’ús, signat en data 3 de
gener de 2000, en el seu pacte primer diu literalment així:
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/... PRIMER. Objecte del conveni. L’objecte del present conveni és
regular la cessió gratuïta de l’ús a favor de FORUM, SA, empresa
municipal privada, dels habitatges que s’inclouen en l’annex a aquest
conveni, així com aquells que en el futur li cedeixi l’Ajuntament.../
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni, en data 1
de desembre de 2000.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Ampliar el nombre d’habitatges cedits a la societat anònima municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), mitjançant el
conveni de cessió d’ús signat en data 3 de gener de 2000, en el sentit
d’adscriure a aquesta cessió els següents habitatges:
• Carrer Mestre Albagés números 4-6, 1r. 1a.
• Carrer Mestre Albagés números 4-6, 3r. 2a.
SEGON. Modificar l’annex que figura al conveni regulador de la cessió d’ús a
favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA (FORUM), el qual quedarà redactat tal com figura al document
adjunt a aquest dictamen, amb la incorporació de dos habitatges municipals
ubicats al carrer Mestre Albagés números 4-6, 1r. 1a. i 3r. 2a.
TERCER. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que es tracta de
l’ampliació en dos habitatges del conjunt del que és propietari l’Ajuntament, i
que seran cedits a la societat municipal FÒRUM, S.A.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.5

PRORROGAR PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 30
DE JUNY DE 2001, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE LA VIA
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICADA A FAVOR DE
L'ENTITAT MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 5 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre
de 1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de
recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, a favor de l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., per un termini de 8 anys comptats a partir del dia 1 de
gener de 1993.
Atès que el proper 31 de desembre finalitza el termini de la concessió.
Vist l'informe emès pel cap de subservei d'Obres i Manteniments en data 13 de
novembre de 2000, en què s'indica que fins al moment no s'han pogut
determinar les modificacions a introduir en el servei obligades per la nova
normativa en matèria de gestió de residus i per l'estat d'execució d'alguna
infrastructura de tractament de residus, proposant una pròrroga de l'actual
concessió per un termini de 6 mesos que permeti la definició de les
modificacions a introduir en el servei.
Atès que la pròrroga proposada té incidència en el règim econòmic financer de
la concessió, ja que les inversions inicials assumides pel concessionari tenien
un termini d'amortització de 8 anys i un valor residual nul, sense que sigui
necessària cap actualització o modificació de les mateixes, podent-se reduir del
cànon actual de la concessió l'import corresponent a aquestes despeses
d'amortització.
Vist l'informe emès en data 30 de novembre de 2000 per la TAG dels Serveis
Financers, en el qual considera adequadament quantificada la reducció del
cànon concessional que proposa el cap de subservei d'Obres i Manteniments
en el seu informe, atesa l'amortització total de les inversions inicials.
Atesa la instància de referència registre d'entrada 31588/05.12.00, presentada
per l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A., en la qual el representant d'aquesta societat manifesta que està conforme
amb la pròrroga proposada i amb el descompte en el cànon de la concessió de
tot allò referent a les partides actualment amortitzades.
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient.
De conformitat amb la clàusula 4a del plec que regula l'esmentada concessió
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre el l'1 de gener de 2001 i el 30 de
juny de 2001 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de
recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, adjudicada a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
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SEGON. Practicar una reducció en el cànon anual de la concessió revisat amb
efectes a 1 de gener de 1999 de 58.536.410 PTA (351.810'91 EUR), inclòs
l'IVA, que corresponen als costos actualitzats de les despeses d'amortització de
la concessió, essent el nou cànon mensual per al període de pròrroga de
36.834.041 PTA (221.377,04 EUR), inclòs l'IVA.
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i recorda que el dia 31 de
desembre finalitza la concessió administrativa del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja de la via pública, que es va atorgar l’any 1993 per un
període de 8 vuit anys a l’entitat mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.
En el nou plec de clàusules s’incorporen molts canvis, com a conseqüència de
la nova legislació i dels canvis que l’Ajuntament vol aplicar.
Per això, encara no està concretat com ha de ser en detall aquest nou servei,
malgrat que estigui dissenyat en línies generals.
Per aquest motiu, s’ha cregut convenient entrar en el període de pròrroga
forçosa en el servei actual, possibilitat que està prevista al plec de clàusules.
En aquest sentit, se sotmet a l’aprovació del Ple la pròrroga per sis mesos del
servei a l’entitat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en les
mateixes condicions que les actuals. Però, tenint en compte que s’acaba
l’amortització de la maquinària que hi ha en aquest moment al servei de la
concessió, cal aplicar una reducció en el cànon previst fins ara, perquè ja no
s’hi poden carregar les amortitzacions. En aquest sentit, un cop aplicada la
reducció, el cànon seria de 36 milions de pessetes al mes, quantitat que
actualment és de 41 milions de pessetes aproximadament.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, en principi, el GMCIU no té
cap inconvenient en votar afirmativament el dictamen, però té alguns dubtes,
sobretot tenint en compte que no fa gaires dies que es van aprovar les
ordenances fiscals.
En primer lloc, en el dictamen es diu que no s’han pogut determinar les
modificacions a introduir en el servei, obligades per la nova normativa en
matèria de gestió de residus, respecte a la qual cosa creu que aquestes
modificacions han de tenir un cost i, per tant, voldria saber en quin sentit o amb
quina precisió es van poder fer els càlculs quan l’Ajuntament va fer la valoració
dels costos per a la previsió de l’any vinent en matèria de recollida
d’escombraries, neteja, etc.
En segon lloc, tenint en compte que l’Ajuntament es beneficia d’una reducció
del cànon mensual d’aproximadament 22 milions de pessetes, que en sis
mesos suposen aproximadament 132 milions de pessetes, voldria saber si
aquest tema es va tenir en compte quan es van elaborar les taxes per a l’any
que ve.
El GMCIU espera que hi haurà coherència i que no es podrà allargar per més
de sis mesos.
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La senyora Selga i Brunet respon que els costos es van calcular, però no s’ha
detallat la distribució tècnica dels contenidors de càrrega lateral o els detalls
tècnics per poder-ho implantar i no començar a partir de l’1 de gener la nova
concessió. Falta tota la documentació administrativa per poder entrar en aquest
procés.
Per tant, com ja ha explicat abans, una cosa és el disseny general i una altra, el
detall de tota la documentació que cal preparar.
Pel que fa a la reducció del cànon, cal dir que en ell estan incloses les dues
concessions dels dos serveis: el de la recollida d’escombraries, que es finança
amb taxes, i el de neteja, que no es finança amb taxa.
Per això, la quantitat de milions no seria tota recompensable amb la taxa.
El cànon es redueix uns 5 milions de pessetes al mes aproximadament.
Actualment es paguen aproximadament 41 milions de pessetes al mes i es
proposa la reducció fins els 36 milions de pessetes.
Cal precisar que aquest cànon s’haurà de revisar a finals d’any, ja que se li
haurà d’aplicar l’increment corresponent a aquest any. Per tant, la quantitat
serà més reduïda.
Quan es va fer la proposta d’augment de la taxa de recollida d’escombraries, es
preveia la inclusió de la campanya d’educació ambiental, però amb l’augment
aplicat del 12 per 100 no es podia cobrir. Ara sí que es podrà fer amb l’actual
reducció del cànon, com a conseqüència dels diners que s’estalviaran en el
cànon a aplicar en el primer semestre.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament, però d’acord amb el punt segon del dictamen, es passa de 58 a
36 milions de pessetes, és a dir, hi ha una diferència de 22 milions de pessetes.
A més, en el dictamen es diu “cànon mensual”.
La senyora Selga i Brunet diu que potser hi ha un error, ja que la primera xifra
fa referència al cànon anual, que hauria de ser de 580 milions de pessetes;
potser hi falta algun zero. En canvi, en la segona xifra s’expressa mensualment.
L'alcalde diu que, en qualsevol cas, no hi ha cap inconvenient en facilitar la
informació referent a la ubicació dels estalvis que es generen amb aquesta
operació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.6, 3.1.7 i 3.1.8 de l’ordre del dia.
3.1.6

PRORROGAR PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 30
DE JUNY DE 2001, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
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ADJUDICADA A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA.

SOCIEDAD

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 5 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el proper 31 de desembre de 2000 finalitza la concessió
administrativa del servei de NETEJA DEL PRIMER GRUP DE
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a favor de l’entitat mercantil
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi.
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió,
pel període de temps comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2001
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei,
d’acord amb l’informe emès pel cap del Subservei d’Obres i Manteniments amb
el conforme del cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública en data
27 de novembre de 2000.
De conformitat amb l’article 248 del ROAS.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de
2001 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de NETEJA DEL
PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada a favor de
l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA
(A-08227860 - carrer Ramon Turró, 145 – 08005 de Barcelona).
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
3.1.7

PRORROGAR PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 30
DE JUNY DE 2001, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
ADJUDICADA A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 4 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el proper 31 de desembre de 2000 finalitza la concessió
administrativa del servei de NETEJA DEL
SEGON GRUP DE
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a favor de l’entitat mercantil
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.
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Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi.
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió,
pel període de temps comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2001
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei,
d’acord amb l’informe emès pel cap del Subservei d’Obres i Manteniments amb
el conforme del cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública en data
27 de novembre de 2000.
De conformitat amb l’article 248 del ROAS.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de
2001 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de NETEJA DEL
SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada a favor de
l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. (A-08350621
- carrer Acer, 30-32 – 08038 de Barcelona).
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”

3.1.8

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A. I RECONÈIXER UN CRÈDIT D'1.945.211 PTA A FAVOR DE
L'ADJUDICATÀRIA, EN CONCEPTE DE LES DIFERÈNCIES CAUSADES
SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 31 d’octubre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995, va adjudicar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un
període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A., per un cànon anual de 63.258.453 PTA.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig
de 2000 va adoptar l’acord de revisar el cànon de la concessió administrativa
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del servei esmentat, aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1999
d’1,01971, la qual cosa va suposar un cànon mensual de 5.958.953 PTA.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 10364/01.08.2000,
presentada pel senyor Aureli Blasco i Làzaro, actuant en nom i representació
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en què sol·licita la revisió
del cànon de la concessió a partir de l’1 de gener de 2000.
De conformitat amb la fórmula polinòmica alternativa presentada per
l’adjudicatari en la seva oferta.
Atès l’informe emès per la TAG dels Serveis Financers en data 17 d'octubre de
2000 i pel Cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 31 d'octubre de
2000.
Com alcalde president accidental de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32 3r 2a 08038 de Barcelona- ,
aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 2000 d’1,02768, la qual
cosa suposa a partir d’aquesta data el cànon que es reflecteix en el quadre
següent:
Cànon aplicable a partir d’1 de gener de 1999
Cànon mensual no revisat aplicable, exclòs l’IVA
5.137.028PTA
Coeficient de revisió Kt
1,02768
Cànon revisat
5.279.221PTA
IVA (16%)
844.675PTA
Cànon mensual revisat
6.123.896PTA
Cànon anual revisat (IVA inclòs)
73.486.752PTA

36.8051’36 EUR
441.664’27 EUR

SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.945.211 PTA (11.690,95 EUR) a favor de
l’adjudicatària, en concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat,
segons s’especifica al quadre següent:
MESOS
2000
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE

CÀNON FACTURAT
(1)
5.843.772
5.843.772
5.843.772
5.843.772
5.958.953
5.958.953
5.958.953
5.958.953
5.958.953
TOTAL

CÀNON REVISAT A
01.01.2000 (2)
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896
6.123.896

CRÈDIT A
RECONÈIXER (2-1)
280.124
280.124
280.124
280.124
164.943
164.943
164.943
164.943
164.943
1.945.211 PTA
11.690,95 (EUR)
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TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i explica que, pel que fa als dos
primers dictàmens, el 31 de desembre del 2000 finalitzen les concessions
administratives del servei de neteja de les diferents dependències municipals,
que presten les empreses Sociedad Anónima de Entretenimiento y Limpieza,
pel que fa al primer grup de dependències municipals, i Servicios Especiales de
Limpieza, S.A., pel que fa al segon.
S’està elaborant el plec de clàusules que donarà lloc a un nou concurs, el qual,
a diferència dels dos anteriors, és únic en el sentit que es referirà a una sola
concessió i afectarà a totes les dependències municipals.
Aquest canvi de dues concessions a una sola, permetrà fer un seguiment més
exhaustiu de les ràtios de control del servei, ja que amb dues concessions era
més complicat fer-ho.
En el nou plec s’incorpora la Sala Ciutat, com a nova instal.lació, i també es
preveu que l’empresa concessionària tindrà l’obligació de repostar el material
de neteja, per garantir el servei.
Aquest nou plec s’està elaborant en aquest moment i, per això, es proposa la
pròrroga de sis mesos compresa entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2001.
Quant al tercer dictamen, es tracta de la revisió del cànon de la concessió
administrativa del servei de neteja del segon grup de dependències municipals,
que s’haurà d’aplicar a partir de l’1 de gener del 2001.
D’acord amb el que es reflecteix en el quadre que figura en el dictamen,
correspon reconèixer un crèdit d’1.945.211 pessetes a favor de l’adjudicatària,
per actualitzar el cost del servei.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.6. 3.1.7 i
3.1.8 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.9

ENCOMANAR AL CONSELL COMARCAL DEL BAGES LA GESTIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ,
VIDRES I ENVASOS LLEUGERS, PER UN TERMINI DE 5 ANYS,
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI I TRANSFERIR AL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES LA QUANTITAT DE 5.750.352 PTA, PER A LA
CREACIÓ DE 17 NOVES ÀREES D'APORTACIÓ AMB CONTENIDORS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 12 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Manresa cooperar amb els altres
municipis de la comarca i amb el Consell Comarcal per a la viabilitat econòmica
i operativa del servei comarcal de recollida selectiva de residus de paper i
cartró, vidre i envasos lleugers que gestiona el Consell Comarcal en virtut de
les delegacions municipals conferides, aplicant el principi d’economia d’escala
a la gestió integrada.
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Atès que la gestió comarcal de la recollida selectiva va iniciar-se l’any 1993 en
virtut de l’acord de l’Assemblea d’Alcaldes i que el Programa d’Actuació
Comarcal (PAC) del Bages aprovat pel Consell Comarcal i per tots els
Ajuntaments de la comarca, preveu la gestió comarcal de la recollida selectiva
(Directriu d’actuació sectorial B-641).
Considerant que la dimensió prestacional que ha de cobrir-se al municipi de
Manresa i la complexitat de la interrelació d’aquest servei amb els altres serveis
municipals i amb el funcionament general de la ciutat, aconsellen que
l’Ajuntament de Manresa es reservi les facultats decisòries sobre l’organització,
la forma de gestió i el projecte d’explotació del servei, de forma que el Consell
Comarcal assumeixi solament les funcions d’ens executor de les operacions
materials que comprèn l’activitat pròpia del servei.
Vistes les coordenades que han de regir aquesta cooperació, es considera que
la figura jurídica instrumental més adequada és l’encomanda de gestió
administrativa regulada per l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Donat que l’encomanda de gestió no suposa cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici.
Atès que l’encomanda permetrà la gestió integrada supramunicipal del servei
de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers, sens perjudici
que aquest servei pugui ser assumit per un nou ens supramunicipal de gestió
de residus.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals en relació amb
l'encomanda i l'informe emès per la TAG de Serveis Financers.
Atès l'informe emès en data 12 de desembre de 2000, en el qual el cap de
servei accidental d'Urbanisme proposa la transferència al Consell Comarcal del
Bages de 5.750.352 PTA (34.560,31 EUR), per a la creació de 17 noves àrees
d'aportació amb contenidors de petites dimensions.
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient.
Per tot això, amb la finalitat de formalitzar aquesta cooperació i regular
l’encomanda de gestió que la instrumentalitza, com alcalde president de
l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Encomanar al Consell Comarcal del Bages la gestió del servei de
recollida selectiva de residus de paper i cartró, vidre i envasos lleugers de
Manresa, per un termini de 5 anys, a comptar des del dia següent a la data
d'inici de la nova explotació del servei supramunicipal mitjançant concessió
administrativa
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SEGON. Aprovar la minuta de conveni que s'adjunta al present dictamen,
reguladora del contingut de l'encomanda de gestió del servei de recollida
selectiva a què fa referència el punt anterior d'aquest acord.
TERCER. Transferir al Consell Comarcal del Bages la quantitat de 5.750.352
PTA (34.560,31 EUR), amb càrrec a la partida 442.0.465 del pressupost
municipal vigent, per a la creació de 17 noves àrees d'aportació amb
contenidors de petites dimensions, a l'efecte de millorar la recollida selectiva
existent en l'actualitat i amb la supervisió prèvia del compliment d'aquesta
obligació per part de l'enginyer municipal supervisor de l'encomanda.
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura d’aquest
conveni.”
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i explica que aquest dictamen
prové històricament del fet que el Consell Comarcal gestiona la recollida
selectiva de residus amb els contenidors instal.lats a la via pública, des de l’any
1993. L’Ajuntament de Manresa té la voluntat de continuar amb la cooperació
supramunicipal d’aquest servei, que s’ha hagut d’adaptar a les noves
implantacions i actualment la incorporació de la recollida d’envasos representa
una dimensió important.
L’Ajuntament considera que és necessària la seva supervisió activa i, per això,
s’aplica el sistema d’encomanda de gestió, ja que no es tracta d’una delegació
de competència, sinó que aquesta Administració supervisa dia a dia a la via
pública aquest servei per la repercussió que té sobre altres serveis que
gestiona, així com per la variabilitat que pot tenir aquest servei.
Amb aquest dictamen també es proposa la transferència d’una quantitat de
diners al Consell Comarcal, ja que hi ha alguns punts de la zona antiga de la
ciutat que no disposen de contenidors de recollida selectiva.
L’Ajuntament creu necessària l’aportació de contenidors de dimensions més
reduïdes que els proposats per la Junta de Residus, que ocupen molt espai i
que no poden ser instal.lats en alguns carrers o places de la ciutat.
Amb la transferència de diners al Consell Comarcal es crearan 17 noves àrees
d’aportació, sobretot al barri antic i zones de carrers estrets de la ciutat.
Així doncs, amb aquest dictamen es proposa encomanar la gestió del servei al
Consell Comarcal, aprovar la minuta de conveni corresponent, i transferir els
diners necessaris per a la creació de les 17 noves àrees d’aportació.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que en una primera lectura del
conveni no ha sabut trobar l’estudi d’ubicació dels contenidors i el nombre, i en
el segon document que va facilitar l'equip de govern es troba el nombre, però
manca un estudi més detallat de la seva ubicació, ja que, malgrat que hi hagi
les àrees designades, no ha sabut trobar els plànols o la ubicació dels
contenidors. Aquesta és sempre una qüestió conflictiva a la ciutat, per això,
seria bo pactar la ubicació dels contenidors.
També voldria fer esment del fet que l’atenció directa a l’usuari és a càrrec del
Consell Comarcal, tal com es manifesta en el punt quart del conveni. Ho troba
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bé, però demana que es posi atenció a aquest aspecte durant la primera època
de funcionament d’aquest servei, per evitar que es doni la situació que no es
puguin facilitar totes les respostes als ciutadans de Manresa. Creu que hi
hauria d’haver una fase prèvia de suport, perquè segurament es produiran
moltes consultes per part de l’usuari.
També voldria exposar unes qüestions de forma respecte al primer document:
en el punt desè figura com una de les integrants de la Comissió de coordinació,
la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manresa. En aquest moment
l’Ajuntament té la sort de disposar d’una regidora, però no se sap com serà en
el futur. No pretén que s’hagi de canviar res, però potser seria millor que es
digués “representant de la regidoria”, ja que si no, més endavant potser s’haurà
de canviar. El mateix passa amb la interventora del Consell Comarcal, en
aquest cas potser podria figurar com a Interventor/interventora. Exposa aquesta
qüestió per si fos possible modificar-ho.
Respecte al segon document que va facilitar l'equip de govern, quan es fan les
propostes de recollida de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, no sap si les
freqüències són les mateixes que s’estan fent en aquest moment o quina
modificació hi ha sobre elles. Aquest és un tema problemàtic i voldria saber si
millorarà o si continuarà com fins ara. En aquest darrer cas, demanaria que
s’augmentessin les freqüències.
Malgrat tot, el GMCIU considera que es tracta d’un bon document i, en
conseqüència, votarà afirmativament el dictamen.
La senyora Selga i Brunet intervé dient que, pel que fa a la ubicació dels
contenidors de recollida selectiva, no apareix concretament en aquest projecte
d’explotació. Cada ajuntament fa una proposta d’ubicació al Consell Comarcal,
per tant, pot facilitar al senyor de Puig el plànol concret de les ubicacions
proposades.
Les ubicacions han canviat, ja que a principis de l’any passat hi havia 70 o 80
àrees d’aportació i ara n’hi ha 150 aproximadament, descomptant les 17 que
s’han de col.locar al barri vell o a la zona estreta, quan es comprin els
contenidors petits.
El plànol de les ubicacions proposades parteix d’una proposta tècnica provinent
d’un estudi que es va realitzar l’estiu passat, respecte a les necessitats
existents.
Malgrat que la informació i la gestió es canalitzaran a través del Consell
Comarcal, es proposa que als contenidors figuri un número de telèfon amb la
finalitat de fer arribar la informació al responsable de la gestió amb la màxima
rapidesa possible, en el cas que els contenidors siguin plens.
A més, el servei d’informació de l’Ajuntament 010 seguirà informant els
ciutadans respecte a tot el que vulguin saber sobre la recollida selectiva i la
ubicació de contenidors, així com rebent queixes, ja que aquesta Administració
no es vol desentendre de l’impacte que això comporta a la via pública.
Quant al suggeriment del senyor de Puig respecte a la denominació de regidora
de Medi Ambient i interventora del Consell Comarcal que figuren al text de la
minuta del Conveni, queda recollit.
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I, pel que fa a les freqüències mínimes que es proposen en el projecte
d’explotació, seran millors que les actuals perquè disminueix la dels envasos i
la del vidre, i es manté igual que l’actual la corresponent al cartró, però en
qualsevol moment es poden introduir les modificacions necessàries.
El senyor de Puig i Viladrich intervé fent l’aclariment que el seu suggeriment
sobre la denominació de regidora i interventora també és aplicable al cas de
l’interventor.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.10

DENEGAR A L'ENTITAT DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ
DE
LES
INSTAL.LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE
MANRESA, REVISAR EL CÀNON D'AQUEST CONTRACTE DE SERVEI I
RECONÈIXER UN CRÈDIT A FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA DE 546.034
PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 1 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de
1997, va adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat
de Manresa a favor de DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 23312/15.09.00, en la
qual el contractista va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de preus del servei
esmentat per als anys 1999 i 2000.
Atès l’informe emès per la TAG de Serveis Financers en data 14 de novembre
de 2000 i l'informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en
data 1 de desembre de 2000.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Denegar a l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, adjudicatària del contracte de
serveis consistent en el manteniment i conservació de les instal·lacions
d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa, la sol·licitud de
revisió de preus de l’esmentat contracte per a l'any 1999, ja que el coeficient
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resultant de l’aplicació de la fórmula polinòmica de revisió és d’1,0198, inferior
al mínim establert d’1,025 i per tant és improcedent.
SEGON. Revisar el cànon del contracte de serveis consistent en el
manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic i
semafòriques de la ciutat de Manresa, amb efectes a 1 de gener de 2000,
aplicant un coeficient de revisió 1,0447, el qual s'ha de disminuir amb 0,025
punts d'acord amb l'oferta presentada per l'adjudicatari.
TERCER. Establir, amb efectes des del dia 1 de gener de 2000, un cànon
anual pel servei de control de funcionament de 33.970.325 PTA -204.165'77
EUR- i pel servei de manteniment preventiu de 21.108.106 PTA -126.862'27
EUR- (ambdós cànons amb l’IVA inclòs), que resulten d’aplicar el coeficient de
revisió disminuït a què es refereix el punt anterior.
QUART. Reconèixer un crèdit a favor del contractista, per diferències de cànon
a partir de la data de revisió, per un import total de 546.034 PTA (3.281'73
EUR), d'acord amb el detall que figura al quadre següent:
Mesos
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Cànon facturat (1)
4.590.128
4.649.388
4.518.464
3.589.117
5.413.619
4.956.709
TOTAL

Cànon revisat a
1.01.2000 (2)
4.680.554
4.740.981
4.607.478
3.659.823
5.520.267
5.054.356

Crèdit a reconèixer (2-1)
90.426
91.593
89.014
70.706
106.648
97.647
546.034

“
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que l’entitat Unió
Temporal d’Empreses Manresa Enllumenat, de Dragados y SICE, sol.licita la
revisió de preus corresponent als l’any 1999 i 2000, en relació amb el contracte
de serveis que manté amb l’Ajuntament.
La clàusula 52 del plec de condicions disposa que perquè hi hagi dret a la
revisió és necessari que el coeficient resultant de l’aplicació dels índexs de
preus aprovat en la fórmula polinòmica sigui superior a 1,025 o inferior a 0,965.
També disposa que el coeficient d’aplicació per multiplicar el líquid de la
certificació s’augmentarà o decrementarà en 0,025.
En conseqüència, en la revisió que correspon a 1 de gener de 1999, el
coeficient resultant és 1,0198, és a dir, inferior a 1,025 i, per tant, no hi ha dret
a la revisió de preus.
Quant a la revisió a 1 de gener del 2000, i amb el mateix criteri i fórmula
polinòmica, el coeficient resultant de la revisió és 1,0447, que és superior a
l’1,025 que ha comentat. Per tant, en aquest cas, sí que correspon la revisió de
preus.
Per això, aquesta aplicació a les certificacions de l’exercici 2000 donarà el dret
a reconeixement de crèdit.
Resumint, en la primera part del dictamen es denega la revisió per a l’exercici
1999 i en la segona, es revisa el cànon per a l’exercici 2000, així com el
reconeixement al crèdit per import de 546.034 pessetes.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
3.1.11

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓ AL
RECINTE DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D'UN EDIFICI I INSTAL.LACIÓ
DESTINATS A CREMATORI I DEPENDÈNCIES ANNEXES, APROVAR
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I CONVOCAR CONCURS PÚBLIC.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 30 de novembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que els serveis tècnics municipals, segons consta a l'expedient, han
emès diversos informes en relació amb la tramitació de l'expedient de
contractació d'una concessió administrativa de construcció al recinte del
cementiri municipal d’un edifici i instal·lació destinats a crematori i
dependències annexes, la urbanització de l’espai complementari exterior i la
gestió del servei públic municipal d’incineració de cadàvers i restes humanes.
Donat que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana també ha emès
diversos informes al respecte.
Vist l'informe i pressupost d'explotació elaborats pels Serveis Financers
municipals en relació amb aquest servei.
Considerant que les dades bàsiques d'aquest contracte de concessió són:
1.

Objecte. Construcció al recinte del cementiri municipal d’un edifici i
instal·lació destinats a crematori i dependències annexes, la
urbanització de l’espai complementari exterior i la gestió del servei
públic municipal d’incineració de cadàvers i restes humanes, d'acord
amb allò que s'estableix al plec de clàusules que figura a l'expedient.

2.

Termini de la concessió. El termini de la concessió administrativa de
gestió del servei públic d’incineració de cadàvers i restes humanes serà
de 20 anys, comptats a partir del dia en què s’estengui l’acta d’inici.

3.

Terminis complementaris.
a.
b.

Redacció del projecte: 2 mesos, comptats des del moment de la
formalització de l'adjudicació provisional del contracte.
Execució de les obres: 6 mesos, comptats des de la notificació de
l'aprovació definitiva del projecte.

4.

Despeses de primer establiment. Les despeses estimades de primer
establiment són de 45.934.051 PTA (276.069,21 EUR).

5.

Pressupost d'explotació per al primer any de concessió. El pressupost
d'explotació del servei per al primer any de concessió és de 9.612.367
PTA (57.771 EUR).
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6.

Retribució del concessionari. La retribució econòmica del concessionari
consistirà en el producte que obtingui per:
a)
b)

La realització dels serveis d'incineració de cadàvers que realitzi.
La venda d'urnes cineràries.

La tarifa per la prestació del servei d'incineració que hauran de satisfer els
usuaris es fixa inicialment en 55.000 PTA (330,56 EUR). No es preveu que
l'Ajuntament aboni cap cànon periòdic en concepte d'amortització de les
instal·lacions.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
De conformitat amb l’article 159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, l'alcalde president proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la
concessió administrativa de construcció al recinte del cementiri municipal d’un
edifici i instal·lació destinats a crematori i dependències annexes, la
urbanització de l’espai complementari exterior i la gestió del servei públic
municipal d’incineració de cadàvers i restes humanes, a adjudicar mitjançant
concurs públic.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa
indicada al punt anterior, per un termini de 20 anys i amb un pressupost
d'explotació per al primer any de concessió de 9.612.367 PTA (57.771 EUR), a
adjudicar mitjançant concurs públic mitjançant procediment obert, de
conformitat amb l'article 159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
TERCER. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt primer d'aquest acord i de forma
simultània convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si es presentessin reclamacions contra el plec de clàusules durant
el termini de la seva informació pública, la licitació s'ajornarà quan resulti
necessari per resoldre aquestes al·legacions.
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i recorda que en la sessió del dia 18
de setembre del 2000, el Ple de la Corporació va acordar la presentació del
plec de clàusules que ha de regir la concessió de la construcció i posterior
gestió del servei municipal d’incineració de cadàvers, abans del 31 de
desembre d’aquest any.
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Això és el que es fa avui, i a continuació farà una síntesi de les dades bàsiques
del contracte que se sotmet a la consideració del Ple.
L’objecte de la concessió és el de la construcció de l’edifici i de les
instal.lacions destinades a crematori, així com la urbanització de l’espai
complementari exterior i la gestió del servei públic municipal d’incineració de
cadàvers.
El termini de la concessió que es defineix al plec de clàusules és de 20 anys,
que es poden prorrogar de forma automàtica en períodes de 5 anys fins a un
màxim de 30.
Pel que fa a la naturalesa jurídica del contracte, es tracta d’una concessió en
forma indirecta, complint els requisits que estableix l’actual Llei de contractes.
Quant a la qualificació del servei públic, serà sempre de titularitat pública i de
caràcter municipal, essent el seu titular d’aquest servei l’Ajuntament de
Manresa.
Respecte a la forma d’adjudicació, serà mitjançant concurs pel procediment
obert, atenent a uns criteris definits a la clàusula 9a. del plec de clàusules.
Els terminis complementaris són de dos mesos per a la redacció del projecte i
sis mesos per a l’execució de les obres.
Les despeses estimades de primer establiment són de 45.934.051 pessetes i el
pressupost d’explotació per al primer any de concessió és de 9.612.367
pessetes.
La retribució del concessionari serà, evidentment, la que s’obtingui a partir de la
realització de cada servei d’incineració de cadàvers i per la venda d’urnes
cineràries.
La tarifa per a la prestació del servei d’incineració es fixa inicialment en 55.000
pessetes i creu oportú destacar que no es preveu en el plec de clàusules que
l’Ajuntament aboni cap cànon periòdic en concepte d’amortització de les
instal.lacions.
El projecte bàsic queda definit de la forma següent: el lloc a ocupar per a la
construcció de l’edifici és el que actualment ocupa l’edifici d’oficines i magatzem
del Cementiri municipal, concretament, al costat del viver municipal, així com la
zona d’aparcament general que l’envolta.
Per tant, s’està parlant d’una superfície aproximada de 561 metres quadrats,
dels quals 276 seran destinats a l’edificació i la resta als espais complementaris
a urbanitzar.
El programa bàsic d’edificació conté tots els requisits que estableix la legislació
vigent respecte a aquest tipus d’instal.lacions i també hi ha un programa
d’espais exteriors complementaris, que preveu l’aparcament dels vehicles del
personal i del servei, així com l’enjardinament. I les instal.lacions especials a
col.locar a l’interior de l’edificació, que són bàsicament el forn crematori, el
processador de cendres i l’elevador introductor de cadàvers.
Pel que fa a la plantilla adscrita, el plec de clàusules preveu aquella que el
concessionari estimi oportuna per al seu bon funcionament, però apareix també
en la mateixa clàusula el requeriment que el servei s’haurà de prestar de forma
ininterrompuda de dilluns a diumenge en cas que sigui necessari, de les 9 a les
14 hores, i que el concessionari haurà de tenir personal suficient per atendre
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els usuaris durant les tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, com a
servei d’informació.
Aquesta és la definició bàsica d’aquest plec de clàusules, que espera que
s’aprovi, ja que d’aquesta manera l’Ajuntament de Manresa possibilitarà la
implantació d’un nou servei, que permetrà als ciutadans de Manresa accedir a
un tipus de tractament del seus difunts d’acord amb les noves tendències.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament i està content que aquest dictamen se sotmeti al Ple de la
Corporació, ja que parteix d’una proposició presentada pel seu grup en el Ple
del mes de setembre del 2000, respecte a la qual l'equip de govern va adoptar
el compromís de presentar aquest plec de condicions abans de finals d’any.
El GMCIU considera que es va una mica endarrerit, ja que possiblement
s’hauria pogut posar en marxa aquest tema fa dos o tres anys, però es dóna
per satisfet del moment en què es troba i espera que en el breu període de
temps que permetin els terminis d’exposició pública, la redacció del projecte,
etc. la ciutat de Manresa pugui disposar d’aquest servei.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

3.1.12

DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DR. LLATJÓS EL NOU TRAM DE
VIA PÚBLICA COMPRÈS ENTRE EL CARRER DIVINA PASTORA I EL
CARRER NOU DE SANTA CLARA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 13 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, de
data 6 de novembre de 2000, s’acordà incoar expedient, a l’empara del que
s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, per tal de donar nom de carrer
Dr. LLatjós, al nou tram de via pública comprès entre el carrer Divina Pastora i
el carrer Nou de Santa Clara i que és continuació del carrer Francesc Juanola.
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum.
Atès que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament
abans esmentat.
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Atès que l'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser
acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria
simple.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa dels Serveis a la Persona, en
relació a la designació de carrer Dr. Llatjós al nou tram de via pública comprès
entre el carrer Divina Pastora i el carrer Nou de Santa Clara i que és continuació
del carrer Francesc Juanola.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de carrer “Dr. Llatjós” al nou tram de via pública
comprès entre el carrer Divina Pastora i el carrer Nou de Santa Clara i que és
continuació del carrer Francesc Juanola, segons es grafia en el plànol adjunt.
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat,
per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió,
i la data de la mateixa."
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i recorda que al mes de
novembre, l’Ajuntament, a proposta d’una comissió ciutadana, va decidir incoar
expedient d’homenatge al que fou el Dr. Llatjós de la nostra ciutat, amb la
possibilitat de designar amb el seu nom un carrer de Manresa.
Tenint en compte que el dia 20 de novembre es va celebrar un homenatge als
Dipòsits Vells a la figura del Dr. Ramon Llatjós, seria sobrer abundar ara en els
aspectes cívics, polítics i fins i tot acadèmics de la seva trajectòria, cosa que es
podrà fer quan es realitzi l’acte simbòlic de col.locació de plaques en el carrer.
En el plànol que s’adjunta al dictamen es pot veure grafiat aquest carrer, que està
situat a prop del barri de les Escodines, on va viure i on va desenvolupar la seva
trajectòria professional el Dr. Llatjós. Tot i que aparentment pot semblar que és
continuació del carrer de Francesc Juanola, cap altre carrer d’aquell sector tenia
continuïtat a l’altre costat del de Divina Pastora i, en definitiva, és prou singular
com perquè se seccioni.
Així doncs, amb la unanimitat de la Comissió Informativa i l’aquiescència de la
comissió d’homenatge al Dr. Llatjós, es designa el carrer amb el nom de Dr.
Llatjós.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que aquest és un bon moment per
manifestar l’agraïment per aquest dictamen, que és fruit de la participació
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ciutadana, ja que prové d’una comissió ciutadana que es va encarregar
d’organitzar un homenatge al Dr. Llatjós.
Creu que el Ple de l’Ajuntament s’ha de sentir satisfet de donar reconeixement a
les persones o als qui han estat prohoms d’aquesta ciutat.
Per això, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.13

ESTABLIR UN MONÒLIT HOMENATGE A POMPEU FABRA EN UN DELS
JARDINS SITUATS EN AQUEST CARRER.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 13 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la iniciativa del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de
col·locació, dins els actes del Congrés d’Enginyers de Llengua Catalana, d’un
monòlit d’homenatge en un dels jardins del c/ Pompeu Fabra dedicat a aquest
eminent gramàtic, lexicògraf i enginyer industrial.
Atès que aquests jardins són propietat de la mancomunitat de propietaris, els
quals, a través del seu President, atorgaren, en el seu moment, l'autorització
per a que es compleixi aquesta voluntat.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Atès que en data 17 de novembre de 2000 va ésser dictat un decret incoant
expedient administratiu per tal de determinar els mèrits o circumstàncies que
puguin aconsellar l’establiment del monòlit homenatge a Pompeu Fabra en un
dels jardins situats al carrer que porta aquest mateix nom, així com nomenant
Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que, amb caràcter oficial,
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de la construcció i/o dedicació
d'un monument públic, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum.
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la
seva adopció la majoria simple.
Atès l'informe jurídic emès pel Tècnic Mig de Gestió Especialitzada dels Serveis a
la Persona.
41

Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa dels Serveis a la Persona, en
relació a l’establiment del monòlit homenatge a “Pompeu Fabra”, en un dels
jardins situats al carrer que porta aquest mateix nom.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- L'ESTABLIMENT d'un monòlit homenatge a Pompeu Fabra en un dels
jardins situats al carrer que porta aquest mateix nom.
SEGON.- INSCRIURE al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies de l’afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que
motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa."
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que aquest dictamen
també fa referència als honors i distincions d’aquest Ajuntament i concretament al
monòlit que s’ha instal.lat i inaugurat en uns petits jardins del carrer Pompeu
Fabra el dia 9 de desembre d’aquest any, ja que no va ser possible preparar
l’expedient administratiu per a l’anterior Ple de novembre.
En qualsevol cas, el senyor Pompeu Fabra ja tenia obert expedient en aquest
Ajuntament i concorrien prou mèrits com perquè tingués un nom a la via pública.
En aquest sentit i a proposta dels impulsors de la primera jornada d’enginyers en
llengua catalana a la nostra ciutat, ha semblat pertinent a l’Ajuntament, malgrat
que no s’hagi tancat del tot aquest expedient, que, coincidint amb aquesta
jornada, s’inaugurés el monòlit, que s’ha costejat entre els diversos Col.legis
d’Enginyers i que també va comptar amb la col.laboració, pel que fa al medalló
que l’encapçala, de la delegació d’Òmnium Cultural a Manresa.
Malgrat que el monòlit estigui formalment inaugurat, demana el vot afirmatiu.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que es tracta novament d’una
iniciativa dels ciutadans.
Per al GMCIU i suposa que també per a la resta dels grups que formen la
Corporació, cal oferir un reconeixement a la persona de Pompeu Fabra, pel que
representa per a la llengua del nostre país i aquesta és una mesura més que
justa.
Malgrat que el dictamen s’hagi sotmès a la consideració del Ple un cop instal.lat i
inaugurat el monòlit, creu que no s’ha fet res mal fet.
Per això, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.14

ACCEPTAR, AMB EFECTES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2000, LA
RENÚNCIA FORMULADA PER LA SENYORA OLGA ALSINA EVANGELIO
EN RELACIÓ AL CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE L'HABITATGE
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PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT SITUAT AL CARRER MESTRE
ALBAGÉS NÚM. 4-6, 3R, 2A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 30 de novembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 19 de juny de 2000
es va arrendar a la senyora OLGA ALSINA EVANGELIO l’habitatge propietat
d’aquest Ajuntament situat al carrer Mestre Albagés número 4-6, 3r. 2a.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 30.097/22.11.00,
presentada per la senyora OLGA ALSINA EVANGELIO.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 29
de novembre de 2000.
L’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Acceptar, amb efectes a partir del dia 1 de desembre de 2000, la renúncia
formulada per la senyora OLGA ALSINA EVANGELIO mitjançant instància de
referència registre d’entrada número 30.097/22.11.00, en relació amb el
contracte d’arrendament de l’habitatge propietat d’aquest Ajuntament situat al
carrer Mestre Albagés número 4-6, 3r. 2a. de Manresa.”
El senyor Mora i Villamate inicia la seva intervenció dient que en el Ple del
passat mes de juny l’Ajuntament va acordar la cessió, en règim d’arrendament,
d’un pis de la seva propietat a la senyora Olga Alsina Evangelio.
Aquesta cessió estava vinculada o condicionada a determinats acords entre la
persona beneficiària i els professionals dels Serveis Socials i, en particular,
existia l’acord segons el qual, si es produïa una modificació de la seva situació
familiar, hauria de renunciar voluntàriament al pis.
Aquest fet s’ha produït i, per tant, la usuària ha renunciat voluntàriament, tal
com s’havia acordat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.15

PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS D'UN
LOCAL SITUAT AL PRIMER PIS, PRIMER DESPATX DE LA SALA
CIUTAT, A FAVOR DE L'ENTITAT CINE CLUB MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 21 de novembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 24 de gener de 1997 es va signar un conveni regulador de la
cessió d'ús d'un local situat al primer pis, primer despatx de la Sala Ciutat, a
favor de l'entitat CINE CLUB MANRESA.

43

Atès que en data 19 d’octubre de 1998 la Comissió de Govern va aprovar la
pròrroga del conveni regulador de la cessió d’ús d’aquest local per un període
de dos anys, els quals finalitzen el dia 25 de gener de 2001.
Atès que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana ha emès informe en
data 20 de setembre de 2000 segons el qual proposa prorrogar, en les
mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús en qüestió .
Atès que en data 13 de novembre de 2000 es va trametre a l'entitat CINE
CLUB MANRESA un proveïment per tal que en un termini de 10 dies
manifestés el seu interès per prorrogar aquest conveni.
Atès que en data 20 de novembre de 2000 el senyor Enric Roca i Carrió, en
representació de l'entitat CINE CLUB MANRESA, va presentar instància amb
referència registre d'entrada número 29.702, per la qual sol·licita la pròrroga del
conveni de cessió d'ús que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de
CINE CLUB MANRESA.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 21
de novembre de 2000.
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del
reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre, l'alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat al primer pis,
primer despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat CINE CLUB MANRESA,
per un període de dos anys, els quals finalitzaran per tant el dia 25 de gener de
2003.”
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que l’entitat Cine Club
Manresa ha estat tradicionalment vinculat a la Sala Ciutat, ja des de l’època de
les congregacions marianes en els temes de Cine Club. Posteriorment, va ser
una entitat jurídicament autònoma i, quan la Sala Ciutat va passar al patrimoni
municipal, durant uns anys, va disposar d’un espai tàcitament reconegut, però
sense cap suport jurídic.
L’any 1996 es va atorgar aquest local a aquella entitat en règim de cessió d’ús i
es va anar prorrogant cíclicament la cessió d’aquell espai, situat a la mateixa
Sala Ciutat.
Està demostrat que, socialment té una clara rendibilitat i, per tant, és bo que
l’entitat continuï vinculada a aquella Sala.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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3.1.16

APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL D'AQUEST
AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI DE 2001, INTEGRAT PEL
PRESSUPOST D'AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES SOCIETATS
MUNICIPALS AIGÜES DE MANRESA, S.A. I FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., I APROVAR LES BASES
D'EXECUCIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 13 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2001 i les Bases d’execució del
mateix , i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Hisenda i la
Intervenció, l’alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article
149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals i article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple de la
Corporació i proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquest Ajuntament per a
l’exercici de 2001, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les
societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., així com les Bases d’execució
del mateix, el resum dels quals és el següent:
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS
Capítols

Pessetes

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos directes ............................................
2.- Impostos indirectes .........................................
3.- Taxes i altres ingressos ....................................
4.- Transferències corrents ....................................
5.- Ingressos patrimonials ......................................

2.601.500.000
272.600.000
1.533.592.601
1.970.079.160
102.910.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’inversions reals ...............................
7.- Transferències de capital ..................................
8.- Actius financers ..............................................
9.- Passius financers .............................................

139.511.000
611.457.584
1.000.000
1.519.242.244

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ................................

8.751.892.589
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ESTAT DE DESPESES
I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
Grups

Pessetes

1.- Serveis de caràcter general .......................................
835.425.946
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana ...........................
426.101.188
3.- Seguretat, protecció i promoció social .....................
1.228.115.693
4.- Producció de béns públics de caràcter social .............
3.830.547.510
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic .......
1.299.149.287
6.- Regulació econòmica de caràcter general ....................
245.838.314
7.- Regulació econòmica de sectors productius ...................
34.226.300
9.- Transferències a Administracions Públiques ........................
750.000
0.- Deute Públic ............................................................
851.738.351
TOTAL ESTAT DE DESPESES ......................................

8.751.892.589

II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Capítols

Pessetes

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal .........................................
2.- Despeses en béns corrents i serveis .....................
3.- Despeses financeres ..........................................
4.- Transferències corrents ......................................

2.852.207.412
1.814.364.945
272.228.840
409.002.899

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals .................................................
7.- Transferències de capital ....................................
8.- Actius financers ................................................
9.- Passius financers ...............................................

2.248.665.047
559.403.935
1.000.000
595.019.511

TOTAL ESTAT DE DESPESES ...................................

8.751.892.589

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
AIGÜES DE MANRESA, S.A.
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte

Milions
pessetes

A) DESPESES (DEURE)
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Existències .....................................................................
Compres netes ................................................................
Despeses de personal ......................................................
Despeses financeres ........................................................
Tributs ...........................................................................
Treballs i subministraments ...............................................
Amortitzacions ................................................................
Benefici d’explotació ........................................................

84,30
331,28
570,97
18,77
25,00
258,70
90,00
86,00

TOTAL DEURE ................................................................

1.465,02

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències .....................................................................
Vendes netes ..................................................................
Ingressos accessoris a l’explotació .....................................
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ............

84,30
1.220,59
26,78
133,35

TOTAL HAVER ................................................................

1.465,02

II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Milions
de
pessetes

Concepte

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material .........................................................
Immobilitzat immaterial ......................................................
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini ..................

158,00
19,00
59,30

TOTAL .............................................................................

236,30

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinanciació .................................................................
Fons de maniobra ..............................................................

176,00
60,30

TOTAL .............................................................................

236,30

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.
Concepte

Pessetes

A) DESPESES
Despeses de personal ...............................................

17.575.411
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Compres i serveis exteriors ........................................
Despeses Financeres .................................................
Inversions ................................................................

152.517.578
105.399
391.461.247

TOTAL DESPESES ....................................................

561.659.635

B) INGRESSOS
Vendes ...................................................................
Administració Pública ...............................................
Ingressos Patrimonials ..............................................
Altres ingressos .......................................................
Préstec hipotecari .....................................................

18.175.518
356.399.407
10.650.000
100.000
176.334.710

TOTAL INGRESSOS ..................................................

561.659.635

SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, i article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als
efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a
l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat
reclamacions.”
A continuació, el secretari dóna compte de les esmenes presentades al
Pressupost que són les següents:
Esmenes presentades pel GMCIU:

1a.
“El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació, en
relació al projecte de pressupost per a l’any 2001, les següents modificacions
de les fonts de finançament d’algunes partides:
1. 511.0.601.28 Urbanització c/ Font del Gat. Reducció de 12 milions de
pessetes de recursos ordinaris i augment de 12 milions de pessetes de
crèdit.
2. 422.1.623 Maquinària instal.lacions edificis ensenyament bàsic. Reducció
de 5.600.000 pessetes de recursos ordinaris i augment de 5.600.000
pessetes de crèdit.
3. 121.1.623 Maquinària instal.lacions edificis Casa consistorial. Reducció de
1.500.000 pessetes de recursos ordinaris i augment d’1.500.000 pessetes
de crèdit.
4. 322.1.623 Maquinària instal.lacions edificis Tallers d’ocupació. Reducció
d’1.400.000 pessetes de recursos ordinaris i augment d’1.400.000 pessetes
de crèdit.”
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2a.
“El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació, en
relació al projecte de pressupost per a l’any 2001, la disminució de les partides
següents:
1. 432.1.460 Estructura general urbanisme. Reducció de 10 milions de
pessetes finançats amb recursos ordinaris.
2. 452.1.601 Instal.lacions esportives. Coberta c/ Trieta. Reducció de 20
milions de pessetes finançats amb crèdit.
3. 511.0.601.01 Honoraris redacció projectes. Reducció de 20 milions de
pessetes finançats amb crèdit.
4. 511.0.601.25 Urbanització plaça Anselm Clavé. Reducció de 20’5 milions
de pessetes finançats amb crèdit més la reducció corresponent del
finançament amb contribucions especials.
5. 511.0.601.31 Urbanització c/ Guimerà - St. Joan Baptista. Reducció de 40
milions de pessetes finançats amb crèdit més la reducció corresponent del
finançament amb contribucions especials.
6. 511.0.601.42 Urbanització riera de Rajadell. Reducció de 20 milions de
pessetes finançats amb crèdit.
7. 121.1.632.02 Reforma Sala de Plens. Reducció de 18 milions de pessetes
finançats amb subvencions de la Diputació de Barcelona.
8. 121.0.789 Cablejat troncal. Reducció de 20 milions de pessetes finançats
amb crèdit.”

3a.
“El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació, en
relació al projecte de pressupost per a l’any 2001, l’augment o creació de les
partides següents:
1. Millora accessos Casa consistorial. Creació d’una nova partida de 58
milions de pessetes finançada amb 40 milions de pessetes provinents de
crèdit i 18 milions de pessetes de subvenció de la Diputació de Barcelona.
2. Construcció 2a. fase vestidors Congost. Creació d’una nova partida de 20
milions de pessetes finançada amb crèdit.
3. Acondicionament illa interior entorn pavelló Pujolet. Creació d’una nova
partida de 10 milions de pessetes finançada amb crèdit.
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4. Pla jove. Creació d’una nova partida de 5 milions de pessetes finançada
amb recursos ordinaris. especials.
5. Programa Xec guarderia. Creació d’una nova partida de 5 milions de
pessetes finançada amb recursos ordinaris.
6. Programa educador esportiu de carrer. Creació d’una nova partida de 5
milions de pessetes finançada amb recursos ordinaris.
7. Programa suport desenvolupament Agenda 21. Creació d’una nova partida
de 15 milions de pessetes finançada amb crèdit, destinada a l’augment de
l’ús d’energies renovables i a la gestió de residus ramaders.
8. Centre de dia Valldaura. Creació d’una nova partida de 5 milions de
pessetes finançada amb crèdit.
9. 313.0.480 Ajudes individualitzades. Augment de la partida en 4.500.000
pessetes finançat amb recursos ordinaris.
10. 313.1.480.00 Atencions benèfiques i assistencials. Augment de la partida
en 11 milions de pessetes finançat amb recursos ordinaris.
11. 511.0.210 Infraestructura i béns naturals. Augment de la partida en 30
milions de pessetes finançat amb crèdit.”
Esmenes presentades pel GMPP:

1a.
“L’Ajuntament de Manresa atorgarà una subvenció del 95% de la quota de l’IAE
en els tres primers anys de l’activitat, per als col.lectius següents:
•

A les persones de més de 45 anys d’edat, que surtin de la seva situació
d’atur mitjançant l’inici d’una activitat empresarial o professional.

•

A les dones que, d’acord amb la legislació vigent, surtin de la seva situació
d’atur mitjançant l’inici d’una activitat empresarial o professional, en sectors
que estiguin sotsrepresentades.

•

A les persones amb discapacitats que surtin de la seva situació d’atur
mitjançant l’inici d’una activitat empresarial o professional.

•

A les persones que, capitalitzant l’atur, surtin de la seva actual situació
mitjançant l’inici d’una activitat empresarial o professional a través d’una
SAL i/o SCC.”

2a.
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“L’Ajuntament de Manresa atorgarà una subvenció de la quota de l’IAE per a
iniciació d’activitats empresarials que impliquin la creació de llocs de treball per
compte aliena:
-

L’objecte de la subvenció serà incentivar l’establiment de noves activitats
econòmiques generadores de llocs de treball estables, mitjançant la
concessió d’ajuts equivalents totalment o parcialment a la quota de l'IAE
durant els tres primers anys de l'activitat.

-

Seran beneficiaris les persones físiques i jurídiques que inicien activitats
empresarials en la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents:
1. Haver iniciat l’activitat entre el 1r. de gener de 2001 i el 31 de
desembre de 2002.
2. Haver pagat l’IAE corresponent en període voluntari.
3. Haver creat almenys un lloc de treball per compte aliena amb caràcter
indefinit, no discontinu, i dels següents grups socials: Majors de 45
anys en atur, aturats de llarga durada, persones discapacitades, i
joves fins a 30 anys.
4. Queden exclosos de la subvenció els llocs de treball corresponents
als administradors, gerents i càrrecs directius de les empreses.

-

Estendrà la seva vigència als exercicis de 2001, 2002 i 2003,
subvencionant les activitats empresarials que s’inicien durant el 2001 i
2002.
L’import de la subvenció serà:
1. Per a les persones físiques i jurídiques que creïn entre 1 i 3 llocs de
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa dels
grups socials esmentats: un 50% de la quota de l’IAE.
2. Per a les persones físiques i jurídiques que creïn més de 3 llocs de
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa, el 95%
de la quota de l’IAE.”

3a.
“L’Ajuntament de Manresa atorgarà una subvenció de la quota de l’IAE per a la
creació de llocs de treball de contractació indefinida per compte aliena:
-

-

L’objecte de la subvenció serà generar les sinergies adequades per a la
creació de llocs de treball estables, mitjançant la concessió d’ajuts
equivalents totalment o parcialment a la quota de l’IAE durant els tres
primers anys de l’activitat.
Seran beneficiaris les persones físiques i jurídiques que inicien activitats
empresarials en la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents:
1. Haver pagat l’IAE corresponent en període voluntari.
2. Haver creat almenys un lloc de treball per compte aliena amb caràcter
indefinit, no discontinu, i dels següents grups socials: Majors de 45
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-

anys en atur, aturats de llarga durada, persones discapacitades i
joves fins a 30 anys.
3. Queden exclosos de la subvenció els llocs de treball corresponents
als administradors, gerents i càrrecs directius de les empreses.
Estendrà la seva vigència als exercicis de 2001, 2002 i 2003,
subvencionant les activitats empresarials que s’inicien durant el 2001 i
2002.
L’import de la seva subvenció serà:
1. Per a les persones físiques i jurídiques que creïn entre 1 i 3 llocs de
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa dels
grups socials esmentats: un 50% de la quota de l’IAE.
2. Per a les persones físiques i jurídiques que creïn més de 3 llocs de
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa, el 95%
de la quota de l’IAE.”

4a.
“L’Ajuntament de Manresa he de promoure el desenvolupament de les activitats
econòmiques de forma sostenible, és a dir, amb respecte a l’entorn i empautat
a l’Agenda 21.
És per aquest motiu que l’Ajuntament atorgarà una subvenció del 50% de la
quota de l’IAE a aquells subjectes passius que en el desenvolupament de la
seva activitat econòmica presentin una auditoria d’estalvi energètic i/o un pla de
reducció del seu impacte mediambiental i/o utilitzin energies renovables en el
25% del seu consum energètic.”

5a.
“L’Ajuntament de Manresa crearà un VIVER D’EMPRESES adreçat a totes
aquelles persones que acabats els seus estudis reglats, i que no disposin de
suficients recursos econòmics, puguin exercir la seva activitat durant un limitat
temps dels dos primers anys.
L’objecte de la creació d’aquest VIVER D’EMPRESES serà incentivar
l’establiment de noves activitats professionals mitjançant l’ajut de la
infraestructura administrativa i física de l’espai on desenvolupar l’activitat.
Seran beneficiaris les persones físiques que iniciïn la seva activitat empresarial
en la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents:
1. Haver acabat els estudis reglats en el període de quatre anys anteriors
a l’exercici pressupostari.
2. No disposar de suficients recursos econòmics la persona física i/o la
seva unitat familiar, amb uns ingressos no superiors als 2.500.000,-per
persona.
3. Semestralment, l’interessat haurà de certificar estar al corrent del
pagament de les seves obligacions tributàries i socials.”
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6a.
“L’Ajuntament de Manresa contractarà personal per poder atendre en
condicions el PIAD.
L’augment destinat a la partida ha de ser en base a 5.000.000,- de Ptes. de
Recursos Ordinaris.
L’Ajuntament de Manresa contractarà i habilitarà l’espai adient per atendre les
denúncies de dones maltractades a la Policia Local.
L’augment destinat a la partida ha de ser en base a 7.500.000,- Ptes. de
Recursos Ordinaris.”

7a.
“Davant del projecte ja realitzat per l’AAVV de Valldaura per a la realització i
creació d’un centre de dia.
Davant del fet que existeix un preacord de conveni entre aquesta administració
i l’AAVV esmentada, per a la cessió d’ús d’un local ja construït.
Dotar pressupostàriament una partida de 10.000.000,- de Ptes. per a la
iniciació de l’adequació de l’esmentat local en finalitat de centre de dia, en
finançament de Préstecs.”

8a.
“Enfront de les moltes actuacions a les que s’ha de sotmetre el ciutadà envers
a aquesta administració municipal, i en que moltes actuacions poden lesionar
els interessos ciutadans sense poder actuar si no és en matèria de recórrer a la
justícia.
Davant del fet que molts ciutadans per les seves condicions econòmiques no
es poden permetre els luxes de contractar advocats i anar a espetegar als
tribunals de justícia.
Dotar pressupostàriament amb 5.000.000 de pessetes per a la creació de
l’Oficina del Defensor del Ciutadà, finançat amb Recursos Ordinaris.”

9a.
“En el darrer exercici s’ha aprovat el Pla d’Immigració i el Pla de Joves. En
contrapunt, constatem la manca de previsió pressupostària per endegar
ambdós Plans.
Dotar d’una partida de 7.500.000 de pessetes el pressupost per endegar el Pla
d’Immigració, finançat amb recursos ordinaris.
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Dotar d’una partida de 5.000.000 de pessetes el pressupost per endegar el Pla
de Joves finançat amb crèdits.”

10a.
“Atesa la necessitat de l’Administració de facilitar el màxim la incorporació de la
dona al món laboral i, al mateix temps, de facilitar la tasca de formar una família
amb la seva parella.
Atesa la necessitat de les escoles bressol, com a un dels elements claus del
desenvolupament de les famílies.
Dotar d’una partida de 3.000.000 de pessetes en l’ajut a les famílies que porten
els seus fills a les escoles bressol, finançada amb Recursos Ordinaris.
Atesa la necessitat de l’Administració d’involucrar-se en la societat del seu
entorn i en les entitats que desenvolupen activitats no lucratives en benefici
dels ciutadans.
Augmentar la partida d’Atencions Benèfiques i Assistencials en 15.000.000 de
pessetes, finançats amb Recursos Ordinaris.”

11a.
“Tenint en compte que l’entrada a la ciutat de Manresa a la carretera d’Igualada
és el Pont de Sant Francesc, que es troba en unes condicions precàries tant
per als automòbils com per als vianants.
Dotar pressupostàriament una partida de crèdit ampliable de 1000 pessetes,
per a la realització dels estudis tècnics i del projecte de remodelació i/o
rehabilitació de l’esmentat accés de la ciutat: el Pont de Sant Francesc.
Degut al fet que tal dia com avui fa un any, van afirmar que el projecte
d’urbanització de la zona esportiva del Congost s’estava duent a terme.
Consignar al pressupost una partida de crèdit ampliable de 1000 pessetes, per
a la realització de les obres de la zona esportiva del Congost.
Degut al fet que a la zona de Can Font s’ha dut a terme una important
urbanització de la zona, i que existeix un conveni amb una empresa municipal
per a la resta del Parc, fora necessari que els accessos al Gimnàstic i a la zona
del Barri del Poal fossin urbanitzats.
Dotar pressupostàriament una partida de crèdit ampliable de 1000 pessetes,
per a la realització dels estudis tècnics i del projecte d’urbanització dels
accessos del Gimnàstic i del Barri del Poal.”
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva explicació dient que el Pressupost
General de l’Ajuntament de Manresa, que es presenta avui per a la seva
aprovació inicial està integrat pel Pressupost de la societat municipal FÒRUM,
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S.A., per 562 milions de pessetes; el de la societat municipal Aigües de
Manresa, S.A., per 1.484 milions de pessetes; i el de l’Ajuntament de Manresa,
per 8.752 milions de pessetes.
La seva consolidació queda adequadament reflectida, eliminant de la suma
dels tres imports indicats, les participacions mútues, que en el cas de
l’Ajuntament de Manresa són les transferències que aquesta Administració
efectuarà durant l’exercici 2001 a la societat municipal FÒRUM, S.A., que seran
de 311 milions de pessetes, dels quals 21 milions de pessetes corresponen a
transferències corrents per finançar les seves despeses corrents; i 290 milions
de pessetes com a transferències de capital per finançar inversions.
En conseqüència, el Pressupost General integrat és de 10.797 milions de
pessetes, que restant els 311 milions de pessetes esmentats, queden en
10.486 milions de pessetes, amb un creixement respecte l’any anterior del 12
per 100, o més exactament l’11,56 per 100.
El Pressupost General té un superàvit de 176 milions de pessetes, dels quals
90 milions de pessetes corresponen a les amortitzacions calculades per a
l’exercici, i 86 milions de pessetes al resultat previst per la societat Aigües de
Manresa, S.A.
La societat FÒRUM, S.A. i l’Ajuntament de Manresa no realitzen amortitzacions
i, a més, presenten els seus Pressupostos equilibrats.
A continuació, farà una exposició individual per a cada un dels Pressupostos.
Pressupost de la societat FÒRUM, S.A.
Aquest Pressupost queda emmarcat dins el programa d’actuació quadriennal
2000 - 2003 i comprèn la totalitat de l’activitat que la societat té previst
desenvolupar durant l’exercici 2001, així com la despesa corrent necessària per
al manteniment de la seva estructura.
En aquest exercici 2001, l’activitat de la societat FÒRUM, S.A. es reforça
encara massa. Al programa de rehabilitació d’habitatges socials amb els
convenis de cessió d’ús i la gestió del parc d’habitatges de l’Ajuntament, que
són activitats ja incorporades al 2000, ara s’hi afegeix la gestió, per compte de
l’Ajuntament, del sistema de subvencions per a la rehabilitació del barri antic,
que aquesta Administració tenia establert.
El Pressupost 2001 comprèn una previsió d’inversions de 391,5 milions de
pessetes i una previsió de despeses corrents de 170,2 milions de pessetes,
això dóna un total de 561,7 milions de pessetes, la qual cosa representa un
creixement del 20 per 100 respecte l’any anterior. Amb aquest fet es demostra
la contínua aposta d’aquest equip de govern pel barri antic.
Les actuacions que la societat FÒRUM, S.A. té previst dur a terme durant
l’exercici 2001 són les següents: rehabilitació de la Fàbrica Balcells, Fase II;
rehabilitació Barreres, I; rehabilitació del carrer Tahonas, núm. 18; rehabilitació
del carrer Sant Bartomeu, núm. 1; renovació urbana Barreres I; actuació
residencial Bisbe Perelló; residencial carrer Santa Llúcia, núm. 21;
condicionament de la nova seu social de FÒRUM, S.A.; i una partida genèrica
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de promoció de sòl, habitatges i rehabilitació, que inclou el programa de cessió
d’ús, de renovació de façanes i altres actuacions relatives a la preparació del
sòl, habitatges i rehabilitació previstes amb la finalitat de configurar un parc
residencial per respondre a les necessitats d’habitatges socials i de
reallotjament d’afectats urbanístics. Aquest programa es desenvoluparà
preferentment al barri de les Escodines.
Els 391,5 milions de pessetes del cost de les inversions, dins dels quals
destaquen els 146,2 milions de pessetes, corresponents a l’actuació de
rehabilitació de la Fàbrica Balcells, es finançaran de la manera següent: per
subvencions de capital: 335 milions de pessetes, dels quals 290 milions de
pessetes provenen de l’Ajuntament de Manresa i 45 milions de pessetes
d’altres Administracions; també mitjançant préstec hipotecari: 54,3 milions de
pessetes, dels quals 15,6 milions de pessetes es destinaran al carrer Barreres I
i 38,7, al carrer Tahonas; per vendes del carrer Barreres I: 1,7 milions de
pessetes.
Quant a la previsió de despeses corrents, en aquest apartat es detalla el
conjunt d’actuacions que no constitueixen inversió de la societat, els ingressos i
despeses derivats de l’Administració i el manteniment de les finques que
gestiona FÒRUM, S.A., així com les despeses de compres i serveis imputables
al manteniment de l’estructura necessària per gestionar tota l’activitat de la
societat.
El detall econòmic és el següent: actuacions que no constitueixen inversió:
138,5 milions de pessetes; administració i manteniment de les finques: 5
milions de pessetes; i l’estructura social: 26,7 milions de pessetes. Tot això
finançat amb subvencions a l’explotació, de l’Ajuntament de Manresa per 21
milions de pessetes; mitjançant ingressos d’explotació, per 19,5 milions de
pessetes; per préstec hipotecari per a la plaça Immaculada i per al carrer Bisbe
Perelló, per 122 milions de pessetes; i petites partides d’ingressos financers i
devolució d’impostos, per 7,7 milions de pessetes.
Reitera, doncs, que es tracta d’un Pressupost amb un creixement del 20 per
100.
Pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A.
Com és sabut, la societat Aigües de Manresa, S.A. té al seu càrrec el
subministrament d’aigua potable a la ciutat i la gestió dels proveïments d’una
sèrie de poblacions de la comarca. Així mateix, s’encarrega del sanejament i de
l’explotació dels sistemes de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles,
Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Navàs.
El pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A. per a l’exercici 2001
comprèn el Pressupost d’Explotació i el Pressupost de Capital, Inversions.
El Pressupost d’Explotació conté la totalitat de l’activitat de la societat, que
inclou l’execució de les ampliacions de les xarxes de distribució, tant de
Manresa com dels altres municipis; l’execució de les escomeses domiciliàries i
diversos treballs d’assistència tècnica en les àmbits de proveïment i
sanejament.
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El Pressupost és de 1.465,83 milions de pessetes i representa un increment del
6,4 per 100 sobre el Pressupost inicial de l’any 2000. Tenint en compte la
projecció actual, serà molt semblant al Pressupost final, malgrat que
individualment hi hagi partides com és ara la de compres i despeses de
personal que han sofert variacions més significatives.
Les partides més significatives són les següents: despeses de personal: 570,97
milions de pessetes, amb un creixement del 10,2 per 100; treballs i
subministrament: 258,7 milions de pessetes, amb un creixement de l’11,15 per
100; les amortitzacions: 90 milions de pessetes, que és el mateix que l’any
passat; i el benefici d’explotació: 86 milions de pessetes, que en l’any passat
era de 80 milions de pessetes. D’altra banda, les vendes: per 1.220,59 milions
de pessetes, amb un creixement del 7,48 per 100; ingressos accessoris a
l’explotació de 26,78 milions de pessetes; i uns treballs realitzats per 133,35
milions de pessetes.
Aquests ingressos corresponents al subministrament d’aigua potable, s’han
previst considerant l’aprovació dels expedients de revisió de les tarifes, que han
estat aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya per a l’any 2000.
Aquestes vendes de 1.220,59 milions de pessetes corresponent
fonamentalment al següent: venda d’aigua de Manresa: 400,91 milions de
pessetes, és a dir el 32,85 per 100 d’aquestes vendes correspon a la gestió
d’aigua de Manresa, que, davant dels 390 milions de pessetes de l’any passat,
representa un increment del 2,8 per 100. La resta de posicions corresponen al
manteniment d’aparells mesuradors, la gestió de serveis als municipis de la
rodalia, als ingressos per les depuradores, les instal.lacions i també altres
petites partides.
Vistes aquestes dades, és interessant destacar la diversificació que s’ha
produït durant aquests darrers cinc anys a la societat i que es posa de manifest
en el que representen els ingressos d’aigua.
L’any 1994 aquests ingressos representaven el 38 per 100 del total i l’any 1999
el 30 per 100, és a dir, un 8 per 100 menys.
És digne de ressaltar el control sobre les despeses de personal que està duent
a terme la societat, òbviament, sense perdre la imatge ni la qualitat del servei
que la caracteritza.
Cal tenir en compte que en aquest tipus d’empreses de serveis les despeses
de personal són el capítol més important i representen el 39 per 100
aproximadament de les despeses d’explotació.
Amb l’aplicació de tots els augments, complements i variacions de seguretat
social, en l’any 1999 ja hi havia un gap de 0,9 per 100 menys que l’IPC; en
l’any 2000, era de l’1,7 per 100, segons les dades acumulades des del 1996.
És important també destacar el manteniment del cost unitari del personal, que
és pràcticament constant des del 1997.
Cal, doncs, deixar pública constància del bon treball de control i de gestió de la
societat Aigües de Manresa, S.A.
El resultat previst és de 86 milions de pessetes, semblants als 80 milions de
pessetes previstos per a l’any passat i superiors als 73 milions de pessetes,
que serà el resultat real d’aquest any 2000.
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Tenint en compte que hi ha previstos 90 milions de pessetes d’amortització,
l’autofinançament en el Pressupost de l’exercici 2001 és de 176 milions de
pessetes.
L’import del Pressupost d’Inversions o de Capital és pràcticament el d’aquest
autofinançament, és a dir 177 milions de pessetes davant dels 208,23 milions
de pessetes corresponents al Pressupost 2000, que suposa 31 milions de
pessetes menys i pràcticament igual als recursos generats segons el cash-flow
dels 176 milions de pessetes.
Corresponen a les construccions 22.850.000 pessetes, dels quals cal destacar
fonamentalment el revestiment i la impermeabilització interior del dipòsit
número 3 dels dipòsits nous i l’acondicionament exterior de l’edifici Sant Martí.
En instal.lacions tècniques, l’import és de 87,5 milions de pessetes, dels quals
63,8 milions de pessetes corresponen a la xarxa de distribució, que és la part
més significativa del pla d’inversió de la societat Aigües de Manresa, S.A.
En aquest sentit, cal destacar com a dada més significativa la connexió de
l’artèria del carrer del Bruc a l’artèria Bellavista.
També tot el treball de telecontrol, per 16 milions de pessetes i la instal.lació de
censors, per 7 milions de pessetes.
Com és habitual, els elements de transport, de renovació de flota i els software
de 14 milions de pessetes per al Sistema d’Informació Geogràfica, que
possibilitarà el desenvolupament, la recollida i introducció de dades.
Així doncs, reitera la seva satisfacció pel bon treball de control i gestió de la
societat Aigües de Manresa, S.A.
Pressupost de l’Ajuntament de Manresa.
El Pressupost 2001 de l’Ajuntament de Manresa és de 8.752 milions de
pessetes i representa un increment del 6 per 100 respecte l’actual Pressupost
2000, o bé un 14,03 per 100 sobre el Pressupost inicial del 2000.
Creu interessant introduir l’incís que els percentatges de comparació en
aquesta anàlisi dinàmica respecte l’any anterior són més complexes que en
anys anteriors, ja que a les modificacions habituals en qualsevol exercici
pressupostari, en el Pressupost 2001 s’inclou per primera vegada la
incorporació del superàvit de 464,5 milions de pessetes, que complica la
interpretació de la variació.
És per això que en diverses ocasions i per a una major transparència, comenta
els percentatges referits als dos Pressupostos.
Té la intenció de no fer una presentació numèrica molt densa, ja que en l’índex
de documents del projecte del Pressupost General consta tota la informació
amb el nivell de detall més elemental, informació pública que està a l’abast de
tots els ciutadans i membres corporatius.
La primera característica d’aquest Pressupost són els 8.752 milions de
pessetes, que permetran a l’Ajuntament de Manresa situar-se, per primera
vegada, en una posició alta dins del grup d’ajuntaments anomenats del grup 3,
que pertanyen a municipis que tenen entre 20.000 i 100.000 habitants i amb
capitalitat comarcal, del que forma part tècnicament i políticament.
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Per mostrar el que això representa i prenent com a punt de partida l’any 1996,
que és el primer exercici en el que l’actual l'equip de govern va elaborar el
Pressupost, la mitjana dels ajuntaments del grup 3 era de 103.729 pessetes per
habitant, i Manresa estava en 77.688 pessetes per habitant, és a dir, aquesta
ciutat tenia una situació de referent del 75 per 100 de la mitjana.
En el Pressupost 2001 Manresa està amb 136.537 pessetes per habitant, xifra
que permetrà la seva incorporació dins del grup d’ajuntaments que liderarà
aquest tipus d’ajuntaments, com ja ha explicat.
La segona característica del Pressupost 2001 és substantiva i consisteix en el
fet que es presenta equilibrat, en la línia habitual de credibilitat dels
Pressupostos anteriors, concretament, des del 1996.
Quan en aquests moments i salvant les diferències entre un Pressupost
municipals i un estatal o autonòmic, a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya es
parla de la necessitat i de la bondat de l’equilibri pressupostari i, fins i tot, d’una
més que probable Llei d’estabilitat pressupostària, respecte a la qual creu que
des del punt de vista econòmic és més que dubtosa la seva utilitat, malgrat que
no des del punt de vista d’austeritat i responsabilitat individual, es pot dir que
des de la línia de Pressupost equilibrat Manresa ja ho venia fent des del 1996.
El Pressupost 2001 presenta en el nivell més agregat d’informació les dades
següents: increment d’Ingressos corrents: el 7,64 per 100 sobre el Pressupost
modificat o el 9,86 per 100 sobre l’inicial; increment de les Despeses corrents:
el 3,59 per 100 sobre el Pressupost modificat i el 8,22 per 100 sobre l’inicial; i
increment de Despeses ordinàries: el 4,7 per 100 sobre el Pressupost modificat
i el 8,94 per 100 sobre l’inicial.
Això comporta un estalvi net de 80 milions de pessetes, és a dir, 161 milions de
pessetes més que el deduït en el Pressupost modificat o bé 53 milions de
pessetes més que en l’inicial.
És evident que el Pressupost 2001 presenta un creixement considerable, però
l'equip de govern entén que és respectuós i preveu, des de l’escenari econòmic
possible i probable de l’any 2001, que gairebé amb tota certesa es
caracteritzarà per una certa desacceleració de la demanda interna, un cert
increment del tipus d’interès i un menor impuls del consum privat.
Aquest creixement, doncs, constitueix la tercera característica que, de la
mateixa manera que en el Pressupost 2000, és el repte que suposa la gestió
d’aquests recursos i la necessitat de demostrar una excel·lent capacitat de
gestió.
La diferència d’ingressos corrents de l’Ajuntament de Manresa pel que fa a
l’import per habitant, basada en dades reals d’acord amb la liquidació del 1998,
era de 15.974 pessetes, és a dir, Manresa estava en 15.974 pessetes menys
que els ajuntaments que servien de referent. En la liquidació del 1999, aquest
concepte es va mantenir en 15.908 pessetes. En el Pressupost 2000, malgrat
que encara no es disposi de la liquidació definitiva, es pot dir que aquest import
és de 16.278, és a dir, s’ha retrocedit aquesta diferència d’ingressos corrents
en pessetes per habitant.
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En el Pressupost 2001 correspon un increment del 13,31 per 100 amb la
presumpció que es podran recuperar posicions en aquest detall de referència.
Quant a les despeses corrents, la diferència en la liquidació del 1998 era de
14.877 pessetes; en la del 1999 era de 17.149 pessetes; i en el Pressupost del
2000 es va baixar a 13.125 pessetes. En el Pressupost del 2001 hi ha 92.713
pessetes per habitant, que representa respecte a l’any anterior un increment de
8,89, amb la mateixa presumpció d’intentar recuperar posicions amb la resta
d’ajuntaments.
Els capítols de despeses corrents, fonamentalment el de personal, el de béns
corrents i serveis, i les transferències corrents, mereixen en aquest Pressupost
algun comentari especial.
Pel que fa a les despeses de personal, amb un creixement del 9,8 per 100, és a
dir, 2.852 milions de pessetes, representa el 42 per 100 de les despeses
ordinàries. Aquestes són xifres molt significatives, que, a nivell d’indicadors de
gestió, requereixen una anàlisi molt responsable pel que representa actualment
i per la incidència que poden tenir en els propers Pressupostos.
Creu que serà molt difícil que els futurs Pressupostos puguin absorbir
operativament creixements similars al 9,8 per 100. S’ha fet un esforç
considerable amb la regularització de les situacions laborals del personal de
l’Ajuntament, així com la incidència de la nova valoració de llocs de treball, a
més de les noves places necessàries per a l’increment de l’eficiència
administrativa i de la gestió pressupostària.
No es tracta, ni molt menys, de “posar-se el pegat abans que aparegui el gra” ni
de “plorar per la llet vessada”, però cal tenir present que estem en 2.852 milions
de pessetes i el que pot representar qualsevol percentatge sobre aquest import.
Quant a les despeses de béns corrents i serveis, i les transferències corrents,
en general, en llenguatge col.loquial les transferències corrents són les
subvencions que s’atorguen a les entitats, entre altres coses.
Aquests capítols es decrementen si es comparen amb l’actual Pressupost, però
cal fer un apartat especial en aquest punt. En primer lloc, cal donar un missatge
d’optimisme raonable i raonat: com ha estat la pràctica habitual de l’actual
l'equip de govern des del 1995, any rere any, s’han liquidat els exercicis
pressupostaris amb superàvit, de manera que s’ha absorbit el dèficit i en
l’exercici 1999 el romanent de tresoreria va ser de 464 milions de pessetes, que
posteriorment es van revertir en la ciutat a través del Pressupost 2000.
S’atreveix a pressuposar, d’acord amb l’anàlisi realitzada, que el resultat de
l’exercici 2000 serà “germà” dels anteriors, i també es generarà un nou
superàvit que es revertirà en el Pressupost 2001. D’aquesta manera, certes
partides del Capítol II, de despeses que han sofert algun decrement, així com
les transferències corrents, s’incrementaran adequadament, de forma que es
mantindran i milloraran les prestacions de l’any anterior.
S’arriba, doncs, d’aquesta manera a la quarta característica del Pressupost
2001, que és la que intenta transmetre amb una reflexió adequada i
responsable del Capítol I i el suport en el rigor pressupostari del 2001, que
generarà un superàvit per compensar certes partides de despeses ordinàries.
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En aquest recorregut sobre el Pressupost 2001, parlarà a continuació d’una de
les posicions més significatives: les inversions.
Amb un import de 2.808 milions de pessetes, l’Ajuntament de Manresa
assumeix el seu paper de líder i es converteix en el motor de la ciutat.
L'equip de govern considera que és el moment adequat per donar el pas
qualitatiu i quantitatiu cap endavant de forma que a la ciutat es visualitzi una
autèntica transformació, ja que la situació econòmica de superàvit ho permet i
l’important treball de camp efectuat en el 2000 ho afavoreix.
Els 2.808 milions de pessetes representen un 26,57 per 100 d’increment sobre
les inversions previstes inicialment en el 2000, i òbviament, creixements
espectaculars sobre les inversions d’anys anteriors.
Es finançaran fonamentalment amb recursos propis de l’Ajuntament. En concret
el 3,17 per 100 amb recursos ordinaris, és a dir, 89 milions de pessetes; i el
54,1 per 100 amb préstecs, que representa la suma total del 57,27 per 100, és
a dir, 1.519 milions de pessetes.
La resta es finançarà a través de contribucions especials i quotes
d’urbanització, en el 16,32 per 100; amb subvencions, en el 21,78 per 100; i
amb alienacions, en el 4,63 per 100.
Cal afegir que el Pressupost no preveu, per manca de confirmació
administrativa, les subvencions de la Unió Europea FEDER, centrades
fonamentalment en el barri antic, que, un cop rebudes, disminuiran el
finançament per préstec i incrementaran el finançament per subvencions.
D’aquesta manera, es millorarà la inversió induïda. Està parlant de 200 o 260
milions de pessetes, aproximadament.
Per tant, els 1.519 milions de pessetes es reduiran quan arribin les
subvencions.
És obvi que, donada la importància de les inversions, i malgrat que ja se n’hagi
parlat en altres ocasions, cal fer una breu explicació detallada del contingut de
les inversions 2001.
Es podrien dividir en tres grans paquets: en primer lloc, el corresponent a
l’anomenada Manresa, ciutat del coneixement, en la qual cal destacar vuit
grans inversions: el nou edifici de la Fundació Universitària del Bages, la
rehabilitació del Teatre Kursaal, el centre cultural del Casino de Manresa, la
millora en les escoles, l’adequació del col.legi Anselm Cabanes, la millora dels
equipaments, la rehabilitació de la Seu, i la de la nau central de Casa Caritat.
En segon lloc, el referent a l’anomenada Manresa per a totes les persones,
amb la renovació de la piscina municipal, altres equipaments esportius, la
construcció d’un nou mòdul de 200 nínxols al Cementiri municipal, i la
renovació de la Sala de Plens de l’Ajuntament.
En tercer lloc, pel que fa a la Manresa sostenible i de qualitat, cal destacar
l’aportació econòmica a la societat municipal FÒRUM, S.A. de 290 milions de
pessetes; la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, amb 202,9 milions
de pessetes; el projecte de remodelació dels carrers d’Àngel Guimerà i
Esquilets, amb 160 milions de pessetes; la reurbanització, aprofitant la
instal.lació de la fibra òptica, amb 50 milions de pessetes; el Pla parcial de la
Parada, amb 36,1 milions de pessetes; la renovació de la xarxa bàsica de
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clavegueram, amb 311,5 milions de pessetes; l’adequació de l’entorn de la riera
de Rajadell i horts del Xup, amb 30 milions de pessetes; la urbanització del
carrer de la Font del Gat, la del carrer Balcells, i diverses urbanitzacions, com
són ara la de la plaça d’Anselm Clavé, sector del Trullols, Sant Francesc,
Llobregat, i el pla de millora dels barris, la renovació de l’enllumenat públic i la
compra de sòl i redacció de projectes, per 295 milions de pessetes.
Les dades concretes i el finançament consten al Pressupost i no exposa les
xifres per fer més àgil el debat.
Així doncs, amb les inversions sorgeix el concepte de l’endeutament.
El Pressupost 2001 preveu l’amortització de préstecs per valor de 595 milions
de pessetes i la creació, com ha comentat, de préstecs, en principi, per un valor
de 1.519 milions de pessetes. Això provocarà que l’endeutament augmenti amb
independència del decrement que es produeixi com a conseqüència de
l’arribada dels fons europeus, com ha explicat anteriorment.
Amb total seguretat, al marge del creixement de l’endeutament, l’Ajuntament de
Manresa complirà totes les ràtios permeses per la Llei d’hisendes locals i
qualsevol altra instrucció comptable, tant si es tracta de legislació de l’Estat
com de la Direcció de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
Fins i tot, en aquest moment, aquesta Administració té capacitat econòmica per
assumir la segona factura del Casino, que malgrat no estar pressupostada,
permetrà en el seu moment, quan procedeixi, resoldre aquest tema, en base al
fons de maniobra de l’Ajuntament.
Així apareix la cinquena característica diferenciadora del Pressupost de
l’Ajuntament de Manresa, aquesta aposta per la ciutat, que es materialitza per
aquest volum d’inversions i aquesta capacitat d’endeutament per fer front a
aquestes inversions.
Malgrat que estigui una mica fora de l’aspecte descriptiu del Pressupost 2001,
creu que és interessant destacar una sisena característica diferenciadora, en el
sentit d’intentar llegir el diari de demà passat. Aquest Pressupost marca o pot
marcar un punt d’inflexió pressupostari, un nou possible escenari econòmic,
repercussió en els propers Pressupostos de l’aposta de l'equip de govern, que
representa el Pressupost 2001 i el fet que hi hagi cada cop menys marge per a
les partides de voluntat política. Tot això fa que un cop aprovat inicialment el
Pressupost, sigui necessari començar a pensar en el Pressupost de l’exercici
2002.
Les Bases d’execució del Pressupost són els substrat jurídic de la seva
execució, i amb la finalitat d’incrementar la capacitat de gestió, augmentant
l’agilitat, però sense perdre el rigor pressupostari i coordinant tècnicament la
visió de diverses àrees, com són ara, Urbanisme, Contractació i Serveis
Financers, es proposa l’aplicació de les modificacions següents: quant a l’article
13 de les Bases d’execució, referent als contractes menors, també tindran
aquesta consideració els que tinguin import de 5 milions de pessetes, quantitat
que fins ara era de 2,5 milions de pessetes.
Respecte a l’article 24, sobre el procediment negociat, s’estableixen els nous
límits quantitatius del procediment, de manera que les obres ordinàries o
d’inversions passen de 5 a 10 milions de pessetes; en els serveis públics,
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despeses de primer establiment, es passa de 3 a 5 milions de pessetes; en els
subministraments, es passa de 2 a 5 milions de pessetes, en el cas concret de
subministraments genèrics; en subministraments de fabricació, es passa a 8
milions de pessetes; i en el cas de subministraments de productes
consumibles, es passa a 10 milions de pessetes. Quan es tracti de consultoria i
assistència i de servei, es passa de 2 a 5 milions de pessetes.
Finalment, pel que fa a l’article 30, referent a la gestió d’ingressos, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local es va modificar
l’any 1999 en el sentit d’ampliar les potestats de l’alcalde, per tant, l’anàlisi
d’aquest increment de potestats es tradueix jurídicament en aquesta gestió
d’ingressos de la manera següent: en les Bases del Pressupost 2000
pràcticament totes les subvencions concedides a l’Ajuntament havien de ser
acceptades pel Ple, en canvi, en les Bases del Pressupost 2001 aquesta
acceptació de subvencions es farà de la manera següent: en primer lloc,
acceptació pel Ple, com fins ara, quan la subvenció concedida superi el límit
previst a l’article 21, és a dir, el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost; en segon lloc, quan l’Administració que atorga la subvenció demani
un certificat acreditatiu de l’acceptació de la subvenció pel Ple de la Corporació;
i en tercer lloc, quan existeixi una normativa específica via conveni que exigeixi
aquest acord d’acceptació pel Ple.
D’acord amb les atribucions delegades de l’alcalde, el regidor delegat
d’Hisenda podrà acceptar les subvencions.
Aquesta és en una primera aproximació, la presentació del Pressupost 2001.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que recorda que en l’inici
d’aquesta legislatura hi havia un objectiu comú en tots els discursos que van
pronunciar els presidents de grup, consistent en prevaler les persones, com a
conseqüència de la campanya electoral i també era el compromís obert que,
amb independència del resultat de les eleccions, tots adquirien, per treballar
conjuntament, cadascú des de la seva opció política, per desenvolupar-ho
adequadament.
El tema de les persones passa per la creació d’infraestructures, la qüestió de
les “pedres”, que s’ha dit en alguna altra ocasió, pels serveis, i per l’adopció de
polítiques actives d’ocupació, aquest últim aspecte molt remarcat per ell en
aquell moment.
En el Pressupost del 2000 les referències en el seu moment sobre aquests
aspectes eren mínimes i així ho va manifestar en el seu moment amb la
presentació d’un seguit d’esmenes al Pressupost. En aquell moment, l'equip de
govern va dir que el treball que projectava en els Pressupostos, a través de la
inversió, eren prou elements com per tirar endavant l’aspecte de les persones.
L'equip de govern va considerar que era això el que calia fer en el seu projecte
de Pressupost de l’exercici que ara s’acaba, va creure que calia fonamentar-ho
en l’aspecte de les “pedres”, del barri antic i d’infraestructures, i que amb això
es generaven prou inèrcies com perquè l’aspecte social, de les persones,
progressés adequadament.
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Creu que, acabant l’any 2000, l'equip de govern no ha complert prou amb els
deures, ja que dels 1.854 milions de pessetes d’inversió real que va prometre
no ha arribat ni al 60 per 100. Per tant, el tema de les pedres, dels serveis i de
les persones, han caigut per a l'equip de govern, si més no, en relació al que va
projectar i tenint en compte el que s’ha dut a terme realment durant aquest any.
No es tracta d’una qüestió de discursos en el sentit que ell manifesti el que
considera que l'equip de govern farà o deixarà de fer, sinó de realitats tangibles
a dia 18 de desembre del 2000.
En qualsevol cas, es tracta de realitats que han estat acceptades per l'equip de
govern.
En canvi, ha de recordar a l'equip de govern que els impostos durant l’any 2000
s’han incrementat i aquests sí que s’han acomplert d’acord amb les previsions
de l'equip de govern.
Les xifres de l’endeutament s’han incrementat, com ha comentat el senyor
Teixeiro, però el cert és que les persones no han notat cap millora en els
serveis que reben.
Queden pendents polítiques actives de suport al treball, de turisme, socials i
assistencials, de la dona, de medi ambient i de promoció econòmica. Al 1999,
l'equip de govern tenia un cert crèdit i, fins i tot ell pensava que calia esperar
veure els resultats ja que tothom té dret a la presumpció d’innocència, com se
sol dir quan es culpa algú, i també el d’intentar executar una fase del
Pressupost per veure si realment se’n surt, que és en definitiva el desig de tots.
Però cal tenir en compte que l’actual equip de govern provenia d’una legislatura
anterior, és a dir, no era nou i, per tant, tot el que es podia preveure de
l’exercici 1999 ja ho sabia perquè es tractava d’un dels Pressupostos que havia
anat elaborant, any rere any.
Aquest crèdit ha quedat bastant esgotat, perquè l'equip de govern no ha
executat mai l’aspecte de les inversions reals plantejat any rere any al Ple de la
Corporació. Ja no es tracta de si ha acomplert en un 90, un 80, un 70 o un 60
per 100, sinó que s’ha quedat en un 50 per 100 en cada ocasió, i aquest fet
s’ha produït des del primer any. Per això ell arriba a la conclusió que, del que
porti l'equip de govern, es complirà menys del 60 per 100, que és bastant
lamentable. Li preocupa molt aquesta situació, perquè els fets de l'equip de
govern han demostrat que no és capaç de planificar, ni de gestionar
adequadament les inversions que projecta. El primer any es pot donar el cas
que no s’acompleixi totalment el que s’ha previst, però l’experiència que
s’acumula durant el primer exercici permet assolir en un major percentatge les
previsions en els següents. L'equip de govern no s’ha marcat mai aquest llistó
en temes d’execució, però el que sí ha fet és augmentar la xifra cada cop més
espectacularment i magnànimament.
En el present Pressupost han quedat en segon terme les polítiques actives de
promoció econòmica, d’ocupació i socials. Com ha explicat el senyor Teixeiro,
una de les despeses més importants és la corresponent al personal i una altra
és la d’inversions reals. Això demostra que l'equip de govern ha deixat
l’aspecte social en segon terme. Pel que fa a les inversions reals, que es pot
entendre que es refereix a les pedres i a intentar fer un pas endavant per a les
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persones, com ara l’aplicació de polítiques actives de rehabilitació del nucli
antic i, encara, la rehabilitació d’edificis tan emblemàtics com és ara el del
Casino o el Kursaal, que estimulen les persones i possibiliten que creguin en la
seva ciutat, han quedat reduïdes a un acompliment de menys del 50 per 100.
No es referirà en cap moment a xifres absolutes, durant la seva intervenció, ja
que l’important és el que s’obtindrà amb el Pressupost. Tampoc parlarà de
percentatges, entre altres raons, perquè tantes xifres el maregen.
Al final, donat que no s’arriba ni al 60 per 100 en l’acompliment de les
previsions pressupostàries, es tem que ni l’edifici del Casino, ni el del Kursaal,
ni el barri antic, tindran la inversió adequada, d’acord amb les inversions
planificades.
Quan a les persones, es pregunta si són quotes d’urbanització per a l'equip de
govern, vist el seu Pressupost d’inversions, i els ciutadans també ho deuen ser
a l’hora d’urbanitzar carrers. Pel que fa als serveis, es demoren mig any amb
concessions, sense saber el perquè, potser perquè no s’ha fet adequadament
el treball previ.
Respecte a les polítiques socials, sobre les quals s’han fet molts discursos
durant aquest temps, han estat plasmades en dos documents aquest any: el
Pla d’Immigració, que ja s’ha aprovat, i Pla Jove que segurament s’aprovarà
avui. És curiós veure la recerca en el gruix de paper del Pressupost de les
partides pressupostàries on es preveuen desenvolupar aquests plans. Hi ha el
mateix que l’any passat, per tant, com que no s’hi han destinat més diners, això
és “paper moll”. Per això, al 2001 no es podrà desenvolupar el Pla
d’Immigració, a no ser que es vulgui fer “amb una espardenya i un peu
descalç”, en lloc de “amb una sabata i una espardenya”, com se sol dir. El Pla
Jove difícilment es podrà tirar endavant, perquè no s’ha fet cap referència ni
previsió pressupostària al respecte.
Tampoc s’han realitzat polítiques socials destinades a la prevenció de la
possible davallada que es produirà, ja que tot el que puja baixa; ni polítiques
d’ocupació, que no s’han de confondre amb la contractació de personal per a
l’Ajuntament, sinó que es tracta de donar eines als ciutadans per poder-se
desenvolupar amb el seu accés als llocs de treball; ni polítiques de turisme
efectives, que suposa que encara es deuen estar estudiant, cosa que es fa des
que ell és regidor. Tampoc es reflecteixen al Pressupost 2001 polítiques
comercials, que incideixin directament en el dia a dia de la nostra societat,
respecte a les quals hi ha el mateix que en el Pressupost de l’exercici anterior,
que no és suficient per avançar, ja que s’ha fet un clam generalitzat respecte a
aquest tema, i tenint en compte que s’ha fet un Pla d’Actuació Municipal.
L'equip de govern pot fer les lectures que consideri convenients, però algunes
de les que es poden fer són les que ha esmentat, i no s’han incrementat
pressupostàriament tots aquests aspectes. I no val a dir, en aquest cas, que és
una nova legislatura, ja que és la segona i, per tant, se suposa que l'equip de
govern ja sap com fer-ho.
El govern municipal no ha desenvolupat cap mena de sinergia per fer realitat la
interrelació de tots per obtenir la confiança dels ciutadans.

65

Li sembla curiós sentir a dir que existeix un fons de maniobra i ho diu amb tota
la cordialitat possible, però no pot entendre que el Pressupost no prevegi una
factura tan important com la del pagament del Casino, amb independència del
resultat final del litigi.
Se sap d’on es parteix, però no l’import final de la factura, però l'equip de
govern està convençut que té un fons de maniobra malgrat que existeixi una
quantitat tan important com aquesta, que és gairebé del 50 per 100 del
Pressupost d’inversions que es proposa aprovar avui.
Tenint en compte això, no entén perquè l'equip de govern no executa mai les
inversions que s’aproven amb el Pressupost. Si l'equip de govern apliqués
sempre aquest fons de maniobra, potser es podria desenvolupar millor la ciutat.
Creu que, en el fons, aquest Pressupost és fantasiós, ja que es preveu un alt
nivell d’ingressos i no es veu que es prevegi cap baixa d’activitat, per la qual
cosa, hi ha una reducció d’ingressos.
Tenint en compte que coneix els membres de l'equip de govern, no posa en
dubte la seva idiosincràsia i la seva il.lusió de dur a terme els projectes, però
creu que és necessari que toquin una mica de peus a terra. Els somnis són
importants per tirar endavant els projectes, però cal que vagin acompanyats
dels números necessaris per ser realistes. Creu que l'equip de govern no s’ha
despertat en aquest sentit i, per això, se li ha acabat la confiança dels
ciutadans.
La conclusió, en definitiva, és que el Pressupost 2001 és un Pressupost
“merenga”, ja que és molt voluminós, però si es mossegua, només en surt aire.
De la no realització de les inversions, que és l’estrella de l'equip de govern en
el tema del Pressupost, en paguen les conseqüències els ciutadans.
El problema, en qualsevol cas, són els sistemes assistencials i socials, que
constitueixen el que reclama la societat, però que no queda reflectit de forma
decidida en el Pressupost 2001.
Té la impressió que l'equip de govern ha elaborat un Pla d’Actuació Municipal
on han quedat en segon terme les demandes dels participants.
Quan l'equip de govern parla d’inversions a la ciutat, de la Piscina, que és cert
que és necessària, d’altres coses igualment necessàries, però també dels
nínxols, sense voler fer manifestacions fora de to, creu que potser és aquesta
la ciutat per a la qual treballa l'equip de govern, és a dir, per la ciutat que s’ha
de morir.
El GMPP, en canvi, vol treballar per a una ciutat il.lusionada i engrescadora.
Per això, ha presentat una sèrie d’esmenes al Pressupost que, evidentment, no
minvaran el seu resultat, cosa que seria molt difícil.
Les esmenes fan referència a polítiques actives d’ocupació, amb les quals les
persones de més de 45 anys d’edat, dones, persones amb discapacitats i
aquelles que capitalitzin l’atur, es puguin beneficiar del 95 per 100 de
descompte en la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
També es fa referència a la incentivació de l’establiment de noves activitats
econòmiques, generadores de llocs de treball estables, amb l’aplicació del
descompte del 50 per 100 en la quota de l’IAE per a les empreses que creïn
entre 1 i 3 llocs de treball, així com també les empreses ja existents, o aquelles
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que duguin a terme auditories d’estalvi energètic o un pla de reducció de
l’estalvi mediambiental i utilitzin energies renovables del seu 25 per 100 en
consum energètic, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.
Estem parlant de la “xavalla” del conjunt de la inversió a la nostra ciutat, però
és evident que aquestes actuacions formen part de la voluntat de creure’s i de
realitzar polítiques actives de les ocupacions de llocs de treball.
El GMPP també presenta una esmena referent a la creació d’un “viver”
d’empreses, adreçat a aquelles persones que realitzin les seves activitats
professionals i que necessitin l’ajut de la infraestructura administrativa i física
de l’espai on desenvolupar la seva activitat. Hi ha molts exemples d’actuacions
com aquesta a Catalunya, on es desenvolupen amb molt més encert, a través
dels “vivers” d’empresa la creació de llocs de treball i de noves activitats, sense
que hagi estat necessària l’elaboració de tants programes.
Així mateix, el GMPP presenta una esmena relativa a la creació de llocs de
treball destinats a l’atenció del Punt d’Informació i Atenció a la dona, per al qual
demana l’aplicació d’un augment de 5 milions de pessetes, provinents dels
recursos ordinaris, ja que en aquest moment no s’atén aquest servei en bones
condicions, potser per manca de personal.
També demana la contractació i l’habilitació d’espai necessari per atendre les
denúncies de dones maltractades a les dependències de la Policia Local, servei
per al qual es proposa així mateix, la consignació d’una partida pressupostària
de 7,5 milions de pessetes.
En una altra esmena, el GMPP demana que, davant d’un projecte ja realitzat
per l’Associació de Veïns del barri de Valldaura per a la creació d’un centre de
dia, i tenint en compte l’existència d’un preacord entre aquesta Administració i
l’esmentada associació de veïns sobre la cessió d’un local ja construït, es doti
pressupostàriament una partida de 10 milions de pessetes per a l’inici de
l’adequació del local necessari per a l’esmentat centre.
Seguidament, es demana la dotació pressupostària amb 5 milions de pessetes
per a la creació de la figura o de l’Oficina del Defensor del Ciutadà, perquè el
GMPP suposa i creu que hi ha moltes actuacions de l’Administració que poden
arribar a lesionar els interessos dels ciutadans, que moltes vegades no
disposen de recursos per assistir als Tribunals de Justícia.
També es demana la dotació d’una partida pressupostària de 7,5 milions de
pessetes per endegar el Pla d’Immigració, i una altra de 5 milions de pessetes
per tirar endavant el Pla de Joves, que s’aprovarà en aquest Ple.
D’altra banda, la dotació d’una partida de 3 milions de pessetes per oferir ajuts
a les famílies que portin els seus fills a les escoles bressol, ja que
l’Administració ha de facilitar el màxim possible la incorporació de la dona al
món laboral possibilitant, alhora, el desenvolupament de la seva vida familiar.
Les escoles bressol constitueixen un element clau per a aconseguir-ho.
Tenint en compte que l’Administració s’ha d’involucrar directament amb la
societat del seu entorn i amb les entitats que desenvolupen activitats no
lucratives, en benefici dels ciutadans, el GMPP demana l’aplicació d’un
augment de 15 milions de pessetes en la partida d’Atencions Benèfiques i
Assistencials.
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Així mateix, donat que l’entrada a la ciutat de Manresa per la carretera
d’Igualada és el Pont de Sant Francesc, que es troba en condicions precàries,
el GMPP demana la dotació pressupostària d’una partida de crèdit per a la
realització d’estudis tècnics i del projecte de remodelació i/o rehabilitació de
l’esmentat accés a la ciutat. Un cop elaborats l’estudi i el projecte, l’Ajuntament
sabrà el que costa i, en conseqüència, podrà sol.licitar la concessió de les
subvencions necessàries per poder dur a terme la rehabilitació.
Atès que ara fa un any l'equip de govern va afirmar que el projecte
d’urbanització de la zona esportiva del Congost s’estava duent a terme,
imagina que ja estarà acabat. Per tant, el GMPP demana la consignació d’una
partida per realitzar les obres d’aquesta zona.
Així mateix, donat que a Can Font s’ha fet una important urbanització de la
zona i que hi ha els accessos del Gimnàstic i la zona del Poal, el GMPP
demana que siguin urbanitzats.
El GMPP desitja que, si més no, les seves esmenes siguin interpretades des
del punt de vista més constructiu i positiu possible. Difícilment es corregirà el
dèficit en temes assistencials que ha explicat anteriorment amb l’acceptació de
les esmenes, però, almenys, el GMPP intentarà redreçar-lo.
El Pressupost 2001 presenta un augment de l’endeutament i de la pressió fiscal
a la ciutat; les polítiques socials a Manresa estan en regressió; no hi ha
polítiques actives d’ocupació i de promoció; i hi ha una Administració cada cop
més intervencionista i dirigista.
Per tot això, malauradament, el GMPP votarà negativament el dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i comença la seva intervenció
dient que la presentació del Pressupost que ha fet el senyor Teixeiro ha
confirmat algunes de les suposicions del GMCIU, però, tenint en compte que
n’han confirmat més de les que s’imaginava, ha de manifestar carinyosament,
sense que es malinterpreti, que aquest Pressupost és bastant impresentable,
perquè hi ha tota una sèrie d’aspectes, respecte els quals imagina que es
produirà un superàvit, ja que si no, no s’entendria què passa amb els capítols II
i IV.
El GMCIU no està d’acord amb el fet que siguin aquests dos capítols que hagin
d’esperar que es produeixi un superàvit perquè sigui arreglats.
Creu que un ajuntament progressista ha de posar més interès en aquests dos
capítols. Estem en una època en què hi ha bons ingressos, el senyor Teixeiro
ja ho ha explicat, la qüestió de l’execució en la recollida d’impostos és un de
determinat i és necessari destinar diners en primer lloc als capítols II i IV i,
posteriorment, ja s’anirà per les inversions.
El senyor Teixeiro ja ho ha explicat i li ho agraeix, ja que no li ho haurà de
preguntar. Tenint en compte que de vegades es desordena una mica en la
qüestió dels números, almenys això li ha quedat clar.
El regidor delegat d’Hisenda també ha descobert una cosa respecte a la qual el
GMCIU ja hi havia reflexionat i que la ciutat ha de conèixer. Hi ha una sèrie de
capítols que es consoliden, com és ara el capítol I. També s’ha reconegut que
hi ha diferents èpoques en què el cicle econòmic i, en aquest sentit, la de les
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“vaques grosses”, s’està acabant i, per tant, entrarem en un període de “vaques
flaques”, hi haurà uns Pressupost molt consolidats, la qual cosa provocarà
moltes dificultats per tirar endavant els capítols II i IV.
Agraeix que el senyor Teixeiro hagi estat tan clar i només li queda el dubte de
si aquestes explicacions han estat conseqüència d’un gest altruista per part del
regidor d’Hisenda, o bé si ho ha fet per les pressions que el GMCIU ha estat
fent aquests dies als mitjans de comunicació.
A continuació, farà uns comentaris sobre els Pressupostos de les societats
municipals Aigües de Manresa, S.A. i FÒRUM, S.A.
El GMCIU considera que el Pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A.
està complint la línia habitual i és equilibrat, com ho ha estat durant els darrers
anys, i, a més, està entrant en diversificació. Per això, demana a la Junta
d’Aigües que segueixi fent els esforços que li sigui possible per reduir el
consum d’aigua, sobretot perquè no se’n perdi. Aquesta és una de les
recomanacions que es feien en l’Agenda 21.
Per tant, totes aquelles inversions que es facin, destinades a millorar la
distribució de l’aigua, constituiran una bona política.
Pel que fa al Pressupost de la societat FÒRUM, S.A., el GMCIU se sent molt
identificat amb aquesta societat i així li ho ha manifestat al president i als
tècnics d’aquesta societat.
Malgrat això, de la intervenció del senyor Teixeiro li ha sorprès que hagi marcat
el creixement del Pressupost sobre un 20 per 100 i que hagi comparat el
Pressupost 2000 amb el 2001, però no el Pressupost executat. Si es comparés
el Pressupost executat, no són certs els números que ha donat el senyor
Teixeiro, ja que no hi ha una diferència del 20 per 100 entre els dos
Pressupostos. Si s’equivoca en aquesta afirmació, agrairà al senyor Teixeiro
que li ho digui.
El GMCIU està disposat a votar afirmativament els Pressupostos de les dues
societats municipals, però, en cas que no es puguin votar separadament, la
seva decisió dependrà del curs del debat.
Entrant en el Pressupost de l’Ajuntament de Manresa, hi ha hagut dos
comentaris manifestats durant aquest dies que li han cridat l’atenció i que s’han
tornat a repetir avui. Un d’ells és que es tracta d’un Pressupost important i que
l’Ajuntament de Manresa està a l’elit dels ajuntaments. S’ha dit que aquest és
l’Ajuntament que té el Pressupost més alt d’un nivell d’ajuntaments, i no sap si
ho va entendre malament, o llegir malament, o bé si els mitjans de comunicació
ho van dir malament. Quan la informació no és directa, passen aquestes coses
i no creu que aquest fet sigui important, sinó que els Pressupostos tenen altres
particularitats més importants que aquesta.
L’altre comentari és que, quan es pregunta a l'equip de govern alguna cosa
sobre l’execució del Pressupost anterior, l’alcalde es justifica dient que és el
primer Pressupost de la legislatura i que això li pot passar a qualsevol equip de
govern. Ell està d’acord amb la idea que això li pot passar a qualsevol equip de
govern, però només quan es tracti de la seva primera legislatura.
Creu que la causa ha estat una altra i avui se sent més valent per dir-ho en el
Ple: l'equip de govern es va passar mig any pensant en el que faria i, quan va
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arribar el Pressupost 2000 no havia tingut temps de fer totes les gestions de
preparació, de signatura de convenis, de buscar finançament, etc. En
conseqüència, només s’ha pogut complir el Pressupost en el 50 o el 60 per
100, aproximadament.
El GMCIU ja va avisar que això passaria, ara fa un any i l'equip de govern va dir
que l’execució del Pressupost seria del 90 per 100, aproximadament. En aquell
moment, la persona que presentava el Pressupost va dir que, ja que s’havia
executat el 90,37 per 100 del Pressupost d’inversions, li semblava molt
irreflexiu suposar una certa ineficiència en la gestió de les inversions. Creu que
ara els fets demostren si era o no irreflexiu.
Durant els darrers dies, el GMCIU ha comentat qüestions senzilles, com és ara
el concepte d’inflar el Pressupost, la qual cosa va caure molt malament a
l'equip de govern. Fent la comparació amb l’àmbit esportiu, és com sí es posés
una mica de “doping” per arribar a dalt de tot. En aquest cas, el “doping” serien
les inversions que no s’havien fet l’any anterior.
El GMCIU va demanar tota una sèrie d’informacions, però no les ha obtingut
totes i tampoc ha disposat de molt temps. Per això corre el risc d’equivocar-se,
però creu que aquest Pressupost arrossega de l’any passat uns 600 milions de
pessetes aproximadament. Això sense entrar a repassar l’ordinari, sinó referintse només al Pressupost d’inversions. Espera que el senyor Teixeiro li expliqui
què ha passat amb el POEC, amb uns diners que hi havia destinats a un tema
de turisme i de comerç.
Per tant, demana que l'equip de govern no s’ho prengui malament, perquè el
GMCIU creu sincerament que no li va dir cap bajanada en aquella ocasió, a no
ser que l'equip de govern doni un significat diferent al concepte d’inflar el
Pressupost. El GMCIU es refereix a fer créixer artificialment el Pressupost.
Amb això ha volgut fer una mica d’introducció sobre el que opina el GMCIU
respecte el Pressupost 2001, tenint en compte els comentaris manifestats
durant els darrers dies.
A continuació, intentarà fer una valoració sobre el Pressupost que avui es
presenta, malgrat que no ho farà amb la claredat d’una persona que en fa el
seguiment durant tot l’any.
També ha de dir que no ha pogut fer un seguiment de l’estat d’execució del
Pressupost de totes les partides, ja que no disposa d’informació sobre algunes
d’elles, sobretot les d’inversions. A més, el regidor d’Hisenda i l’alcalde es van
comprometre a facilitar el Pressupost al GMCIU una setmana abans del dia en
què realment se li ha donat.
Per això, no ha disposat de suficient temps per estudiar-lo, malgrat que durant
el darrer cap de setmana ha fet esforços per intentar recollir la informació.
En el tema dels ingressos, segons les xifres del GMCIU, respecte a les quals ja
ha vist que hi ha algunes diferències amb l’explicació del senyor Teixeiro, veu
que en les operacions corrents, sobretot pel que fa als impostos, creixen
respecte l’any 2000. En concret, els impostos directes augmenten en un 9,55
per 100 i els indirectes ho fan en un 13,73 per 100.
També entén que hi deu haver modificacions en aquest moment d’execució del
Pressupost, però voldria recordar a l'equip de govern que el GMCIU va
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demanar que l’increment de les taxes no superés l’IPC, i l'equip de govern va
voler aprovar el 5 per 100.
Les previsions que fa l'equip de govern demostren que no hauria estat una
mala política fer una mica de cas al que va demanar el GMCIU.
L’impost de vehicles també ha crescut molt, ja que s’hi aplica un augment del
12,5 per 100, que representa una diferència de 60 milions de pessetes respecte
aquest any, i no ha vist que aquests ingressos s’inverteixin, posteriorment, en
millores viàries a la ciutat.
No entrarà en el tema de les plusvàlues, que no canvia gaire, ni en el de l’IAE i
altres conceptes que s’augmenten en un 2,08 per 100.
Tampoc es referirà a l’ICIO, malgrat que el creixement és important, ja que
s’aplica un 13,73 per 100.
Però, entrant en les transferències corrents, li agradaria que el senyor Teixeiro
li expliqués la causa per la qual les transferències corrents de l’Estat creixen
entre l’any 2000 i el 2001 165 milions de pessetes aproximadament, segons les
dades de què disposa, que suposa el 13,8 per 100. És perquè hi ha
expectatives per a l’any que ve? Li agradaria disposar d’informació sobre
aquest fet.
Tampoc entrarà en la qüestió dels ingressos patrimonials.
En el tema d’alienacions, és a dir, de la venda de terrenys, es fa una davallada
important. Ho entén, perquè l’any passat es van fer vendes a la zona de les
Bases de Manresa i avui en aquest mateix Ple se sotmeten a aprovació dues
subhastes. Per això, l’any que ve no hi haurà tants ingressos.
Sense voler ser alarmista, voldria cridar l’atenció sobre el volum de patrimoni
de l’Ajuntament que s’ha venut, però el que més li preocupa respecte a la
venda de terrenys, és el dubte de si aquesta Administració haurà estat realment
capaç d’utilitzar les vendes adequadament. Espera que algun dia algú pugui
respondre la pregunta.
Hi ha un espai que està creixent i donant molts ingressos a la ciutat, és el
sector nord de Manresa, és a dir, el Poble Nou i tota la zona de la carretera de
Santpedor. A més, com a conseqüència del 10 per 100 d’aprofitament i per un
solar que hi havia, s’han produït importants ingressos, i voldria preguntar si
l’Ajuntament ha fet un esforç perquè hi hagi un creixement dels serveis en
aquella zona de cara al món associatiu. Potser hauria volgut la pena invertir
una part de diners en un centre cívic integrat o en una altra instal.lació que
donés més sentit i que possibilités que la gent de la zona se sentís més bé, ja
que més endavant vindrà l’època de les “vaques flaques”, l’associació de veïns
començarà a reclamar i no hi haurà recursos.
Finalment, pel que fa als passius financers, l’endeutament està en 1.500
milions de pessetes, malgrat que s’ha dit que no serà tan alt, però això ja es
veurà. Ell ha fet uns càlculs i ja li diran si els ha fet bé. Ha comptat que, amb
l’endeutament que hi ha ara, juntament amb el que hi haurà l’any que ve i el
que es retornarà l’any 2001, a finals de l’any 2001 la ciutat tindrà entre 4.300 i
4.400 milions de pessetes d’endeutament.
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Si a això se li afegeix la càrrega que suposa la Sentència del Casino,
possiblement es podria arribar a finals de l’any 2001 amb 5.000 milions de
pessetes.
Aquesta és la valoració del GMCIU sobre el Pressupost d’ingressos i la lectura
de la manera en què, l’aplicació d’uns preus públics, d’unes taxes, etc. arriben
a que els ingressos per una sèrie de conceptes com són ara impostos directes
o indirectes siguin bastant espectaculars.
Quant al capítol de despeses, analitzant-lo només en la seva classificació
econòmica, també hi veu coses espectaculars, com és ara el creixement de les
despeses de personal, respecte a les quals voldria preguntar el següent: en
aquest Pressupost les despeses de personal representen el 75 per 100 de les
operacions corrents. D’aquestes despeses, que tenen un import de 296 milions
de pessetes, voldria saber quina part correspon a noves incorporacions, quina
part està destinada a donar compliment al conveni signat, i quines millores
individualitzades es preveuen.
El GMCIU, però, veu la situació més complicada respecte al capítol II, perquè,
segons les xifres de l'equip de govern, s’augmenta en 41 milions de pessetes,
que suposa un 2,35 per 100. El senyor Teixeiro ja ha avisat que això no era
així, i que segons l’execució del Pressupost es produiria fins i tot un decrement.
En l’article 21, referent a reparacions, es produeix una davallada del 22 per 100
i, si es tinguessin en compte les incorporacions, el percentatge seria del 44 per
100.
El GMCIU considera que el capítol II està destinat a donar serveis directes als
ciutadans i no és bo que tingui un creixement tan reduït o un decrement.
Quant a la partida de despeses diverses vol exposar els dubtes que té sobre
algunes partides en comparar el Pressupost 2000 amb el 2001, que són els
següents: la primera partida és la 622.3.226, en la que es produeix un
decrement de 3 milions de pessetes entre els anys 2000 i 2001. Però
l’important és que dins d’aquesta partida estava inclòs el finançament del
POEC. Vol preguntar si el finançament previst per a l’any 2001 torna a ser per
al POEC o bé és per a alguna altra cosa.
Encara es vol referir a tres partides més: la número 452.1.226, que
experimenta un decrement de 4,5 milions de pessetes; la número 451.4.226, de
3 milions de pessetes; i la número 463.1.226, que és bastant espectacular i, a
més, és de participació ciutadana, que té un decrement de 8,8 milions de
pessetes i que passa a 19,3 milions de pessetes.
Ja va dir a la regidora delegada de Participació Ciutadana que tindria molta
feina amb aquest tema i ara veu que encara en tindrà més de la normal si es
retallen les seves partides d’aquesta manera.
Suposa que es pot donar l’explicació que aquest va ser el cost del finançament
del PAM de l’any passat, però no creu que sigui només això, ja que la
diferència és d’11 milions de pessetes.
Fa uns dies, en la revista El Tossal, que és d'una associació de veïns, va llegir
que algú va venir a l’Ajuntament a demanar hora de visita per a la regidora
delegada de Participació Ciutadana i li van dir que havia de sol.licitar-ho per
instància. Ell no s’ho creu, però creu que s’hauria d’aclarir, perquè així s’ha
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escrit i l’Ajuntament queda molt malament. I vol que consti que ell ha defensat
la regidora.
El capítol III, referent als interessos, té un creixement important, ja que
l’augment de la partida, segons el Pressupost és del 53 per 100 i, en sintonia
amb el que ha dit anteriorment, es tracta d’una de les partides respecte a les
quals de la manera que es consoliden, després fan molt mal, perquè permeten
molt poca maniobrabilitat.
El capítol IV, referent a subvencions i suport a institucions i societat civil, té un
creixement molt reduït i, fins i tot, pot tenir algun decrement.
Tenint en compte que els capítols I, II i III d’ingressos graven, d’alguna manera,
directament el ciutadà, els capítols II i IV, que són dels que se’n pot beneficiar
el ciutadà, haurien de créixer proporcionalment. Però les diferències són molt
grans, ja que mentre que els primer creixen el 9,55 per 100, el 13,73 per 100 i
el tercer experimenta un decrement de 4,43 per 100, els capítols II i IV de
despeses creixen per sota del 3 per 100.
Al GMCIU li agradaria que es donés alguna explicació respecte a alguns
conceptes del capítol IV. En concret, en la partida 422.1.465 hi ha 2 milions de
pessetes destinats al Consell Comarcal del Bages per a ensenyament bàsic.
Així mateix, els 12 milions de pessetes de la recollida de cartró i vidre, i també
creix moltíssim la part que s’ha d’abonar a l’oficina del consumidor. Però ho
entén, perquè així s’explica en el Pressupost, que es deuen els anys 1993,
1994, 1996, 1998 i 2001.
També es veu que hi ha una part important de subvenció al transport urbà que
creix en un 5 per 100, però és bo que la ciutat sàpiga que la partida
corresponent a aquest concepte és de 105 milions de pessetes.
El que més sorprèn al GMCIU és la partida d’acció social, ajudes
individualitzades i en les atencions benèfiques i assistencials, respecte a les
quals, en dues partides, una d’elles perd 3.700.000 pessetes, menys el 40 per
100, i l’altra 11 milions de pessetes, que suposa un 59 per 100.
Està convençut que hi ha trampa o bé es tracta d’una d’aquelles partides que
l'equip de govern preveu arreglar amb el superàvit. Si és així, només voldria dir
que creu que cal solucionar en primer lloc aquestes partides i els superàvits
s’han de destinar a altres coses.
També creixen partides de joventut, i tallers ocupacionals i centres oberts
baixen en un 24 per 100, així com altres programes culturals, respecte els
quals ha trobat una davallada molt gran. Un cop efectuat un repàs es veu que
s’ha creat una partida de 8 milions de pessetes per al Consorci de
Normalització Lingüística, amb el que es troba una mica de diferència, però en
la partida 451.4.489, al GMCIU, i creu que també a tota la ciutat, els agradaria
saber què passa amb la davallada que es produeix de 26 milions de pessetes.
Passa el mateix amb una partida d’instal.lacions esportives i el tema de la
participació ciutadana, que ja ha comentat abans.
Per tot això, creu que aquest no és el capítol IV que es mereixen els ciutadans
de Manresa i, per tant, el GMCIU proposa l’aprovació d’unes esmenes.
Finalment, es referirà a dues grans partides, que són el capítol VI i el VII, els
quals, genèricament formarien part de les partides d’inversions.
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El GMCIU queda sorprès, perquè comença a repassar totes les partides i veu
que hi ha coses respecte a les quals creu que no s’han marcat prioritats.
Només comentarà les partides que el GMCIU creu que s’haurien de modificar,
respecte a les quals després llegirà les esmenes que proposa.
La coberta del carrer Trieta, per 20 milions de pessetes. L’han informat que fa 3
o 4 anys aproximadament es va fer un arranjament, que va tenir un cost de 5
milions de pessetes i ara s’hi ha de tornar. No ha vist cap projecte i, per tant,
desconeix el que cal fer. Algú ha comentat que es vol construir una zona per
circular amb monopatí, però ell no creu que es tracti d’un tema de prioritat.
Honoraris de redacció de projectes per 45 milions de pessetes. Ha vist que el
senyor Javaloyes encara en volia més, però si no va errat, en els dos darrers
anys s’han adjudicat 100 milions de pessetes per aquest concepte. Amb aquest
import es poden redactar molts projectes, i quan s’aprova el Pressupost encara
es pot veure com els projecte no estan arrodonits i, per tant, cal anar inventant
coses. Creu que no anem bé i que caldria tornar a una pràctica que tenia
aquest Ajuntament fa temps, consistent en que els tècnics municipals també
redactaven projectes. S’ha demostrat moltes vegades que hi ha persones molt
capacitades per fer-ho, sense que sigui necessari donar-ne tants a persones de
fora d’aquesta Administració.
Urbanització de la plaça d’Anselm Clavé, per 41 milions de pessetes, dels quals
20 són de contribucions especials i els 20 restants són de crèdit.
Sincerament, no ho entén, això ja hi era l’any passat i el senyor Perramon sap
que ell s’ho juga tot en el tema de la rehabilitació, però es tracta d’una zona que
ha de suportar moltes pressions, hi ha un edifici que s’ha d’enderrocar, s’ha
d’urbanitzar en el moment en què es pugui comprar, expropiar i enderrocar
l’edifici situat entre la plaça de Sant Domènec i la plaça Clavé. Es farà una
inversió important i es cobraran contribucions especials i, posteriorment,
s’hauran d’executar les obres que es podrien fer després o quan es produís
l’enderrocament i l’arranjament de tot aquell espai.
També es podria esperar que el Pla Barreres estigués més avançat.
Però la partida que més sorprèn el GMCIU i respecte a la qual considera que
l'equip de govern i, per tant l’Ajuntament, no actuen bé és la referent a la
urbanització del carrer d’Àngel Guimerà i carrer Sant Joan Baptista de la Salle.
Creu que no és necessari plantejar fer la inversió de tot el carrer, fent la
urbanització des de la plaça de Crist Rei fins a Sant Domènec, d’una sola
vegada. Per al funcionament de la ciutat, valdria la pena dividir aquest sector
en dues parts. Si es tracta només d’una part, és que no li ho han explicat bé, ja
que li han dit que es tractava de tota la urbanització del carrer.
El GMCIU només demana que s’urbanitzi des del carrer de Sant Joan Baptista
de la Salle fins a la plaça de Sant Domènec, perquè la ciutat pugui pair-ho.
També apareix el tema dels horts de la riera de Rajadell, amb 30 milions de
pessetes. Al GMCIU li sembla que, per més que entengui que és un compromís
de l’alcalde, que va dir que això del sòl se solucionaria de seguida, i tenint en
compte que hi ha hagut un interès de la regidoria de Medi Ambient, no s’hauria
de posar tota la inversió de 30 milions de pessetes sobre aquest tema en un
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any, sinó fer-ho de mica en mica, potser en tres períodes, observant com es
consolida aquest tema.
Finalment, hi ha un tema que espera que toqui el cor de l'equip de govern. Es
tracta de la reforma de la Sala de Plens. Voldria que se li digués si el GMCIU
està equivocat respecte el següent: en el Pressupost de l’any passat constaven
per als accessos a la Casa Consistorial, 58 milions de pessetes. Tenint en
compte que avui és 18 de desembre, pregunta si s’adjudicarà l’obra abans
d’acabar l’any. Demana que, si l’Ajuntament no és capaç d’adjudicar els
accessos abans d’acabar l’any, que tampoc arregli la Sala de Plens, ja que hi
haurà persones que continuaran tenint problemes per pujar a la planta de la
Sala de Plens i, per tant, no la podran veure. Per això, des del punt de vista de
tenir en compte les persones, que és la primera vegada que utilitza, i també per
una qüestió de credibilitat davant de la ciutat, seria bo fer un esforç i solucionar
en primer lloc els accessos a l’edifici, per arreglar seguidament la Sala de
Plens. En cas contrari, els ciutadans no ho entendran.
Aquestes són algunes de les reflexions que el GMCIU fa sobre aquest
Pressupost d’inversions.
Ha formulat algunes preguntes sobre partides Pressupostàries i ha presentat
algunes esmenes i segons les respostes que es donin, serà difícil per al
GMCIU l’abstenció respecte a aquest Pressupost, que hauria estat una bona
opció, i es veurà obligat a votar-lo negativament.
Com ha dit abans l’alcalde, ara és el moment de presentar les esmenes.
El GMCIU les ha presentat tan bé com ha pogut, proposant la disminució
d’algunes partides, intentant quadrar les xifres en relació al que prové de les
inversions.
Si se li permet, a continuació exposarà el quadre general justificatiu de les
modificacions que proposa el GMCIU.
Es demana que es redueixi dels recursos ordinaris l’estructura general
d’urbanisme, que era una partida de 250 milions de pessetes; que desaparegui
en el tema d’instal.lacions esportives, la coberta del carrer Trieta; la reducció en
20 milions de pessetes dels honoraris de redacció de projectes; la urbanització
de la plaça Anselm Clavé; la urbanització del carrer Àngel Guimerà - Sant Joan
Baptista, que s’hauria d’estudiar si l'equip de govern digués que és el motiu per
no acceptar les esmenes del GMCIU; urbanització de la riera de Rajadell,
respecte a la qual es demana la reducció de 20 milions de pessetes i que es
faci en tres anys; reducció dels diners destinats a la Sala de Plens; reducció de
20 milions de pessetes del cablejat troncal; reducció de 12 milions de pessetes
dels recursos ordinaris per a la urbanització del carrer de la Font del Gat,
substituint-los per crèdits; el mateix es faria amb maquinària i instal.lacions
d’ensenyament bàsic, que es passarien de recursos ordinaris a crèdits; i així
mateix, en maquinària i instal.lacions de la Casa Consistorial i tallers
d’ocupació. L’aportació de 40 milions de pessetes per als accessos de la Casa
Consistorial; destinació de 20 milions de pessetes a la segona fase dels
vestidors del Congost, que estan en molt mal estat, i respecte els quals un
regidor li va dir que aquest any se solucionaria. Creu que s’hauria de plantejar
l’arranjament de determinats espais interiors de la ciutat, com és ara l’illa
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interior del Pavelló del Pujolet. També s’haurien de destinar 5 milions de
pessetes al Pla Jove, que es presenta avui al Ple, i la mateixa quantitat per al
Programa Xec guarderia; la creació de la figura de l’educador esportiu de
carrer, que és una proposta que el GMCIU recupera de l’any passat, ja que no
es va acceptar; el programa de desenvolupament de l’Agenda 21, ja que cal
reconèixer la tasca que està duent a terme i els recursos que està aconseguint
en diferents partides la regidora responsable de l’àrea. També demana la
destinació de 5 milions de pessetes per al Centre de dia, Casal d’avis de
Valldaura, malgrat que és conscient que aquest import no és suficient, perquè
es tracta d’un projecte de 40 milions de pessetes, però creu que se’n podrien
destinar 5 aquest any i 5 més l’any que ve. Si es fes d’aquesta manera, es
podria demanar a altres Administracions que també fessin aportacions. Així
mateix, demana l’augment en 4,5 milions de pessetes per a ajudes
individualitzades i 11 milions de pessetes per a les atencions benèfiques i
assistencials. Per a les infraestructures i béns naturals, es demana un augment
de crèdit de 30 milions de pessetes.
Tot això representa un moviment total de recursos de 249,5 milions de
pessetes i amb aquestes esmenes el GMCIU ha intentat donar resposta a un
comentari que s’ha fet alguna vegada, consistent en que és molt fàcil dir que
cal modificar el Pressupost, però que, per fer-ho, és necessari que algú “es
mulli”. Així doncs, bé o malament, el GMCIU ha intentat “mullar-se” i definir una
petita part de les seves prioritats respecte a aquest Pressupost que l'equip de
govern proposa aprovar per a l’exercici 2001.
Insisteix, si és possible, el GMCIU votarà afirmativament els Pressupostos de
les societats municipals Aigües de Manresa, S.A. i FÒRUM, S.A., però, si no és
possible fer-ho, segons la resposta de l'equip de govern a les qüestions
plantejades pel seu grup i d’acord amb l’afecte que mostri respecte a les
esmenes presentades pel GMCIU, el seu vot serà contrari a l’aprovació
d’aquest Pressupost.
El senyor Teixeiro i Macipe intervé novament dient que indubtablement, les
respostes a les preguntes del GMCIU i el posicionament de l'equip de govern
es manifestaran amb tot l’afecte possible, tant en general com en particular.
Començarà contestant les preguntes o interpel.lacions, així com les aportacions
individuals, per donar, posteriorment una resposta més col.lectiva en els grans
blocs, respecte els que s’ha coincidit, com són ara el referent a polítiques
socials, el d’inversions que no s’han acomplert, i el de l’endeutament.
Per últim manifestarà el posicionament de l'equip de govern respecte a les
esmenes presentades.
En primer lloc, sobre les preguntes individuals formulades pel GMPP i, en
concret, pel que fa a la liquidació dels Pressupostos, ha de dir que suposa una
satisfacció que es compleixi perfectament la previsió d’ingressos. S’ha de
treballar molt per aconseguir-ho, i l’equip d’Hisenda ha de dedicar-s’hi molt,
sobretot, pel que fa a la recaptació executiva, i és un procés exemplar per a
molts ajuntaments de l’Estat.
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Com a colofó, cal dir que en l’exercici 1997 el que es va liquidar i pressupostar
va ser del 100,17 per 100; en l’exercici 1998, aquest percentatge va ser del
103,47 per 100; i en l’exercici 1999, va ser del 96,19 per 100.
També es pot parlar de la liquidació fins a aquest moment respecte l’exercici
2000, que va en una línia semblant.
El senyor Javaloyes s’ha referit al tema del Casino i, aprofitant l’argument del
fons de maniobra, ha fet esment de la capacitat d’aquest Ajuntament de fer
front a les operacions. Li ha de contestar que respecte al tema del Casino, els
pagaments es fan quan s’han de fer, és a dir, quan es donen totes les garanties
que cal pagar.
L’Ajuntament administra recursos públics i, per tant, es paga en el seu moment
i no quan existeix una possible presumpció.
Pel que fa a la denominació de “Pressupost merenga”, creu que no ho és, sinó
que es tracta d’un Pressupost contundent, que ha costat una mica d’entendre al
senyor Javaloyes.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, li ha agradat el pròleg, que considera
acceptable des del seu paper de grup de l’oposició, a excepció de l’adjectiu
“impresentable”, que lògicament no li ha agradat. Però, quan entri en l’estudi de
les esmenes, ja es veurà qui ha fet la presentació més impresentable, dit amb
tot l’afecte del món.
Està satisfet que el senyor de Puig estigui d’acord amb el Pressupost de la
societat municipal Aigües de Manresa, S.A. I, pel que fa a la societat FÒRUM,
S.A., el senyor de Puig sol utilitzar sovint una tàctica dialèctica, que és un
recurs molt simple, consistent en reconèixer els errors i adoptar una postura
d’humilitat, per formular crítiques, posteriorment.
Sens dubte, això no és més que una estratègia.
El senyor de Puig sap que les comparacions s’han de fer amb homogeneïtat, i
una cosa és fer una anàlisi dinàmica, en la qual sempre s’ha de ser homogeni, i
una altra, fer una anàlisi estàtica, cas en el qual sí que es pot comparar la
liquidació amb el que s’ha pressupostat. Si es parla de creixement, la
comparació sempre serà del liquidat amb el liquidat, o bé del pressupostat amb
el pressupostat. En qualsevol cas, no té més importància i el creixement del
Pressupost de la societat FÒRUM, S.A. és del 20 per 100, com ha explicat
abans.
No comparteix la utilització del terme inflar el Pressupost i no vol entrar en
aquesta discussió, si hagués volgut aprendre, hauria pogut fer-ho, perquè ha
disposat de molt bona documentació per fer-ho, però és un tema que no té més
importància.
Creu que ens haurem d’acostumar tots al funcionament de la Unitat Europea,
on aquest tema funciona a base d’indicadors de gestió. Per tant, s’han acabat
les subjectivitats i les interpretacions.
A partir d’aquí, la bondat d’un Pressupost no es mesura en el nivell total de les
quantitats, malgrat que aquestes serveixin per als indicadors de gestió, sinó per
altres conceptes, com són ara el d’equitat pressupostària, el de manteniment i
millora dels serveis, el del tractament dels recursos humans, el del volum
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d’inversions que necessita la ciutat, i evidentment també el de les opcions
polítiques que cadascú ha d’assumir en cada moment.
Escoltant les intervencions del senyor de Puig, de vegades té la sensació que
no li agrada que Manresa lideri res. Suposa que es tracta de jugar el joc de
minimitzar els possibles mèrits objectius, però creu que en el seu interior, el
senyor de Puig sap que aquesta minimització no és gaire justa ni correcta.
Respecte als ingressos corrents del Pressupost, el representant del GMCIU ha
confós el que s’ha executat amb la incidència de l’increment de les ordenances
fiscals, suposa que no intencionadament, ja que quan es parla durant molta
estona es tendeix a cometre errors. Això, evidentment, conté una certa
demagògia. Com ja s’ha dit en altres ocasions, els increments són
conseqüència de diferents elements que hi intervenen, com és ara el
creixement vegetatiu, i no només l’increment de les ordenances fiscals.
El senyor de Puig ha fet un comentari sobre les transferències de l’Estat. Fa
dos exercicis, es va produir a Manresa una important desviació, que va ser
compensada amb altres ingressos. Quan es parla de tècnica pressupostària,
agafar els ingressos individualment, és d’una certa “perversió” pressupostària,
sempre dit amb tot l’afecte.
Cal examinar globalment el tema pressupostari. Malgrat això, respecte a la
pregunta sobre les transferències corrents de l’Estat, com ha dit anteriorment,
en el seu moment es va produir una important desviació, que ja s’ha corregit, i
s’han anat obtenint els ingressos d’aquesta transferència. Es tracta de 90
milions de pessetes més, aproximadament i, sens dubte, no deixa de ser
satisfactori que en les transferències corrents de l’Estat, per l’aplicació de la
fórmula polinòmica, que és complexa i, per tant, el Ple no és el millor moment
per desenvolupar-la, es produeixin uns ingressos superiors.
El senyor de Puig també s’ha referit, com ho ha fet en altres ocasions, al fet
que la ciutat es ven el seu patrimoni. L’Ajuntament no té vocació comercial
d’immobiliària ni de promotora, sinó una política de sòl en funció de la qual i
dels ingressos generats pel sistema de subhasta, obté uns recursos que
destina en el 90 per 100 aproximadament a la compra de solars i edificis en el
barri antic.
En algun moment també ha fet alguna observació respecte a l’operativitat com
a conseqüència de determinades partides del Pressupost. El senyor de Puig
pot estar tranquil, perquè, si s’haguessin volgut utilitzar les tècniques que ha fet
servir Convergència i Unió, basant-se en els informes, s’hauria pogut fer,
perquè els informes hi són. El GMCIU disposa dels informes d’Intervenció i dels
Serveis Financers, que avalen la positivitat i el desenvolupament d’aquest
Pressupost.
L’Ajuntament pot funcionar amb totes les partides de despeses perfectament
pressupostades, sense cap problemàtica d’operativitat.
També ha de dir al representant del GMCIU que cada equip de govern
presenta el Pressupost de la manera que ho creu més convenient.
Evidentment, es pot arribar a l’exhaustivitat, i cadascú ho fa com creu que pot
ser més impactant. Malgrat això, garanteix al GMCIU que si té interès en
alguns aspectes molts puntuals, pot demanar-ho, mitjançant una relació, i els
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Serveis Financers li facilitarà la informació amb la promptitud que mereixin els
temes.
Estaria fora de lloc entrar a fons en l’exhaustivitat i atomització, pregunta a
pregunta. Es passa un “examen” cada quatre anys i cal aprovar-lo. I, de la
mateixa manera que en el tema de les inversions, la percepció dels ciutadans
respecte a la transformació o no de la ciutat, no està en funció del que diguin ell
o el senyor de Puig al Ple o de la resposta que es doni a les preguntes
excessivament atomitzades, dit amb tot el respecte, sinó que dependrà del
moment en que es passi l'examen.
A continuació, entrarà en el tema fonamental, que és el referent al conjunt de
les polítiques socials.
És satisfactori que els grups de l’oposició tinguin inquietuds semblants a les de
l'equip de govern en matèria de serveis personals.
Com ha comentat anteriorment, quan es popularitzin els indicadors de gestió,
que ja són obligatoris en algun dels països de la Unitat Europea, s’haurà acabat
el joc de les interpretacions i de les subjectivitats. Es coneixeran i es podran
establir les seves comparacions tant en creixement com en relació amb
l’Ajuntament que més o menys es consideri com a l’ideal.
L’Ajuntament de Manresa, en aquest moment, pel que fa a polítiques de serveis
personals i d’acord amb l’anuari 1998, està, sens dubte, ben posicionat tant en
el percentatge que representa el Pressupost de Serveis Personals, com en les
pessetes per habitant.
Pel que fa al posicionament del GMCIU quant a la interpretació dels resultats,
explicarà dues conclusions molt significatives: es produeix, en termes generals,
una tendència alcista, que es va iniciar l’any 1994, que continua durant els anys
següents i que queda pràcticament consolidada en els anys 1998 i 1999.
En tots els ajuntaments, el decrement del 1998 respecte al 1997 és general, a
excepció dels ajuntaments de municipis amb més de 50.000 habitants, com és
el cas de Manresa, en els que augmenta.
Sense pretendre ser excessivament exhaustiu, a continuació, facilitarà una
certa evolució econòmica dels serveis personals, que són dades objectives, per
tant, no poden ser objecte d’interpretació, ja que s’han extret de les liquidacions
i estan a disposició dels regidors.
En Sanitat, en el Pressupost 2001, en relació al del 1996, que va ser el primer
Pressupost de l’actual equip de govern, es produeix un creixement del 104,97
per 100; en educació, el creixement ha estat del 26,97 per 100; en Serveis
Socials, el percentatge ha estat del 42,47 per 100; en cultura, el 70,03 per 100;
en altres serveis comunitaris, el 34,9 per 100; i en esports, el 32,07 per 100.
Aquests són els creixements que s’han produït en el Pressupost 2001 respecte
a aquestes subfuncions.
Així mateix, si es compara el Pressupost 2001 amb el de l’exercici 2000, en
Sanitat, s’ha produït un creixement del 0,12 per 100; en Educació, del 5,54 per
100; en Serveis Socials, del 6,64 per 100; en Cultura, es produeix un
decrement del 8,92 per 100; i en altres serveis comunitaris i esports, del 13,91
per 100.
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Aprofitant el símil del “doping” que ha utilitzat el senyor de Puig, hi ha un
entrenador que, amb certa profunditat, en perdre un partit, va dir que no s’havia
perdut, sinó que s’havia acabat el temps.
Ell ha de dir el mateix, s’ha acabat el temps per determinar increments en
certes partides de Serveis Personals i altres diverses, però, sens dubte, a 15 de
març del 2001, s’incrementaran totes les partides que el GMCIU ha dit que
havien baixat i ell també ho ha dit. És a dir, no es perdrà cap posicionament de
serveis ni del seu manteniment o de la seva qualitat.
Perquè els membres presents es facin una idea dels indicadors de gestió, que
marquen una mica on estem, el percentatge del Pressupost de Serveis
Personals, que és la terminologia correcta, sobre el Pressupost en ajuntaments
de 50.000 a 100.000 habitants, era del 26,64 per 100. A Manresa, és del 27,45
per 100. L’import per habitant, en els ajuntaments que ha esmentat és de
29.426 pessetes i a Manresa és de 30.652 pessetes, és a dir, 800 pessetes
més.
D’altra banda, en el Pressupost de Serveis Personals, sense càrregues i sense
comptes financers, ja que la introducció de les càrregues financeres
distorsionaria el tema, perquè lògicament com més endeutament es produeix
més gran és l’import de la càrrega financera, els ajuntaments esmentats estan
en el 29,13 per 100 i el de Manresa en el 28,47 per 100.
Aquest és el resum de l’aspecte social, respecte el qual vol transmetre aquest
missatge de certesa referent a que no es produirà cap disminució de l’import
d’aquestes partides ni de les d’ajudes individualitzades.
En aquest sentit, totes les partides del Pressupost 2001 tindran increments
superiors al del Pressupost 2000, però en aquest moment s’està “jugant” la
primera part i el 28 de febrer o el 15 de març es “jugarà” la segona part.
Pel que fa a les inversions, ell ha manifestat en diverses ocasions i, fins i tot, ho
ha dit avui en la presentació del Pressupost 2001, que una de les
característiques d’aquest Pressupost és el fet de posar en marxa o visualitzar
l’ambiciós Pressupost d’inversions, que tant en el 2000 com en el 2001,
requereix i requerirà una excel.lent capacitat de gestió. Però no n’hi ha prou
amb quedar-se en el clàssic llenguatge de tribuna, de certa espectacularitat,
però generalista per definició, sense concretar gaires coses, sinó que cal baixar
a la realitat.
Li agradaria incorporar una reflexió, malgrat tenir en compte que en política
municipal hi ha unes regles del joc tradicionals, que no vol dir que no hi hagi
espai per a la innovació, però que han de ser practicades. Gairebé mai pensem
en el que tenim, sinó en el que ens manca. Això no és positiu i s’atreviria a dir
que té molt més futur inventariar el que tenim que el que ens manca.
A partir d’això, la situació de les inversions del 2000 és la següent: a desembre
del 2000 s’havien contret operacions per 1.287 milions de pessetes, que
representa el 58 per 100 d’execució sobre el Pressupost inicial i el 50,4 per 100
sobre el Pressupost modificat.
Evidentment, això és susceptible de ser millorat, però creu que és important
situar aquests percentatges en el nostre context, sense oblidar que està
completament segur que no hi deu haver gaires ajuntaments que en posició
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relativa estiguin immersos dia a dia en els cinc grans projectes de
l’envergadura del Casino, del Kursaal, de la Fàbrica Balcells, amb el
conservatori, de la Piscina Municipal, i de la Fundació Universitària del Bages.
Tot això a més del dia a dia.
Però considera que és important comentar on és el 42 per 100 que falta per
concretar. No es tracta de justificar, perquè quan es justifica es fracassa, per
tant, no és partidari de fer justificacions en l’aspecte econòmic, sinó que només
es tracta d’exposar que, de vegades, cal baixar del llenguatge de tribuna al
camp, que és el que ens mostra els inconvenients. L’Administració,
afortunadament, no és en alguns aspectes com l’empresa privada. Les
iniciatives i els processos de contractació comporten tota una problemàtica
complicada, i això justifica en part una mica la ràtio del 50 o 58 per 100, segons
com es miri, que no és òptim i, per tant, es pot superar si s’introdueixen
elements correctius.
Malgrat tot, en relació amb el 42 per 100, hi ha vàries explicacions: quant als
projectes privats, com són ara el del carrer Llobregat, el del polígon del Pla dels
Ametllers, el dels Trullols o les quotes d’urbanització del carrer de Carrasco i
Formiguera, sumen 165 milions de pessetes. Aquestes inversions de
constructors privats encara no s’han realitzat per diversos motius. Així, el carrer
Llobregat està pendent de la inscripció en el Registre de la Propietat d'una
finca. Aquesta no és una causa imputable directament a l’Ajuntament.
Pel que fa al Pla dels Ametllers, es va aturar el procés perquè els propietaris
del sector van voler executar ells mateixos l’obra. En conseqüència, es va
canviar el procés de contractació i s’ha ralentitzat.
Per tant, en aquest paquet, ja hi ha una certa explicació racional i raonable.
Quant a les subvencions no concedides, hi havia la del carrer Pep Ventura amb
30 milions de pessetes d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, i la de la
Piscina Municipal, amb 60 milions de pessetes d’una subvenció de la
Generalitat de Catalunya.
Aquestes inversions depenien de la concessió de les subvencions esmentades,
que finalment, no han arribat.
Al Puigmercadal, la millora prevista de la plaça era de 50 milions de pessetes i
no es pot fer perquè els promotors de Can Jorba han modificat el seu projecte
inicial i ells mateixos es faran càrrec de la remodelació.
Respecte al carrer Callús, que tenia un Pressupost de 50 milions de pessetes,
s’ha decidit passar aquesta inversió a l’any 2002 per urbanitzar el carrer
després de fer el nou clavegueram, que està previst per a l’any 2002. Així,
doncs, quan es facin els col.lectors, s’urbanitzarà el carrer.
També hi ha una sèrie d’inversions, com són ara la del carrer de la Font del
Gat, la plaça d’Anselm Clavé, el carrer de Carrasco i Formiguera i la Florinda,
per un valor de 219 milions de pessetes. Aquestes obres es faran a l’any 2001
amb els diners pressupostats l’any passat i una consignació pressupostària
suplementària que possibilitarà concloure millor els projectes.
Hi havia una línia que estava pendent de la venda de terrenys per part de
FÒRUM, S.A. i per la compra de terrenys, de 125 milions de pessetes més 80,
per tant, 205 milions de pessetes, que depenia dels diners que l’Ajuntament
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esperava obtenir de la venda d’uns terrenys. Ara ja pot avançar que en aquest
mes de desembre s’han obert pliques per valor de 200 milions de pessetes, i
quan els diners ja estiguin a l’Ajuntament, es podran fer les inversions
previstes.
També hi havia inversions gestionades amb subvencions, com són ara la del
Teatre Kursaal i la del Casino, que malgrat que eren obres pressupostades i
respecte a les quals calia demanar subvenció, s’ha decidit iniciar-les amb major
subvenció per a l’any 2001.
Hi ha altres inversions que s’han pogut executar sense gastar tants diners i en
les quals s’han estalviat uns 54 milions de pessetes.
Insisteix, no pretén que tot això serveixi com a element de justificació, sinó com
a element explicatiu, ja que l’Administració té unes pautes que, de vegades,
són difícils d’entendre.
També ha aparegut durant el debat el tema de l’endeutament del Pressupost
2001.
L’objectiu financer de l'equip de govern en aquest Pressupost és organitzar les
finances de manera que els ciutadans rebin el màxim avantatge a llarg termini,
mitjançant l’augment de la qualitat de vida de la ciutat i del nivell dels serveis.
Es pot demostrar que al llarg d’un període de temps, suposant un escenari
econòmic normal, un endeutament prudent augmentarà el rendiment per al
ciutadà.
Malgrat aquesta possibilitat de guany, existeix sempre un poderós factor
dissuasori, que cal analitzar quan s’utilitza el deute a llarg termini.
Cal tenir en compte que el principal i els interessos s’han de pagar quan
vencen, independentment de la situació financera de l’Ajuntament. Això pot
generar limitacions inoportunes.
Tenint en compte que els factors dissuasoris són tan importants, es pot prendre
alguna orientació d’altres ajuntaments o de l’anàlisi de la manera de procedir
d’anys anteriors, per saber quin és el nivell òptim de deute.
Els límits que ha utilitzat l'equip de govern i que defensa són els dos que
permeten ratificar la qualificació d’endeutament adequat i que s’utilitzen
convencionalment, els dos tipus d’estàndards mitjançant els quals es pot jutjar
la capacitat d’endeutament a llarg termini. És el que s’anomena l’estàndard de
capitalització i el de cobertura de resultats.
Aquests són els dos estàndards que serveixen per mesurar la capacitat
d’endeutament.
L'equip de govern és conscient que el cost de capital és un concepte molt
important. En termes simples i amb algunes matisacions d’extrapolació al segle
XXI, l’anàlisi de l’endeutament no difereix molt de la situació descrita per
Dickens, que era un dels més entusiastes en defensa dels pobres, en una obra
anomenada David Coperfield, que és molt senzilla, però molt gràfica, que és la
següent: Ingressos anuals: 20 lliures, despeses anuals: 19 lliures i 26 penics,
resultat: felicitat. Ingressos anuals: 20 lliures, despeses anuals: 20 lliures i 86
penics, resultat: misèria.
Aquest és el plantejament clar de l’anàlisi de la capacitat de l’endeutament,
amb les diferents matisacions i extrapolacions.
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Els estàndards comentats són els següents: en primer lloc, pel que fa a
l’autorització d’operacions de préstec a llarg termini en relació amb el volum del
deute viu, les operacions de préstec a llarg termini no requeriran autorització
quan el volum total del deute no ultrapassi el 110 per 100 dels ingressos
corrents liquidats, corresponents als estàndards comptables consolidats que
integren els Pressupostos generals de la Corporació. Així doncs, el 110 per 100
és l’estàndard de capitalització i, fins i tot, hi ha una disposició transitòria que,
afortunadament, no té lloc, segons la qual durant el període 2000 a 2003 es pot
superar aquest percentatge a condició que es presenti davant la Direcció
General un compromís ferm de reducció del deute, aprovat pel Ple. Però, és
més que res, com a informació.
L’Ajuntament de Manresa, des que hi ha l’actual equip de govern, no té
endeutament a curt termini i, a més, el senyor de Puig, que està preocupat per
l’endeutament, i el senyor Javaloyes, que no ha mostrat tanta preocupació
perquè no ha parlat tanta estona, poden estar segurs que l’Ajuntament arribarà
al 110 per 100, i tampoc s’haurà d’acollir a la disposició transitòria, perquè ha
estat dissenyada per a un altre tipus d’ajuntament, i no el de Manresa, que no
encaixa en aquesta disposició.
En segon lloc, respecte a les operacions de crèdit en relació amb l’estalvi net,
es poden concertar operacions de crèdit a llarg termini, sense autorització
prèvia, sempre que hi hagi un estalvi net positiu.
En tercer lloc, quant a la càrrega financera, no ha de superar el 25 per 100
dels ingressos corrents corresponents a la darrera liquidació del Pressupost.
Aquests són els tres elements totalment objectius i no es tracta de sentir més o
menys afecte, sinó d’exposar les dades que acaba d’esmentar.
A continuació, farà la traducció d’aquestes dades al cas concret de l’Ajuntament
de Manresa, en el sentit de com es pot projectar aquesta informació bàsica en
el Pressupost.
El percentatge del volum total de deute viu, calculat amb motiu de la darrera
autorització pel Ple de la Corporació en un préstec sol.licitat per la societat
FÒRUM, S.A., que com ja ha dit, es refereix sempre a Pressupostos
consolidats, va ser del 56,3 per 100, i cal recordar que l’estàndard de
capitalització és del 110 per 100.
Amb una mica d’imaginació, la projecció d’aquestes dades per a l’any 2000 i
2001 és la següent: en l’any 2000, l’endeutament a 31 de desembre serà de
3.762 milions de pessetes; els ingressos liquidats seran de 6.982 milions de
pessetes; la ràtio serà del 53,89 per 100. I, si es vol fer un exercici
d’aproximació i imaginar hipotèticament l’Ajuntament sol, al marge de les
societats municipals FÒRUM, S.A. i Aigües de Manresa, S.A., cosa que no
seria possible fer legalment, el percentatge seria del 64,59 per 100.
Aquesta serà la ràtio d’endeutament a 31 de desembre del 2000.
El 53,89 per 100 és el correcte, i el legal, d’acord amb les instruccions de la
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
Quant a l’any 2001, per fer-ho encara amb més transparència i profunditat
d’informació, cal establir dos supòsits: el realista, perquè tots saben o haurien
de saber que, sens dubte, tot préstec que se sol.licita, a l’hora de la realitat, no
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s’ha disposat del tot. Per tant, hi ha una tendència per deduir quan quedarà
dels 1.519 milions de pessetes menys els possibles fons de la Unió Europea.
El segon supòsit és més extrem, que és totalment impossible i que no serà així,
perquè no hi ha cap possibilitat operativa de fer-ho, no només aquí, sinó en cap
altre ajuntament, consistent en que sigui inclòs tot el sol.licitat en aquest
suposat extrem.
Per tant, en l’any 2000, amb el supòsit realista: l’endeutament serà de 4.427
milions de pessetes; els ingressos liquidats seran de 7.509 milions de pessetes;
la ràtio serà del 58,96 per 100. I, si es considerés l’Ajuntament individualment,
la ràtio seria del 70,08 per 100.
En el supòsit més extrem, que és tot el que se sol.licitarà, i que és impossible,
l’endeutament serà de 5.447 milions de pessetes, els ingressos liquidats seran
òbviament els mateixos: 7.509 milions de pessetes, i la ràtio serà del 72,53 per
100. El de l’Ajuntament sol, serà del 87 per 100.
Seguidament i en honor al senyor Javaloyes, donarà una altra informació en la
que incorporarà el Casino, respecte el qual, com que no sap quan costarà, ha
utilitzat una base de 650 milions de pessetes. Amb la incorporació d’aquest
import, l’endeutament serà de 6.097 milions de pessetes; els ingressos liquidats
seran els mateixos, és a dir, 7.509 milions de pessetes; la ràtio, el 81,19 per
100 i l’Ajuntament sol, el 97,79 per 100.
L’altre estàndard per entendre la capacitat d’endeutament és l’estalvi net, que
amb motiu de la darrera formalització de l’últim préstec és de 595 milions de
pessetes.
Un altre element és l’anàlisi històrica de la càrrega financera, que en l’any 1996
era del 13,25 per 100; en el 1997, de l’11,51 per 100; en el 1998, de l’11,49 per
100; en el 1999, del 10,94 per 100; en el 2000, serà del 12,07 per 100; i en el
2001, del 13,78 per 100.
Cal recordar, però, que això s’ha de comparar amb el 25 per 100.
Com ja ha dit, aquesta projecció està determinada seguint criteris realistes i
pràctics, però també hi ha prou marge per considerar tota la possible factura
del Casino.
Pel que fa a les esmenes presentades al Pressupost 2001, començarà referintse al concepte d’impresentabilitat que s’ha introduït.
La primera reflexió que ha de fer és que el sorprèn que es digui que els
Pressupostos estan inflats i que no es proposi la reducció del seu marc general.
Si no ho ha sumat malament, el GMCIU fins i tot proposa l’augment del volum
de crèdits a demanar.
Cal suposar, doncs, que el GMCIU dóna per bo el nivell d’ingressos i el de
despeses i sincerament és un fet que el satisfà, perquè significa que el senyor
de Puig comparteix amb l'equip de govern el marc pressupostari, que és el més
important.
Si el senyor de Puig no ha aportat absolutament res respecte a quins són els
elements, sinó que s’ha limitat a seguir el marc pressupostari establert, s’ha
d’admetre que tanta impresentabilitat hi havia al començament, quan en el seu
pròleg, el representant del GMCIU ha utilitzat carinyosament aquest qualificatiu,
com ara.
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Entrant en el contingut de les esmenes concretes, pel que fa a la petició de
modificació de quatre partides d’inversió, en el sentit de passar-les de recursos
ordinaris a crèdit, simplement es limitarà a recordar que el finançament amb
recursos ordinaris se sol reservar per a les partides en les quals cal tenir
disponibilitat gairebé immediata per començar a treballar i poder assegurar uns
terminis exactes de les obres. En aquest sentit, les millores de les escoles
s’han d’acabar abans del començament del nou curs escolar. Per tant, les
modificacions proposades, no farien més que entorpir la realització d’aquestes
inversions.
Quant a les reduccions proposades, la majoria no es poden dur a terme perquè
vénen determinades pel cost d’un projecte. Reduir les consignacions
significaria no poder tirar endavant cap dels projectes.
La partida número 432.600, que consta erròniament en el text de l’esmena del
GMCIU amb el número 432.1.460, que no seria racional eliminar els 10 milions
de pessetes procedents de recursos ordinaris per a la compra de terrenys,
perquè cal tenir una flexibilitat per poder aprofitar bones oportunitats quan
apareguin.
El mateix es pot dir de la reducció dels 20 milions de pessetes de la partida de
projectes. Els projecte que s’han consignat són necessaris i no s’han inclòs per
caprici, sinó per necessitat.
Es proposa no fer la reforma de la plaça d’Anselm Clavé i tampoc el tram final
paral.lel del carrer d’Urgell. L'equip de govern creu que aquestes dues
actuacions són molt importants per ampliar la zona de vianants del barri antic i
millorar, així, l’espai públic amb els criteris de qualitat que s’han esmentat en
alguna ocasió.
També s’ha demanat, amb una gran escenificació, que no es faci la reforma de
la Sala de Plens, sinó que es millori l’accessibilitat de la Casa Consistorial. Tots
saben que la reforma de la Sala de Plens és molt necessària per la dignitat del
mateix Ajuntament i de la ciutat.
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per a aquest concepte i
l'equip de govern confia en que per a l’any 2002, podrà obtenir més recursos
per afrontar la millora de l’accessibilitat.
Per últim, el GMCIU formula un conjunt de propostes per augmentar o crear
noves partides pressupostàries. El primer punt ja ha quedat contestat en el punt
anterior. El segon també es considera important, en el tema de la Piscina s’ha
fet un gran esforç, en part, perquè la Generalitat de Catalunya encara no ha
posat ni una pesseta.
El tercer també és una inversió necessària i està recollida en el PAM, però no
ha entrat dins de les prioritats d’aquest any.
En relació als punts 4, 9, 10 i 11, de l’esmena 3a., que fan referència a
despeses ordinàries de Serveis Personals i a Manteniment, ja s’ha comentat en
moltes ocasions que en el seu moment, en el tancament de l’exercici 2000 i en
la reinversió del superàvit, amb aquests recursos es reforçaran aquestes
partides.
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Respecte al punt 5, sobre el Programa Xec Guarderia, cal dir que entre les
prioritats polítiques de l'equip de govern no s’inclou subvencionar l’ús de les
guarderies privades, sinó incentivar la creació de places públiques.
Quant al punt 6, ja s’ha posat en marxa, conjuntament amb l’entitat Càritas, un
programa d’educadors de carrer, no només centrats en l’esport, sinó en una
atenció i una dinamització més global per als adolescents i joves que tenen un
cert risc social.
El punt 7 fa referència a les energies renovables i la gestió de residus
ramaders. En el primer cas, ja s’estan donant importants passos en el Pavelló
del Pujolet i en l’edifici de serveis de la Piscina Municipal, en el que hi ha
prevista una inversió de 10 milions de pessetes.
Per altra banda, l'equip de govern creu més prioritari avançar en l’Agenda 21
amb la recuperació de la riera de Rajadell, que el GMCIU no té pràcticament en
consideració.
Finalment, l'equip de govern no accepta el punt 8 de l’esmena per dos motius:
en primer lloc, perquè l’Ajuntament està a punt de cedir un local valorat en 50
milions de pessetes per a la ubicació del centre de dia Valldaura, i en segon
lloc, perquè els centres de dia són competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya, Administració a la que l’Ajuntament ajuda i continuarà ajudant, però
que no suplirà en la seva responsabilitat.
Per acabar, en relació a la queixa del GMCIU que se li facilita la informació amb
poca antelació, l'equip de govern també demana al senyor de Puig, amb tot
l’afecte, una mica més de seriositat a l’hora de presentar les seves propostes,
ja que en aquesta ocasió les ha presentat a dos quarts de cinc d’aquesta
mateixa tarda. Si ho hagués fet amb una mica més de temps, per a la comissió
d’Hisenda, hi hauria hagut, sens dubte, més possibilitats de fer alguna cosa.
Hi ha l’exemple del Pla Jove, respecte el qual s’ha arribar a acords més fàcils.
Per tot el que ha explicat, el senyor de Puig entendrà que l'equip de govern no
pot acceptar cap de les esmenes presentades pel GMCIU al Pressupost 2001.
Per tant, totes són rebutjades en la seva totalitat, malgrat que això provoqui el
vot negatiu del GMCIU al Pressupost 2001.
Entrant en l’anàlisi de les esmenes presentades pel GMPP, aquestes encara
s’han presentat més tard que les del GMCIU, és a dir a les set de la tarda
d’avui.
Les esmenes del GMCIU tenen un respecte pressupostari, ja que en elles, com
a mínim, es fa un plantejament de canvi i d’alternança, d’augmentar uns
conceptes i disminuir-ne uns altres, per tant, en termes generals, per dir-ho
d’alguna manera, hi ha una certa anàlisi de comprensió pressupostària. En
canvi, en les esmenes presentades pel GMPP es proposa augmentar les
despeses sense dir en quins serveis es redueixen per equilibrar el Pressupost.
La tercera observació, també important, és que el GMPP utilitza un mecanisme
emprat ja l’any passat, consistent en el crèdit ampliable.
El Partit Popular, a nivell estatal, prohibeix la utilització d’aquest mecanisme de
crèdit ampliable i el GMPP, simplement ho practica. No passa res, però cal que
se sàpiga.
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Com a contrapunt positiu a aquests despropòsits, el GMPP comparteix amb
l'equip de govern el marc pressupostari, conclusió a la qual s’arriba després de
la lectura objectiva de les esmenes presentades.
Entrant en el fons de les esmenes, les quatre primers fan referència a les
bonificacions en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que són
reiteratives respecte a l’any anterior.
Aquest impost està a punt de desaparèixer, i ho farà a l’any 2002. Per això,
introduir modificacions en aquest impost en aquest moment, no aportarà res
important a l’Ajuntament. A més, l’Ajuntament de Manresa no és dels que té
una posició més elevada respecte a aquest impost, i té totes les reduccions
previstes per la Llei.
L’esmena número 5 proposa la creació d’un viver d’empreses. En el Pressupost
ordinari i també en el d’inversions ja hi ha algunes partides dotades amb
bastant més que 1.000 pessetes, amb destí a la consolidació del nou Centre de
desenvolupament empresarial, que donarà suport als emprenedors, a
l’establiment de noves empreses i a la seva consolidació en el mercat.
L’esmena número 6 consta de dues parts: en primer lloc, pel que fa al Punt
d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD), en diverses ocasions, l'equip de govern
ha donat mostres de compromís amb la política de la dona. Es va crear el
PIAD, que s’ha anat reforçant i per a l’any 2001 es preveu un increment de 3
milions de pessetes per passar de dues places de mitja jornada a jornada
completa, del personal del centre.
En segon lloc, respecte a l’espai per atendre les denúncies de dones
maltractades, cal dir que ja existeix. Aquests processos es fan amb el màxim
tacte i respecte possible, amb funcionaris i funcionàries especialitzats i en
espais adequats.
A més, com és sabut, fa una setmana es va posar en marxa una oficina de
denúncies, que roman oberta durant les 24 hores del dia.
L’esmena número 7 té semblant resposta a la que ha donat a la del GMCIU, ja
que s’ha plantejat en termes molt similars.
L’esmena número 8 proposa la creació de la figura del defensor del ciutadà,
amb un cost de 5 milions de pessetes. L'equip de govern creu que tard o d’hora
s’haurà de parlar d’aquest tema, però en aquests moments, la participació
ciutadana té molts fronts oberts respecte els quals es pot anar avançant i
aconseguint coses. Alguns d’ells són la millora del Consell de Participació, els
Plans de desenvolupament comunitari i els Consells Territorials. Per tant, això
es farà, però no en l’any 2001.
L’esmena número 9 també consta de dues parts: per una banda fa referència al
Pla d’Immigració, respecte el qual el Pressupost 2001 preveu una despesa de
6,5 milions de pessetes, que s’ampliaran amb recursos d’altres Institucions. Per
una altra banda, es refereix al Pla Jove, respecte el qual es remet també a la
resposta que ha donat al GMCIU respecte al mateix tema: el superàvit
permetrà reforçar algunes partides de joventut i altres polítiques de Serveis a la
Persona, en aquest cas concret.
L’esmena número 10 consta també de dues parts, que són molt semblants a la
presentada pel GMCIU. La primera part fa referència als ajuts a les famílies que
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utilitzen les escoles bressol i, repetint la mateixa resposta donada al GMCIU, ha
de dir que la línia política de l'equip de govern no passa per subvencionar el
consum privat, sinó per crear i mantenir una bona oferta de places públiques.
Pel que fa a la segona part de l’esmena, sobre els 15 milions de pessetes per a
la partida d’Atencions Benèfiques i Assistencials, insisteix, també es reforçarà
adequadament.
L’esmena número 11 conté tres punts: el primer, referent al Pont de Sant
Francesc, no és competència de l’Ajuntament, sinó que pertany a la Generalitat
de Catalunya i, per això, s’han enviat tres escrits a la Direcció General de
Carreteres d’aquella Administració, demanant la reparació d’aquest Pont, sense
que, fins ara, s’hagi rebut cap resposta satisfactòria.
Pel que fa al segon, referent a la zona esportiva del Congost, l'equip de govern
està totalment d’acord en la importància d’aquest tema, però ara no és el
moment de tirar-ho endavant, passant per davant d’altres prioritats.
El mateix pot dir quant al tercer punt, referent als estudis tècnics i del projecte
d’urbanització dels accessos del Gimnàstic i del Barri del Poal.
Per tot el que ha exposat, les esmenes presentades pel GMPP, també són
rebutjades per l'equip de govern.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé novament fent referència en primer lloc
als Pressupostos de les societats municipals FÒRUM, S.A. i Aigües de
Manresa, S.A., respecte els quals el GMPP té la mateixa postura que el GMCIU
quant a la seva votació. En aquest sentit, si fos possible fer la votació separada
d’aquests Pressupostos, ho agrairia.
Al marge d’això, vol destacar la trajectòria adequada i correcta que està
desenvolupant la societat Aigües de Manresa, S.A., any rere any, i l’encoratja a
continuar en la mateixa línia.
Quant a la societat FÒRUM, S.A., creu que l'equip de govern la tracta com si
fos un fill al qual controla, fent-lo tornar a les 10 del vespre a casa. Per tant,
aquest fill no pot sortir, ni esbafar-se, ni desenvolupar-se, ni créixer. Ho diu per
la dotació econòmica que l'equip de govern atorga cada any a la societat
perquè pugui desenvolupar-se en la rehabilitació.
Independentment d’aquest fet, del qual la societat FÒRUM, S.A. no té cap
culpa, la seva gestió és correcta i, per això, el GMPP també l’encoratja a
continuar en la mateixa línia.
A partir d’aquí, contestarà, replicarà i intentarà aportar nous elements a la
intervenció del senyor Teixeiro, seguint la mateixa pauta marcada pel regidor
delegat d’Hisenda.
Com a pròleg, voldria dir al senyor Teixeiro que el fet que el Pressupost sigui
d’un import molt elevat, no significa que respongui a una elevada qualitat, i el
regidor delegat d’Hisenda no ha fet referència en cap moment a la qualitat.
Ha observat que hi ha un gran interès en recuperar posicions i desconeix
quines posicions s’han de recuperar amb un Pressupost tan elevat.
Té la sensació que es pretén aconseguir disposar del Pressupost més elevat
d’entre les ciutats mitjanes de Catalunya, per ser més importants. Si els serveis
de què disposa la ciutat són molt dolents, no serveix de gaire tenir un
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Pressupost molt elevat. Mentre l’Ajuntament no sigui capaç de crear els
mecanismes necessaris per recuperar el nombre de ciutadans que ha perdut
Manresa, no serveix per res tenir un Pressupost elevat.
Per això no l’estranya que l'equip de govern manifesti la seva sorpresa pel fet
que els grups de l’oposició s’hagin interessat pels temes socials, que ell
considera que són la seva obligació. Aquest fet no hauria de sorprendre l'equip
de govern, ja que durant la campanya electoral els partits que el formen també
defensaven aquest tema. I es dóna una coincidència total i absoluta de tots els
grups respecte a aquest tema.
Per tant, la sorpresa és del seu grup, que està a l’oposició i al qual sempre s’ha
titllat de moltes coses, pel fet que l'equip de govern sempre ha fet gala de ser
molt progressista i el senyor Teixeiro ha exposat les dades del Pressupost més
regressiu que hi hagut.
En cap moment ha posat en dubte la correcció de les dades sobre els
ingressos, però sí que ha exposat les possibles pèrdues d’ingressos que es
poden produir per la possible baixa de l’activitat econòmica.
Tard o d’hora, després d’un creixement econòmic, es produeix una baixa, que
pot ser més o menys suau.
L'equip de govern diu que vol liderar, però no se sap què vol liderar, ja que el
senyor Teixeiro diu que no cal preocupar-se per la factura del Casino, perquè si
s’ha de pagar ja s’afegirà, i que mentre no se sàpiga el que cal pagar no cal
consignar-la. Seguint aquest criteri, no caldria consignar cap partida
pressupostària mentre no es disposi de les factures.
El Pressupost és una previsió matemàtica i científica, ben elaborada, no ho
posa en dubte, però l'equip de govern sap que la factura del Casino és d’un
import determinat, que pot ser més o menys elevat, ell espera que sigui poc
elevat, ja que els 650 milions de pessetes que ha esmentat el senyor Teixeiro li
sona a “música celestial”. Malauradament l’import passarà de quatre xifres i
l'equip de govern ho sap.
Si l'equip de govern pretén liderar alguna cosa d’aquesta manera, no podem
anar bé.
El senyor Teixeiro no ha contestat cap de les qüestions que ell li ha plantejat,
com són ara les referents a les polítiques d’ocupació, mediambientals i de
promoció econòmica. Respecte a aquesta última, si l'equip de govern considera
com a promoció econòmica el Pla de dinamització comercial, és que no s’ha
plantejat seriosament aquest tema ni ha parlat amb els botiguers, ja que aquest
és un dels elements, però no l’únic.
També ha plantejat qüestions referents a les polítiques de la dona, l’oficina del
PIAD, i les escoles bressol, respecte a les quals el senyor Teixeiro ha dit que
l'equip de govern opta per la creació de places públiques, tenint en compte que
al començament del curs escolar es va haver d’armar un gran sarau per
aconseguir que es mantinguessin les places al barri de Sant Pau.
En qualsevol cas, el GMPP no proposa que es financin les escoles bressol
privades, aquesta és la lectura del senyor Teixeiro, sinó que es poden
subvencionar les escoles bressol públiques, que també costen uns diners.
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Malgrat que és conscient que les famílies que no poden pagar no ho fan, creu
que a ningú li aniria malament rebre un ajut, tant si es tracta d’un centre públic,
com privat.
Si la voluntat de l'equip de govern de disposar d’escoles bressol és tan gran, no
sap a què espera per posar-ho en marxa, i tampoc entén perquè hi va haver
tants problemes al barri de Sant Pau.
El senyor Teixeiro no ha fet referència a les polítiques de la gent gran, ja que
respecte al centre de dia de Valldaura, ha dit que és competència de la
Generalitat de Catalunya, i té tota la raó, ja que l’Ajuntament fa una cessió a
aquella Administració, però l’Ajuntament no es pot permetre moralment no fer
un pas endavant perquè no li correspon. Una cosa molt diferent és que l'equip
de govern no ho cregui necessari, però demana que no s’argumenti que aquest
tema és competència d'una altra Administració, perquè, malgrat que
tècnicament l’Ajuntament tingui raó, moralment queda molt malament.
El representant de l'equip de govern no ha parlat de les polítiques d’immigració,
ni dels joves, ni tampoc de les polítiques socials, sinó que tan sols ha dit que
les esmenes s’han presentat molt tard i suposa que no haurà tingut temps
d’estudiar-les a fons per treure’n tot el profit. Ho entén, però cal tenir en compte
que l'equip de govern està elaborant el Pressupost des del mes de setembre i
el regidor d’Hisenda hi treballa cada dia. No diu que el senyor Teixeiro hagi de
tenir més o menys informació, ja que és lògic que en tingui més que ell, però ell
va rebre la documentació del Pressupost a principis de desembre, com molt bé
sap el regidor d’Hisenda. Tenint en compte que hi va haver un pont a principis
de mes i que durant el darrer cap de setmana ell no ha estat per qüestions com
aquesta, agrairia al senyor Teixeiro que fos més curós amb les seves paraules,
ja que sempre diu que no té temps de poder consultar, i tant és, perquè encara
que s’haguessin presentat les esmenes el 2 de desembre l'equip de govern les
hauria rebutjat igualment. Per això, demana al senyor Teixeiro que, com a
mínim, tingui la decència de comportar-se com a un regidor.
L'alcalde interromp el senyor Javaloyes i li diu que pot continuar amb la seva
intervenció, però que no parli de la decència dels regidors.
El senyor Javaloyes i Vilalta respon que les paraules del senyor Teixeiro són
prou ofenoses, com per entendre el motiu del que ell ha dit.
El regidor d’Hisenda ha fet una gran conferència sobre l’endeutament que ell li
agraeix perquè n’ha après molt, però no és aquest d’endeutament que
interessa a ell o als ciutadans de Manresa. Li sembla correcte que l’Ajuntament
tingui capacitat per endeutar-se molt i encara anar fent, i en cap moment ha fet
referència a la ràtio ni res semblant, però, tenint en compte la cita que ha fet el
senyor Teixeiro de Dickens, per als ciutadans, el fet que l’Ajuntament estigui
més o menys endeutat és com quan ell passeja pel carrer, xafa una “cagada”
de gos i diu “pel que pago d’escombraries, misèria”, o pel contrari, quan
passeja pel carrer sense xafar-ne cap i diu “això és felicitat”. Aquesta és per a
ell la mesura de l’endeutament i no sap si el senyor Teixeiro ha entès el
concepte.
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Sense haver d’entrar a fons en el 110 per 100 al que s’ha referit el regidor
d’Hisenda ni a la ràtio per ciutadà en relació a altres ajuntaments, els ciutadans
pagaran la neteja dels carrers, perquè estan d’acord en pagar si obtenen algun
servei a canvi. El que no volen és pagar per continuar estant com sempre.
Si per al senyor Teixeiro, això no és endeutament, per a ell és l’endeutament,
social i moral més gran que hi pugui haver.
També l’ha sorprès que aquest Pressupost 2001 sigui una de les versions, ja
que el 15 de març s’incrementarà. Ja sap que durant l’exercici s’aproven
modificacions de crèdit, però el sorprenent és que en aquesta ocasió, a més es
faran modificacions al mes de març, perquè es coneixerà el superàvit. Així
doncs, si el Pressupost que s’aprova avui es modificarà el 15 de març amb el
que cregui convenient l'equip de govern, potser valdria més prorrogar el
Pressupost del 2000 i aprovar el del 2001 al mes d’abril, que se sàpiga el que
s’ha guanyat i fer el debat del Pressupost en aquell moment. D’aquesta
manera, el senyor Teixeiro tindria temps d’estudiar les esmenes de l’oposició i,
per tant, se’n podrien presentar més.
La qüestió és tenir voluntat de fer les coses i d’intentar solucionar els
problemes dels ciutadans de Manresa. I, insisteix, la quantitat no comporta
qualitat i en aquest cas, el Pressupost té molt poca qualitat, ja que l'equip de
govern, que és molt progressista, presenta un Pressupost totalment regressiu
en matèria de política social.
El senyor Teixeiro ha dit que a l’any 2002 ja no existirà l’IAE, però cal tenir en
compte que es crearà un nou impost que encara ningú coneix, que substituirà
l’actual IAE, i que les empreses hauran de pagar.
Però ell no es refereix a això, sinó a les polítiques d’ocupació per les quals, si
els empresaris creen llocs de treball es podran beneficiar durant dos o tres
anys del 95 per 100 de bonificació en l’IAE.
Només es tracta de voler-ho fer o de creure-hi.
El mateix es pot aplicar a totes les partides.
Per acabar, vol dir que al GMPP li sembla bé el marc Pressupostari que es
presenta, ja que malgrat el fet que cada vegada s’estigui esgotant més la
confiança que es diposita en l’equip de govern, té la presumpció d’innocència.
Però el GMPP no dirà mai a l'equip de govern d’on ha de treure els diners, ja
que quan l'equip de govern diu que cal fer una inversió és perquè la considera
necessària. Per tant, l’únic que ell fa és un recull de possibles inversions i
elements necessaris per a la ciutat, amb la intenció que s’incorporin. I, si utilitza
la figura del crèdit ampliable és perquè desconeix l’import de moltes qüestions i
així es poden anar ampliant les partides.
Insisteix, un cop més, que la quantitat no implica que hi hagi qualitat, i, en
qualsevol cas, si a l'equip de govern li il.lusiona recuperar posicions per tenir un
Pressupost alt i poder així aparèixer als informatius com a un dels Ajuntaments
amb el Pressupost més alt o a l’Enciclopèdia Catalana, ell prefereix disposar
d’un Pressupost socialment més equilibrat que serveixi per solucionar almenys
en part els problemes dels ciutadans.
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El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula novament i diu que el senyor
Teixeiro ha dit que l'equip de govern té molts fronts oberts, però ell creu que no
en té cap de tancat. Això no és bo per a la ciutat i a aquest ritme, segurament
que se’n tancaran ben pocs.
El regidor d’Hisenda ha estat una mica desencertat en la seva intervenció, ja
que a ell li ha fet gràcia que el senyor Teixeiro hagi dit que hi ha sempre un
gran compliment del Pressupost, quan ha parlat de la liquidació, si es té en
compte que sempre ha estat així a l’Ajuntament. Per tant, aquest fet no és mèrit
de l’actual equip de govern, sinó dels Serveis Financers de l’Ajuntament. Quan
governava Convergència i Unió, la situació era la mateixa i tampoc era mèrit
seu. Ell sempre ha tingut la sensació que s’ha produït històricament el
compliment del Pressupost en tots els conceptes que ha comentat el senyor
Teixeiro, per tant, no val la pena insistir en aquest tema.
El senyor Teixeiro parla de Pressupost estàtic o dinàmic, i això està molt bé,
però el GMCIU només ha pogut valorar l’estàtic per les raons següents: el 5 de
desembre se li va entregar el Pressupost i el dia 12 se li va facilitar l’execució
del Pressupost ordinari fins a mitjans d’octubre, aproximadament. El senyor
Teixeiro demana que es presentin les esmenes al Pressupost a la Comissió
Informativa, que en aquesta ocasió s’ha celebrat el 13 de desembre, i el Ple se
celebra el 18 de desembre.
El GMCIU sap el que és governar a l’Ajuntament i, per tant, és conscient que és
molt difícil analitzar les partides des de dins, quan s’estan fent, malgrat que per
algunes coses que estan passant en aquest Ple, dubta que alguns regidors
coneguin el contingut de les seves partides, ja que el senyor Teixeiro ha dit que
no podia contestar respecte a algunes partides petites i ell ho entén, però els
regidors de les àrees haurien de saber-ho fer. Si això no es produeix, es
pregunta perquè estan els regidors al Ple si no és per donar respostes. Es fa
perquè els ciutadans no se n’assabentin del contingut de les partides? El
senyor Teixeiro dóna el missatge que les coses no són importants i, per tant, no
s’ha d’entrar en aquestes minúcies. A més, el regidor d’Hisenda l’ha tractat a ell
de simple, així resulta que la humilitat i el fet de demanar disculpes quan hom
s’equivoca són una simplesa.
Tots els regidors haurien d’aprendre a demanar perdó i no anar amb tanta
prepotència. Al GMCIU no li sap greu que Manresa vagi bé, ja que hi anirà a
pesar de l'equip de govern.
El senyor Teixeiro parla de llenguatge de tribuna i, quan justifica les inversions,
resulta que totes les modificacions que demana el GMCIU no són importants,
en canvi les de l'equip de govern sí que ho són.
Les propostes del GMCIU quadren a zero. Ha fet el que ha pogut i no ha tingut
temps de fer més.
Hi ha coses importants, o almenys ho són per al GMCIU, com és ara la segona
fase dels vestidors del Congost, respecte a la qual l’any passat se li va dir que
no es preocupés que ja es faria.
Pregunta si no és important que es parli de si és més prioritari arranjar la Sala
de Plens o solucionar la qüestió de les barreres arquitectòniques. El senyor
Teixeiro ha dit que això no era important.
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També és divertit que quan les coses van bé sigui mèrit de l'equip de govern i
quan les inversions no es compleixen sigui culpa dels altres. En aquest sentit,
és culpa de qui no ha fet una inscripció al Registre de la Propietat o de la
subvenció que no ha arribat.
Per tot això, creu que no val la pena continuar debatent gaires més coses sobre
aquest Pressupost, perquè ha entès que no hi ha cap voluntat d’escoltar.
També vol dir al senyor Teixeiro que el GMCIU ha presentat les esmenes al
Pressupost a dos quarts de cinc de la tarda, però el regidor d’Hisenda ha
arribat a l’Ajuntament a les set de la tarda. Si el senyor Teixeiro hagués arribat
abans o si algú més hagués sabut alguna cosa del Pressupost, potser se
n’hauria pogut parlar i no es donaria ara aquesta situació. Almenys, l'equip de
govern hauria pogut dir a la cara que no volia saber res de les esmenes, cosa
que seria d’agrair.
El GMCIU continua pensant que aquest Pressupost hauria hagut de prestar
més atencions a les partides corresponents als capítols II i IV, en despeses i
deixar per a més endavant tot el que depengui del superàvit que es produeixi
en la liquidació.
El senyor Teixeiro ha dit que hi ha partides que estan destinades a coses que
s’han de fer abans del mes de setembre, això és cert, però ell també pot
assegurar que quan hi ha voluntat política, es disposa dels crèdits abans de
l’estiu. Només es tracta d’implicar-s’hi i pactar les qüestions.
L'equip de govern sempre ha dit que és un equip de govern de progrés i no vol
utilitzar les mateixes paraules que un altre grup polític, però el senyor Teixeiro
l’ha fet pensar en un llibre que va llegir fa uns dies titulat “El progreso
decadente”, de Luís Racionero. Creu que a l’Ajuntament de Manresa hi ha un
equip de govern de progrés, però de progrés decadent. Això és el que reforça
avui l’equip de govern amb la presentació d’aquest Pressupost.
Per tot això, el GMCIU votarà negativament el Pressupost 2001.
L'alcalde intervé dient que l'equip de govern entén les posicions dels grups de
l’oposició. Al Ple hi ha posicions polítiques diferents i cadascú prioritza amb la
vehemència que creu convenient el model de ciutat que té.
Però més enllà d’això i entenent que el senyor de Puig es posi nerviós o
s’indigni, el govern municipal ha hagut d’escoltar amb tranquil.litat que el
Pressupost 2001 és impresentable, que només pretén posar-se medalles i que
un dels seus membres és el màgic Andreu, (referint-se a ell), que només li
interessa buscar càrrecs.
L’únic que pretén l'equip de govern és defensar la seva posició respecte el
Pressupost, com a govern municipal, i això és el que ha intentat fer el senyor
Teixeiro, de la mateixa manera que el senyor de Puig defensa el que li
interessa amb tota la vehemència i l'equip de govern se l’escolta amb tota la
paciència del món, intentant, alhora governar en benefici de tots.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, en tot cas, la paciència
d’escoltar l’han tinguda tots els grups. Ho diu perquè sembla que només l'equip
de govern tingui paciència per escoltar.
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L'alcalde respon que no nega al senyor de Puig la paciència d’escoltar, perquè
l’han tinguda tots, però davant de la vehemència en la defensa de les
argumentacions que s’ha mostrat durant el debat, demana que s’actuï amb
tranquil.litat, més enllà del fet que el seu caràcter el faci comportar-se més o
menys apassionadament. Tothom ha hagut d’escoltar adjectius que no li han
agradat, manifestats a dins o a fora de la Sala de Plens.
Malgrat tot, això és una minúcia, perquè el més important és el debat
pressupostari.
A continuació l’alcalde pregunta al secretari si és possible votar separadament
els Pressupostos de les societats municipals FÒRUM, S.A. i Aigües de
Manresa, S.A., respecte el Pressupost de l’Ajuntament de Manresa, tal com ho
han sol.licitat els grups de l’oposició.
El secretari respon que no és possible, ja que es tracta d’un dels casos
establerts taxativament per la Llei d’Hisendes Locals, en la que s’estableix que
els Pressupostos s’han de votar íntegrament i de forma conjunta.
L'alcalde diu que, malgrat no ser possible la votació separada, constarà en
acta que la posició del GMPP i del GMCIU respecte el Pressupost de les
societats municipals Aigües de Manresa, S.A. i FÒRUM, S.A., seria la de votarlos afirmativament.
Seguidament, l’alcalde pregunta al secretari l’ordre de votació de les esmenes.
El secretari diu que cal votar en primer lloc les tres esmenes presentades pel
GMCIU i les onze presentades pel GMPP.
Sotmeses a votació conjunta les tres esmenes presentades pel GMCIU, es
rebutgen per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 8 vots positius
(GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
Sotmeses a votació conjunta les onze esmenes presentades pel GMPP, es
rebutgen per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 2 vots positius
(GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
Sotmès a votació el dictamen, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCIU i 2 GMPP).
Final de la primera part de l’acta del Ple
L’alcalde disposa el coneixement a continuació del dictamen inclòs a l’ordre del
dia amb el número 5.4.1, donat que al Saló de Sessions són presents persones
que tenen interès en el tema.
5.4

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SOLIDARITAT

5.4.1

APROVAR EL PLA JOVE 2000-2003.
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, del
dia 11 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa, en correspondència a la voluntat expressa
de promocionar i fomentar les activitats, voluntats i, en definitiva, necessitats
d'un fonamental sector de la nostra societat com és la joventut, ha prestés la
consolidació del Consell Municipal de Joves.
Atès que, en la consecució d'aquest objectiu, considera cabdal l'atribució a
aquest Consell Municipal d'un instrument on s'estableixin les directrius que han
de regir les actuacions i les línies de treball de l'Ajuntament de Manresa en
matèria de Joventut.
Atès que és una realitat evident que l'actual estructuració política i social de la
nostra comunitat implica un creixement de les demandes dels i de les joves a
les quals aquest Ajuntament, a través de Consell Municipal de Joves, ha de
respondre de manera adequada.
Atès que, mitjançant l'aprovació d'aquest Pla Integral de Joventut s'estructuren
les actuacions en un marc global que doni coherència al conjunt de programes
a desenvolupar durant el període 2000-2003.
Atès que aquest document ha estat àmpliament difós i ha pogut ser debatut i
millorat a través d'un ampli procés de participació dels diferents estaments
representatius de la joventut del nostre municipi.
Atès el que s'estableix als articles 25 i següents de la llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i articles 63 i següents de la llei 8/87,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local.
Per tot això, la Regidora de Joventut i Solidaritat proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Aprovar el Pla Jove 2000-2003 com a marc aglutinador de les directrius que
han de regir les actuacions i les línies de treball de l'Ajuntament de Manresa en
matèria de joventut."
A continuació, el secretari dóna compte de les esmenes presentades al
dictamen, que són les següents:
Esmena del GMCIU:
“1. L’equip de govern presentarà, abans del 31 de gener de 2001, una
proposta de metodologia, calendarització, consignació pressupostària i
fonts de finançament de cadascuna de les accions recollides en el Pla
Jove.
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2. L’equip de govern presentarà, abans del 31 de gener de 2001, una
proposta sobre com es realitzarà el seguiment de l’aplicació del Pla Jove,
aconseguint la implicació del màxim nombre de joves, col.lectius de joves,
professionals i voluntaris que treballen amb joves i altres col.lectius
ciutadans interessats.
3. L’equip de govern presentarà, abans del 28 de febrer de 2001 i prèvia
deliberació amb el Consell Municipal de Joventut, una proposta que prevegi
la posada en marxa, durant l’exercici 2001, de mecanismes de codecisió
sobre alguns dels aspectes que afectin els i les joves de la ciutat.
4. L’equip de govern presentarà, abans del 28 de febrer de 2001, un
programa específic d’actuació destinat a la població adolescent de la ciutat.
5. L’equip de govern posarà en marxa, durant l’exercici de 2001, un
mecanisme de trobada i debat intergeneracional.
6. L’equip de govern garantirà la participació de joves en l’execució i el
seguiment del programa Ciutadania del Pla integral d’immigració.
7. L’equip de govern inclourà una partida pressupostària, per a l’exercici de
2001, destinada a desenvolupar el Pla jove, independentment dels recursos
assignats a la regidoria de Joventut.”
Esmena de l’equip de govern, de substitució a l’esmena del GMCIU:
“Substituir els punts 1 al 6 de l’esmena del grup municipal de CIU pel redactat
següent:
1. L’equip de govern presentarà anualment una proposta metodològica per a
l’execució de les accions recollides en el Pla Jove que es pensa tirar
endavant en cada exercici, així com una previsió pressupostària i de les
fonts de finançament.
2. L’equip de govern presentarà, abans del 31 de març del 2001, una
proposta sobre com es realitzarà el seguiment de l’aplicació del Pla Jove,
aconseguint la implicació del màxim nombre de joves, col.lectius de joves i
professionals que treballen en l’àmbit juvenil. Aquesta proposta inclourà la
comissió interdepartamental que ja treballa per la realització del pla jove
així com el Consell de joves.
3. Durant l’exercici 2001, l'equip de govern posarà en marxa, prèvia
deliberació amb el Consell Municipal de Joventut, algun mecanisme ampli
de diàleg i discussió sobre alguns dels aspectes que afectin els i les joves
de la ciutat.
4. L'equip de govern establirà els mecanismes de coordinació necessaris
entre les àrees implicades per tal d’assegurar una oferta suficient i
adequada de garantia social adreçada als nois i noies que acabin l’ESO
tenint en compte l’estudi que es realitzarà en l’àmbit d’ensenyament
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respecte el fracàs escolar. Així mateix, es treballarà en la línia d’establir
accions dirigides a la franja d’edat que comprèn l’etapa de l’adolescència,
en àmbits com el consum cultural, el consum d’oci, els valors de la
diversitat i el diàleg, la sexualitat i la compenetració amb l’estructura urbana
de la ciutat.
5. L'equip de govern posarà en marxa, durant l’exercici de 2001, experiències
de trobada i debat intergeneracional sobre algun tema que es cregui
adequat.
6. L'equip de govern garantirà la participació dels joves en l’execució i el
seguiment del programa Ciutadania del Pla Integral d’Immigració designant
una representant del Consell de Joves que formarà part del Consell
Municipal d’Immigració.”
Esmena del GMPP:
“Primera. Realitzar campanyes informatives per donar a conèixer els drets i els
deures dels treballadors, posant èmfasi a les possibles situacions d’abús i
precarietat laboral.
Segona. Estudiar la figura del Contracte Relleu, on s’ajuda a persones grans a
rehabilitar el seu habitatge en mal estat, a canvi que es dugui a terme una
concessió administrativa del pis durant un termini de temps.
Tercera. Potenciar el premi anual de literatura juvenil, que ja existeix a la ciutat,
i procurar informació d’altres premis que se celebrin en llengua catalana.
Quarta. Derivar al Centre provincial de reclutament de Barcelona aquells joves
que vulguin entrar a l’exèrcit de forma voluntària.
Cinquena. Adequar un espai d’algun equipament públic com a Sala d’Estudi en
els períodes que disten entre novembre i febrer, i maig i octubre.”
La senyora Guillaumet i Cornet pren la paraula agraint, en primer lloc, la
presència als representants del Consell de Joves, i la seva paciència en
escoltar la presentació i la discussió del Pressupost municipal.
L’objectiu d’elaborar el Pla de Joves, neix lligat a la consolidació del Consell
Municipal de Joves l’any 1997. Les actuacions realitzades tradicionalment per
l’Ajuntament de Manresa, des de la regidoria de Joventut, amb anterioritat a
aquesta data s’havien adreçat a aspectes potser parcials de la realitat juvenil
de Manresa.
En els darrers anys, s’ha intentat endegar una línia d’actuacions en l’àmbit
juvenil que responen a una vocació de transversalitat de les polítiques de
joventut, així com en les de participació i foment de l’associacionisme juvenil.
Malgrat que ha mancat fins a aquest moment una planificació global del conjunt
de polítiques municipals adreçades a la gent jove, a la qual cosa s’ha volgut
donar resposta amb l’elaboració, de manera participativa, d’aquest Pla de
Joves.
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Aquest Pla no és tan sols el recull de les actuacions i serveis municipals
adreçades als joves i a les joves de Manresa, sinó que és el document on
s’estableixen les directrius que han de regir les actuacions i línies de treball de
l’Ajuntament de Manresa, en matèria de joventut. És, en definitiva, l’instrument
amb el que es pretén garantir el desenvolupament dels diferents programes
adreçats a la gent jove, des dels diferents àmbits de gestió municipal.
Aquest Pla de Joves vol posar èmfasi en la promoció de les relacions dels
joves i de les joves amb la seva ciutat, informant-los dels recursos de què
disposen i millorant els serveis que es destinen a la població juvenil.
Es parteix de la base que un Pla de Joventut ha de respondre i adaptar-se
contínuament a la realitat, per això, és un instrument obert i dinàmic.
Quan es va plantejar l’elaboració d’aquest Pla es va pensar en una metodologia
participativa, que intentés evitar en tot moment una actuació que limités les
aportacions dels joves i de les joves.
Aquesta és la causa per la qual l’elaboració d’aquest Pla s’ha ubicat en el sí del
Consell Municipal de Joves, que ha pres part activa en la seva redacció, tant en
la vessant consultiva, com en la creativa.
Així doncs, el Pla s’entén com el disseny d’una política de joventut integral i
participativa, en consonància amb els valors de la gent jove i les seves
necessitats actuals.
El Pla se sostindrà en dos pilars: la Comissió Interdepartamental de Joventut i
el Consell Municipal de Joves.
L’aplicació del Pla de Joventut de Manresa es basarà en una sèrie de criteris
independentment de l’àmbit del Programa en què s’inscriguin les actuacions
previstes, com són ara la participació, la interdepartamentalitat, la integració, la
igualtat de gènere, la interculturalitat i el respecte a les relacions efectives dels
diferents models de convivència.
El període d’implementació d’aquest Pla està previst per a l’any 2000 i fins l’any
2003.
El Pla agrupa els seus programes i accions al voltant de cinc àmbits: joves,
ocupació i habitatge; joves ocis, lleure i cultura; joves, educació i medi ambient;
joves, salut i esport; i joves, participació ciutadana.
D’aquesta manera, s’han volgut incorporar tant les polítiques afirmatives de
joventut, com les de transició cap a l’edat adulta.
Aquest Pla recull tres grans objectius: contribuir al desenvolupament social dels
joves i de les joves en la seva autonomia personal, fomentar la seva qualitat de
vida, i facilitar la ciutadania activa de la gent jove.
Creu que era necessari un nou pacte entre els joves i les joves de la ciutat i
considera que aquest Pla assoleix aquest objectiu. Per això demana el vot
afirmatiu a aquest dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP està satisfet que
aquest Pla de Joves, definitivament, es pugui aprovar pel Ple.
El GMPP ha presentat algunes esmenes a aquest Pla no perquè no hi estigui
d’acord, ans al contrari, amb la intenció de col.laborar i contribuir a la millora
d’alguns aspectes.
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El contingut de les esmenes és el següent:
El punt primer, fa referència al que es recull en el punt 1.4 de l’apartat
d’Ocupació del Pla de Joves, que, un cop llegit el GMPP constata que la
qüestió de la precarietat a la que fa referència en el punt primer de la seva
esmena, ja queda recollit en el document que se sotmet a aprovació. En
conseqüència, el retira.
El punt segon, correspondria al que es recull en el punt 6.4 de l’apartat
d’Habitatge del Pla de Joves. El GMPP, en lloc de parlar de la mort del
propietari dels habitatges, com es fa en el text del Pla, considera més positiu i
més òptim per poder tirar endavant aquesta qüestió que es dugui a terme una
concessió administrativa, perquè els hereus no hagin de perdre la titularitat.
Amb una concessió administrativa es podria donar un servei i recuperar la
inversió que es faci per a la rehabilitació d’aquell pis. En l’esmena no es fa
referència a l’import, ja que aquest dependrà del cost de la rehabilitació.
El GMPP creu que aquesta proposta seria una bona fórmula per aconseguir
que la gent gran i les seves famílies hi estiguin d’acord i es facilitaria així la
tasca de l’Ajuntament.
El punt tercer de l’esmena, correspondria al punt 3.4 de l’apartat d’Oci, lleure i
cultura, amb el que el GMPP hi està d’acord, però, pel que fa a la celebració del
premi anual de literatura juvenil dins i fora dels Països Catalans, creu que
s’hauria de fer referència a aquells que se celebrin en llengua catalana, ja que
es pot donar el cas que persones de fora dels Països Catalans estiguin
interessades en participar-hi, com ara persones de l’àmbit de la filologia
catalana residents a l’Estat espanyol o a l’estranger. Cal obrir-ho per no ser tan
restrictius, malgrat que s’exigeixi que es faci en llengua catalana.
El punt quart de l’esmena, és referent al que es recull en el punt 8.1 del mateix
apartat, en el que es diu que l’Ajuntament continuarà informant pel que fa a
l’Objecció de Consciència i la Insubmissió. El GMPP creu que això no té sentit
i, per això, proposa que es derivi al Centre provincial de Reclutament de
Barcelona aquells joves que vulguin demanar informació per entrar a l’exèrcit
de forma voluntària. D’aquesta manera es continuaria donant un servei, però la
manera en què està redactat aquest punt en el Pla Jove, actualment no té
sentit.
El punt cinquè de l’esmena, correspon al que es diu en el punt 5.1 de l’apartat
d’Educació i Medi Ambient, sobre l’adequació d’un espai d’algun equipament
públic com a Sala d’Estudi en èpoques d’exàmens. El GMPP creu que s’hauria
de concretar molt més el període d’exàmens, ja que, d’aquesta manera,
l’Administració es compromet molt més a disposar d’un espai habilitat com a
sala d’estudis. En aquest sentit, proposa definir el període que va de maig a
febrer, ja que depenent dels estudis i branques que es realitzin, poden haver
exàmens durant aquest període.
El GMPP votarà afirmativament el dictamen d’aprovació del Pla de Joves,
perquè creu que l’important és poder disposar d’un Pla que sigui operatiu i, per
aconseguir aquesta operativitat, cal que hi hagi ganes d’involucrar-se i també
partida pressupostària.
Així doncs, desitja a la regidora de Joventut molts encerts.
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El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que la presentació d’un Pla
Jove és motiu suficient per sentir-se satisfets i espera que la seva intervenció
no pertorbi aquesta satisfacció, però creu necessari manifestar el seu
posicionament, tenint en compte que avui no és un dia aïllat en la història de la
ciutat, en la història política d’aquest ajuntament, ni tampoc en la història dels
actuals governants de l’Ajuntament de Manresa.
El GMCIU ha denunciat reiteradament la manca d’una clara línia programàtica
en política de joventut, des de l’any 1995.
Creu que presentar un primer document programàtic cinc anys i mig després
que els grups polítics que actualment governen la ciutat accedissin a aquest
govern i així mateix la persona que ocupa l’alcaldia, no és la millor carta de
presentació sobre l’interès dels actuals governants de Manresa per
desenvolupar polítiques de joventut.
En una de les frases que ha llegit la regidora de Joventut es diu que “El Pla de
Joventut neix lligat a la consolidació del Consell Municipal de Joves de l’any
1997”, de fet, abans de l’any 1997, l’excusa (si se li permet l’expressió) que
s’estava consolidant la creació d’un Consell Municipal de Joves era la que
s’utilitzava per dir que encara no es podia presentar un Pla Integral de Joventut
i, partir d’aquell any, l’excusa per dir que el Consell de Joves estava elaborant
el Pla Integral de Joventut era la que es feia servir per no presentar cap
proposta programàtica de joventut a l’Ajuntament.
La regidora també ha dit que ha mancat fins a aquest moment una planificació
global del conjunt de polítiques municipals adreçades a la gent jove. Suposa
que es refereix fonamentalment des de l’any 1995, ja que, millor o pitjor, l’actual
equip de govern va accedir al govern municipal l’any 1995 amb el tarannà
d’elaborar plans quadriennals de polítiques de joventut, que es traduïen en
plans anuals. Això és el que es va trobar l’actual equip de govern en política de
joventut quan va ocupar el govern municipal.
A més, considera sincerament que el que presenta avui l'equip de govern és
decebedor, ja que en el fons és una bona feina, tal com li ho ha manifesta a la
regidora de Joventut, feta pel Consell de Joves i, per tant, pels col.lectius que hi
estan representats, segurament amb la participació de la regidora, però
paral.lelament no hi ha cap tipus de document que realment comprometi l’equip
de govern respecte la manera concreta d’executar el Pla de Joves perquè, a
llarg termini, no esdevingui literatura i, per tant, un altre dels fronts oberts als
quals ha fet referència el senyor Teixeiro, que no es tancaria mai.
També considera decebedor que es presenti aquest Pla en un Ple de
Pressupostos. Creu que aquesta és una manera de treure-li importància,
segurament sense voler, però és evident que és una manera de no donar-li tan
relleu com tindria en un altre Ple, on pogués ser un dels punts importants o un
punt estrella. I el que dol més és que segurament s’ha presentat en aquest Ple
perquè hi havia pressa, ja que s’imagina que es volia presentar el Pla abans del
Ple de desembre, però, en canvi, arribats a aquest punt, potser semblava que
un altre mes era un gran problema. D’aquesta manera, es pot dir que el període
d’execució d’aquest Pla és del 2000 - 2003.
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Malgrat que l’esmena del GMCIU no ho digui, ell demana a l'equip de govern
que, per iniciativa pròpia, corregeixi aquest encapçalament i s’anomeni Pla de
Joves 2001 -2003, ja que avui, en aquest moment ja és 19 de desembre del
2000 i, per tant, no es pot intentar fer creure que aquest Pla és del 2000 al
2003.
També creu que és important que la regidora de Joventut expliqui quina ha
estat la implicació per a l’elaboració del Pla, més enllà del Consell de Joves. En
concret, quin grau de participació han tingut les regidories de l’Ajuntament, que
vulguin estat implicades en les diverses accions que es recullen al Pla Jove;
com s’ha intentat copsar l’opinió i l’esperit dels joves que no formen part del
Consell de Joves, per tenir-los en compte; què s’ha fet durant el procés per
donar a conèixer el Pla Jove a la població jove en general, de Manresa.
Això és el que el GMCIU volia plantejar d’entrada, perquè valora molt
positivament la tasca que s’ha fet elaborant aquest Pla Jove, per part de les
persones que ho han fet, però insisteix, avui no és un dia aïllat, sinó que forma
part d’un calendari en el qual hi ha un equip de govern, que ho és des de l’any
1995.
Davant de tot això, el GMCIU ha optat per intentar ser constructiu en el sentit
de veure què s’aprovarà en el Ple d’avui. Per aconseguir-ho, creu que cal
intentar esmenar l'equip de govern en allò que el GMCIU creu que s’ha
d’esmenar. Al marge del fet que tingui o no raó, el GMCIU té els seus principis,
que avui presenta.
El GMCIU vol esmenar l'equip de govern per aconseguir la implicació municipal
en l’execució del Pla, perquè no hi hagi tan sols unes persones que diguin el
que convé fer en política de joventut a Manresa, sinó què ha de fer l'equip de
govern de l’Ajuntament de Manresa per assegurar l’execució del Pla Jove. Cinc
anys i mig després d’accedir al govern, l'equip de govern presenta un Pla Jove
que té com a termini d’execució poc més de dos anys. El senyor Teixeiro ha dit
abans que semblava que al GMCIU no li agradava ser líder en res, però el que
és segur que no li agrada és ser-ho en projectes que tarden més del doble del
temps en presentar-se al Ple que el seu termini d’execució.
L’actitud del GMCIU respecte a les esmenes, com sap la regidora de Joventut,
amb qui ha parlat llargament, és no presentar-ne al redactat concret del Pla,
malgrat que ha fet arribar a la regidora comentaris puntuals de diversos
aspectes que s’hi recullen. Amb aquests comentaris no es pretén dir que el Pla
de Joves no està bé, sinó que el GMCIU vol que es tinguin en compte, si
convé, amb la flexibilitat que suposa que es tindrà en la seva execució.
El GMCIU, però, ha presentat una esmena d’addició perquè l'equip de govern
es comprometi a treballar d’una manera concreta per aconseguir determinar
com es portarà a terme el Pla.
Al marge de la presentació de les esmenes, el GMCIU ha treballat amb la
regidora de Joventut per intentar fer possible el màxim nombre d’acords,
perquè en aquest Ple es pogués aprovar alguna cosa a partir de la seva
iniciativa de les esmenes.
Abans d’entrar en el contingut de l’esmena, li agradaria proposar a l'equip de
govern i expressament a la regidora de Joventut, la realització d’un debat sobre
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polítiques de Joventut durant la primera meitat de l’any 2001, perquè, més enllà
del Pla Jove, creu que no es pot seguir amb els esquemes del 1979, sense ferne una revisió profunda. Aquesta reflexió l’han de fer tots plegats, ja que tots
han governat la ciutat en algun moment i, per tant, si hi ha d’haver autocrítica,
tothom l’ha de fer. La revisió no serveix només per l’àmbit de Joventut, però sí
que serveix també per a la Joventut.
Convé que es facin preguntes de fons que d’entrada poden sonar
estrambòtiques, però que són necessàries per avançar, tenint en compte la
història que portem des de l’any 1979.
Cal una regidoria de Joventut tal com l’entenem avui, amb unes competències
determinades i uns programes que ha de gestionar, però curiosament amb
unes competències que sí ha de gestionar, com són ara els concursos de
creació cultural i la qüestió de l’educació en el lleure, i altres programes que
afecten els joves no els ha de gestionar la regidoria de Joventut, com són ara el
tema dels habitatges?
És lògic que l’àrea de Joventut depengui dels Serveis a la Persona després de
tot el temps que ha passat, o bé cal plantejar-se la possibilitat que depengui del
departament de Presidència per la qüestió de la transversalitat i la integritat de
la política de Joventut?
No seria potser més convenient que hi hagués la figura del regidor o de la
regidora, que coordinés autènticament tota la política de Joventut, que la
regidoria de Joventut?
Deixa aquestes preguntes a l’aire per si són prou atractives com per intentar
discutir-les entre tots.
Entrant ja en el contingut de l’esmena, en el punt primer, el GMCIU demana un
compromís per aconseguir que el Pla es converteixi en una eina executable, és
a dir, què es farà concretament, quan, com i qui ho farà i amb quins recursos. A
partir de la feina que ha fet el Consell de Joves, el Pla diu què es creu que s’ha
de fer en política de Joventut a Manresa en els propers anys. Davant d’això,
l'equip de govern ha de respondre respecte a la manera de fer-ho.
Pel que fa al punt segon de l’esmena, es diu que en el Pla tenen un paper el
Consell de Joves i la Comissió Interdepartamental de Joventut, però no es diu
com es farà el seguiment i l’avaluació continuada del Pla, ni quina serà
exactament la implicació de cadascú. Tampoc es diu si hi haurà més implicació
a més de les dues entitats que ha esmentat, com ara la d’altres persones joves
de la ciutat o professionals que treballen amb la gent jove.
En el punt tercer, el GMCIU fa referència al fet que força municipis de
Catalunya han posat en marxa mecanismes perquè diversos fòrums, constituïts
per ciutadans més o menys representatius del ventall social del municipi,
puguin decidir directament sobre la destinació d’alguna partida pressupostària.
Manresa no ho ha fet fins ara i creu que potser seria bo fer-ho, en concret en
algun tema de desenvolupament del Pla Jove.
El GMCIU també creu que la població adolescent viu una etapa vital que ha
canviat molt d’uns anys ençà. En la franja d’edat dels 12 - 13 fins els 17 - 18
anys, les coses són molt diferents que abans. Per això, el GMCIU proposa en
el punt quart de l’esmena que hi hagi una idea clara i unificada sobre la manera
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en què es treballa des de l’Ajuntament per a aquest sector de la població, fent
referència a l’absentisme i al fracàs escolar, que són les qüestions sobre les
que cal estar més pendent. Són clara competència de l’Ajuntament i, per tant,
és bo avançar en aquests temes. No vol dir que no s’avanci, però mai se
n’avança prou. També s’han de tenir en compte temes d’inserció laboral, de
consum cultural, de consum d’oci, de salut i d’adaptació dels adolescents al
medi.
És bo treballar en la línia de la cohesió social, que passa, entre altres coses,
per la cohesió entre generacions. Per això, en el punt cinquè de l’esmena el
GMCIU proposa la realització de fòrums de debat entre persones de diferents
generacions per propiciar la coneixença i la comprensió mútues i també per
intentar veure si hi poden haver propostes de resolució de conflictes. Hi ha
conflictes que, de vegades, tenen un alt component generacional.
En el Pla Jove es diu que amb ell es pretén treballar per aconseguir que tots els
joves de la ciutat tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupament,
qualsevol que sigui el seu origen. A Manresa també es va aprovar un Pla
Integral d’Immigració, al qual s’ha destinat un partida pressupostària per tirar-lo
endavant. Aquest Pla s’ha consensuat políticament i socialment, tal com ho va
dir en el seu moment el GMCIU i no li fa res tornar-ho a recordar. Amb el Pla
Integral d’Immigració es vol treballar també en aquesta línia de cohesió social
de tota la població manresana. En conseqüència, en el punt sisè de l’esmena,
el GMCIU proposa l’establiment d’un mecanisme amb el qual s’asseguri que els
joves puguin participar directament en el desenvolupament del Pla Integral
d’Immigració.
Per últim, quant al punt setè de l’esmena, avui s’ha aprovat el Pressupost de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2001 i d’aquí a una estona, segurament
s’aprovarà el Pla Jove. El GMCIU creu que es comença malament aprovant el
mateix dia el Pla Jove i un Pressupost que no preveu una partida mínimament
suficient per posar en marxa aquest Pla Jove.
El Pressupost no preveu una partida que possibiliti la realització d’estudis
necessaris per al desenvolupament d’accions del Pla Jove, o la seva difusió, o
poder assegurar l’estructura tècnica necessària per desenvolupar-lo, o que
permeti dur a terme campanyes informatives sobre temes com els drets i
deures laborals. Tampoc els serveis d’intercanvi d’habitatges, en el Pla es diu
que s’elaborarà una guia d’habitatge jove, que es crearà una pàgina web i una
revista virtual, i que s’elaborarà material sobre la conducció.
Hi ha coses que, si no tenen una partida pressupostària concreta, difícilment
s’assumiran per part de les diferents àrees de l’Ajuntament, i segurament
podria acabar passant que quedés el Pressupost de Joventut reduït al no res,
cosa que evidentment el GMCIU no vol de cap manera.
La regidora de Joventut li va dir que intentaria que les diverses regidories
aportessin diners per al Pla Jove. A ell això no li era suficient, però el va
tranqui.litzar una mica. Avui, durant el debat del Pressupost el senyor Teixeiro
l’hi ha tret aquesta tranquil.litat quan ha dit que el Pla Jove es desenvoluparà
amb diners provinents del superàvit. Creu que aquesta és una mala manera de
donar importància al Pla Jove.
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Per tot això, el GMCIU no només demana que es voti afirmativament la seva
esmena al Pla Jove, sinó també que es faci un autèntic propòsit d’esmena
sobre el que el GMCIU, potser equivocadament, considera que ha estat massa
inhibició des del conjunt de l’equip de govern, en el sentit de voler fer polítiques
realment integrals sobre la joventut.
Reclama que l’Ajuntament lideri i no vagi a remolc de les iniciatives sobre la
política de Joventut; i que hi hagi empatia amb el conjunt de joves de la ciutat,
sense limitar-se a dir que ja reuneix alguns representants dels joves.
També reclama que no es repeteixin experiències com la produïda a la ciutat
quan l’Ajuntament no va fer una salutació formal davant la celebració d’una
trobada de més de 500 joves.
Per últim, el GMCIU ofereix la seva col.laboració per desenvolupar el Pla i
aportar-hi innovacions. En aquest sentit, ha ofert aportacions al Pla perquè es
tinguin en compte, també ha proposat l’esmena d’addició que ha explicat
anteriorment per intentar que hi hagi més compromís. Així mateix, aporta la
voluntat de compartir una reflexió profunda sobre la direcció que ha de seguir la
política de joventut. El GMCIU ofereix el seu seguiment, ja que, com a grup
polític de l’oposició li correspon fer un seguiment acurat per impulsar l'equip de
govern en l’execució d’aquest Pla. I ofereix també el seu vot de confiança amb
un “sí “ al Pla Jove, si l'equip de govern és sensible a incorporar la seva
esmena d’addició i es compromet, per tant, en l’execució del Pla, perquè el
GMCIU no pot negar el seu suport a un Pla que fa referència a la demanda dels
joves de Manresa sobre el que convé fer.
La senyora Guillaumet i Cornet intervé manifestant-se, en primer lloc,
respecte a l’esmena proposada pel GMPP. Creu que hi ha hagut una relació
adequada entre els regidors a l’hora de parlar de les esmenes. Li hauria
agradat que fos una mica més extensa, però no ha pogut ser així per diversos
problemes. Malgrat tot, creu que es pot arribar a acords.
El GMPP ha dit que està disposat a retirar el punt primer de la seva esmena,
però, en canvi, manté el segon. L'equip de govern estaria disposat a votar
afirmativament el segon punt de l’esmena del GMPP i, pel que fa als altres
punts, la posició de l'equip de govern seria negativa perquè respecte a alguns
d’ells es va produir un ampli consens en el Consell de Joves i, per tant, ara no
pot votar-los a favor.
Malgrat això, en la relació que s’ha produït en el tractament de les esmenes,
tant l'equip de govern com l’oposició han tingut la voluntat d’arribar al consens.
Quant a les esmenes presentades pel GMCIU, l'equip de govern ha presentat
una esmena de substitució, respecte a la qual s’ha arribat a un acord i, per tant,
sembla que es podran votar conjuntament els sis punts.
També s’ha dit durant el debat que es presentava el Pla Jove en el mateix Ple
que el dels Pressupostos, amb la qual cosa se li treu importància. Per la seva
part no se li treu cap importància, és evident que el Pressupost és important,
però també ho és el Pla. A més, el fet que s’hagi presentat el Pla Jove en el
mateix Ple que els Pressupostos no és perquè es volgués aprovar abans
d’acabar l’any, sinó perquè es va aprovar al Consell de Joves l’últim dijous
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d’octubre, que és quan se celebren les reunions. El temps que ha transcorregut
des d’aquella aprovació és el necessari per poder-lo tenir a punt per sotmetre’l
al Ple. Per tant, només s’ha pretès fer-ho amb la màxima eficiència possible i
ràpidament, per poder començar a treballar-hi, i la seva presentació el mateix
dia que els Pressupostos no li treu cap importància, almenys per la seva part.
D’una banda, és cert que el Pla de Joves s’ha elaborat a través del Consell de
Joves, de la qual cosa n’està molt orgullosa i no li sembla que sigui un fet
negatiu, ans al contrari.
D’una altra banda, si s’ha fet al Consell de Joves és perquè ara existeix i abans
no. Per tant, no es va poder elaborar el Pla de Joves dins del Consell perquè
no existia.
En la seva anterior intervenció no es referia al fet que no hi haguessin hagut
polítiques de joventut abans del 1997, sinó que no hi havia un Pla integral de
joventut.
Quant al període 2000 - 2003, efectivament s’aprovarà ara i, per tant, serà
efectiu des de finals del 2000, però, el Pla es va començar a elaborar fa més
temps i s’ha considerat convenient mantenir el període esmentat. Malgrat tot,
és un aspecte que no té massa importància i, per tant, es pot discutir.
Respecte al punt setè de l’esmena del GMCIU, sobre la creació d’una partida
pressupostària destinada al desenvolupament del Pla Jove, ella va comentar en
el seu dia que considerava que el Pla de Joves s’havia de finançar també a
través de les diferents àrees de l’Ajuntament, perquè hi ha propostes de
diverses àrees respecte el Pla Jove, ja que han participat en el seu procés
d’elaboració.
Així doncs, com que es tracta d’un Pla transversal i s’ha de fer amb una
aplicació i execució transversal, també s’ha de pressupostar d’una manera
transversal.
Respecte a la possibilitat de discutir els temes de joventut, creu que es poden
discutir com qualsevol altre tema. Per això, cal continuar reflexionant sobre el
tema dels joves com s’ha fet fins ara. Existeixen altres models i altres maneres
d’actuar respecte a aquesta qüestió i cadascú proposa la que li sembla més
adequada.
Creu que cal sentir-se orgullós de la manera en què s’ha consensuat el Pla dins
del Consell de Joves, i si es vota afirmativament en el Ple de la Corporació
s’estarà seguint la mateixa línia que el Consell de Joves, en el sentit d’arribar a
acords i poder elaborar un Pla que pugui tirar endavant aquesta Administració
amb els grups de joves que hi han participat.
El seguiment i l’execució del Pla de Joves està prevista en el mateix Pla,
malgrat que no estigui especificada, i l'equip de govern té la intenció de poderlo executar dins del termini previst.
El senyor Javaloyes i Vilalta es dirigeix a la regidora i li diu que interpreta de
les seves paraules que l'equip de govern només votaria afirmativament el
segon punt de l’esmena presentada pel GMPP, ja que el primer punt ha estat
retirat pel GMPP, i votaria negativament la resta de punts.
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L’esmena presentada pel GMPP s’està negociant des de fa vàries setmanes i
s’ha retocat a dues bandes. Quan al final s’ha presentat perquè no hi ha hagut
temps material per poder-la incloure, sorprèn que es faci tanta pantomima per
acceptar només un punt de l’esmena. Per això, el GMPP retira l’esmenes.
Vol manifestar que la regidora ha fet tot el que ha pogut per obviar tots els
intents de fer aportacions del GMPP.
Creu que el Pla que se sotmet avui a la consideració del Ple és un disseny que
no passa de ser una bona declaració d’intencions. L’escassa operativitat
d’aquest model, que es desprèn del seu propi contingut, provoca que difícilment
el govern municipal del que la regidora de Joventut forma part, el pugui
desenvolupar. Ho diu perquè la regidora o els seus tècnics, i no els joves que
han elaborat el Pla, que no són tècnics, haurien de saber que en els plans de
joventut existents a Catalunya hi ha dos elements fonamentals, que el GMPP
no ha reclamat mai per evitar el retard de l’aprovació del Pla de Joves de
Manresa.
El primer element és un ens coordinador, que no existeix. Aquest coordinador
seria qui, entre els membres de les àrees involucrades en els projecte del Pla,
assignaria els recursos humans necessaris per treballar dins del Pla i, si escau,
reassignarà o modificaria, per possibilitar el desenvolupament del Pla.
El segon element, també molt important, consisteix en que quan s’aproven
Plans Integrals en ciutats importants, s’obre una oficina independent de l’edifici
de l’Ajuntament.
A l’Ajuntament de Manresa, tenint en compte que no hi ha Pressupost per
desenvolupar el Pla, no és imaginable poder disposar d’una oficina, però és un
aspecte important, perquè la imatge corporativa d’aquesta oficina fa que els qui
han participat i han elaborat el Pla s’hi identifiquin, s’engresquin, s’il.lusionin i el
tirin endavant.
Exposa aquestes dues reflexions perquè la regidora les tingui en compte, si ho
vol i, insisteix, després de dues o tres setmanes des de la presentació
d’esmenes per part del GMPP, amb l'única intenció de fer aportacions, després
d’haver-les retocar diverses vegades, i tenint en compte que un moment abans
del Ple encara es discutia quines es deixaven i quines es treien, per poder-se
acceptar.
La regidora ha dit que només acceptava un punt de l’esmena, perquè resulta
que ni ella mateixa sabia que ja s’havia modificat aquest document i ara s’ha
vist que es diu el mateix.
Ara veu que l’èmfasi de la regidora perquè el GMPP s’hi involucrés ha estat tan
gran, que el GMPP retira l’esmena, i evidentment està sorprès i se sent relegat.
Per això, el GMPP s’abstindrà en la votació del dictamen.
D’aquesta manera la regidora podrà justificar tot el que ha fet, per evitar la
incorporació de qualsevol esmena.
El senyor Llobet i Mercadé es dirigeix a la regidora de Joventut dient-li que ha
tornat a fer èmfasi en la seva satisfacció i en l’orgull pel treball fet pel Consell
de Joves. Ell no ha dit res que posés en dubte aquest treball, malgrat que
potser no ha posat prou èmfasi, però creu que no es tracta de fer-ho.
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Personalment, té molt clar la seva valoració positiva respecte el treball dut a
terme pel Consell de Joves, i no es tracta de veure qui ho diu més.
La regidora ha donat resposta a qüestions com el període del Pla, en concret,
si havia de ser del 2000 al 2003, i el fet que s’hagi presentat el Pla Jove en el
mateix Ple que s’aproven els Pressupostos, però no ha contestat altres coses,
com és ara la implicació dels membres de l'equip de govern, més enllà del
debat que s’ha produït en el Consell de Joves, respecte a l’elaboració del Pla.
També quina ha estat la implicació en el conjunt de la ciutat, quina empatia s’ha
buscat, com s’ha intentat veure què pensa la gent jove en general, així com els
professionals que treballen amb la joventut. Segurament ha plantejat preguntes
estúpides com la del període 2000 - 2003, li sap greu i la retira, però n’ha fet
alguna que no ho era tant i no s’ha contestat.
És possible que hi hagi Pla de Joves perquè hi ha Consell de Joves, que abans
no existia, però creu que aquesta regla de tres no funciona, perquè no cal que
hi hagi Consell de Joves perquè s’elabori un Pla de Joves. Una cosa diferent és
que la regidora consideri important que hi hagi un Consell de Joves. Ell també
ho troba molt bé i la felicita, però no es poden barrejar les coses.
Malgrat que no hi hagués Consell de Joves, hi havia assemblea d’entitats,
Consell assessor de joventut i altres entitats que han desaparegut
legítimament, però que treballaven amb diàleg en plans quadriennals,
executant-los amb plans anuals.
Pel que fa al finançament, la regidora insisteix en la idea que s’ha de finançar
des de diverses àrees de l’Ajuntament. El GMCIU n’està convençut, ja que, en
cas contrari, no demanaria un finançament de 5 milions de pessetes. Aquest
import no és per fer habitatges, perquè no se’n podrien fer gaires; ni per fer
plans d’ocupació juvenil, que tampoc se’n farien gaires; sinó per assegurar
l’estructura de desenvolupament del Pla Jove.
Si no hi ha d’haver font de finançament, potser és perquè no calia disposar
d’aquest Pla, i es pot seguir treballant com fins ara, ja que fins a aquest
moment les diferents regidories ja devien fer coses que afectaven als joves.
Per desenvolupar el Pla hi deu haver una mínima estructura tècnica, alguns
estudis específics i algunes accions que s’han de tirar endavant per a la difusió
i la cohesió del Pla. Els 5 milions de pessetes són per a aquests conceptes.
Si no es destinen aquests diners, hauran de sortir de la regidoria de Joventut, la
qual, per tant, podrà fer menys coses a no ser que el superàvit permeti inflar
aquesta partida, (el senyor Llobet es disculpa per utilitzar el terme “inflar” en
lloc de dir, destinar-hi diners).
L'alcalde diu al senyor Llobet que no cal que el miri quan demani disculpes
perquè ell no renya ningú.
El senyor Llobet i Mercadé respon a l’alcalde que a ell li agrada mirar tothom,
més que res perquè té clar que l’alcalde és el màxim responsable de la política
de Joventut d’aquesta ciutat. Per tant, tot el que ha dit, va dirigit sobretot a
l’alcalde, en el bon sentit.
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L'alcalde diu al senyor Llobet que no cal que li ho reiteri, perquè ell n’és
plenament conscient.
El senyor Llobet i Mercadé diu que, des del 1995, el màxim responsable de la
política de Joventut a la ciutat és l’alcalde.
Al GMCIU no li convenç la qüestió del finançament, els 5 milions de pessetes
són necessaris per assegurar el funcionament del Pla i, per tant, manté el punt
7 de la seva esmena, on es diu que cal crear una partida pressupostària per al
Pla Jove.
És evident que això no evitarà que el GMCIU voti afirmativament el Pla Jove,
però vol que quedi clar que, fins el final, creu que hi ha d’haver una partida
concreta, i està convençut que l'equip de govern també ho veurà així i trobarà
la manera de fer-ho possible durant l’any.
Ell ha parlat de debatre la política de joventut, en general, i la regidora diu que
cadascú proposa la manera més adequada de fer política de joventut.
Potser s’ha explicat malament, però quan ell ha intervingut anteriorment, ha
estat més humil que la regidora, perquè simplement ha llençat preguntes a
l’aire, la qual cosa significa que el GMCIU tampoc té clar al 100 per 100 quina
és la política de Joventut. Potser és greu en política dir que no es té clara una
cosa, però és així, i per tant, vol posar aquests interrogants, perquè creu que
pot significar un pas endavant en la manera d’enfocar les polítiques de
Joventut.
Quant a l’esmena del GMPP, no cal que es manifesti, ja que s’han retirat.
Pel que fa a l’esmena de substitució presentada per l'equip de govern respecte
a la del GMCIU, com ha dit la regidora, de fet no és una esmena de substitució,
ja que s’han treballat conjuntament i agraeix a la senyora Guillaumet que ho
hagi deixat clar.
S’han pactat els 6 punts de l’esmena de la regidora de Joventut i, en
conseqüència, el GMCIU retira els 6 primers punts de la seva esmena i votarà
afirmativament l’esmena de la senyora Guillaumet, però manté el punt 7 de la
seva esmena, perquè és l’únic respecte el qual no s’han pogut posar d’acord.
La senyora Guillaumet i Cornet diu que vol aclarir que tal com ja s’ha dit, s’ha
intentat arribar a un consens en les esmenes, per a la qual cosa s’ha treballat, i
potser ha dificultat l’acord el fet que no s’hagi arribat a una concreció exacta de
les esmenes. Li hauria agradat que hagués estat així i també que el GMPP
hagués votat afirmativament el Pla Jove.
Tampoc ha pretès en cap moment dir que no es va fer política de Joventut fins
que no es va crear el Consell de Joventut, sinó que la seva intenció ha estat
només dir que si no s’havia fet un Pla Jove dins del Consell de Joventut és
perquè no existia aquest Consell.
Torna a repetir que les diferents àrees han participat en l’elaboració del Pla
Jove, amb aportacions que es van discutir en un debat intern a l’Ajuntament
realitzat amb els regidors i els tècnics de les diferents regidories.
Per acabar, la seva intenció ha estat dir que els temes de joventut es poden
debatre, es parla de moltes coses no només al Ple, sinó també en altres fòrums
108

i seminaris sobre temes de joventut, i hi ha certs aspectes que sempre poden
ser replantejats.
Tenint en compte que l’esmena del GMPP ha estat retirada pel mateix grup
proponent i que el GMCIU ha retirat els sis primers punts de la seva esmena,
l’alcalde sotmet a votació el punt setè de l’esmena del GMCIU, que es rebutja
per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 8 vots afirmatius
(GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
Sotmesa a votació l’esmena presentada per l'equip de govern, s’aprova per 23
vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions
(GMPP).
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
3.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

3.2.1

MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL
FUNCIONARI APROVADA PER ACORD PLENARI DE DATA 20 DE MARÇ
DE 2000.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 12 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de data 20 de març de 2000 es va aprovar la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que les funcions de recaptador executiu venien sent exercides pel Cap de
Secció de Tresoreria senyor Maurici Algué Pujol, el qual actualment
desenvolupa amb caràcter accidental les funcions de Tresorer, les quals són
legalment incompatibles amb les de recaptador.
Atès que per tal de poder assignar a un altre funcionari al lloc de treball de
Recaptador executiu cal crear el lloc a la Relació de Llocs de Treball.
Atès que el lloc de treball de Recaptador Executiu cal que sigui un lloc de Cap
de Secció amb dedicació exclusiva equiparat al de la resta de caps de secció
inclosos en la valoració.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Modificar la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari aprovada per
acord plenari de data 20 de març de 2000 en el sentit de crear el lloc de treball
següent
CODI LLOC

FA26119

DENOMINACIÓ DEL LLOC
CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA

VINCULACIÓ
PLAÇA

REQUISITS
(Grup)

NIVELL
CD

TIPUS DE
JORNADA

F

A

26

JDE

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

2.523.166
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“
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que amb aquest dictamen es
proposa modificar la Relació de Llocs de Treball, vigent des del Ple del 20 de
març del 2000 en el sentit de crear el lloc de treball de recaptació executiva,
donat que les funcions de recaptador executiu estaven essent exercides pel
cap de secció de Tresoreria, senyor Maurici Algué, que actualment
desenvolupa les funcions de tresorer, amb caràcter accidental.
Tenint en compte la circumstància que aquestes funcions són legalment
incompatibles amb les de recaptador i la necessitat de crear aquest lloc de
treball perquè aquestes funcions puguin ser exercides, es proposa la creació
del lloc de treball de recaptació executiva, amb la categoria de cap de secció,
vinculació de la plaça com a funcionari, requisit del grup A, amb nivell de
complement de destí 26 i un tipus de jornada en règim de dedicació exclusiva.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 2 GMERC - Sr. Ignasi Perramon i Sra. Montserrat Selga -, i 8 GMCIU)
i 2 abstencions (GMPP).
3.2.2

APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT
PER A L'ANY 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 12 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
determinen que les Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la
mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de
treball en que s'integrin els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupats
indicant la denominació d'aquests, el nombre de llocs de treball que els
constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup a que pertanyin,
d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
El tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2001, que
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del
mateix, comprenent en el seu detall els apartats següents:
A) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i subescales.
B) Llocs de treball reservats a personal de confiança o assessorament especial.
C) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
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2n.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de
la seva aprovació.
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i explica que el dictamen
d’aprovació de la Plantilla de personal per a l’any 2001, s’aprova en la mateixa
sessió plenària que el Pressupost municipal, com és preceptiu.
En la documentació annexa al dictamen hi ha la relació de llocs de treball dels
funcionaris de carrera, classificats en les escales i subescales oportunes; els
llocs de treball reservats a personal de confiança o d’assessorament especial; i
els llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
A continuació, farà un breu resum de les modificacions que conté la Plantilla de
personal per a l’any 2001, és a dir, les variacions que s’introdueixen respecte a
la Plantilla de l’any 2000.
Pel que fa als funcionaris de carrera i dins de l’escala d’Administració General,
es creen 5 noves places dins de la sotsescala d’Auxiliar: 1 destinada al Servei
d’Organització i Recursos Humans, 1 al Servei de Secretaria General, 2 al
Servei del Territori, i 1 als Serveis Financers.
Conjuntament amb aquestes places de nova creació s’incorporen a la Plantilla
vuit places més, amb el destí següent: 4 places per a la consolidació del Centre
d’Iniciatives per a l’Ocupació, que s’ha fet en dos períodes, que són el 2000 i el
2001; 1 plaça que es crea per a la recol.locació i funcionarització d’una auxiliar
que actualment està adscrita al Mercat de Puigmercadal, i que degut a la
concessió que es farà del Mercat, es recol.loca als Servei d’Organització i
Recursos Humans; 1 plaça per a la regularització per promoció interna d’un lloc
de treball d’auxiliar, que anirà adscrita a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; 1 plaça
resultant de la regularització, per promoció interna, d’un lloc de treball d’auxiliar,
adscrita al Servei del Territori; i 1 plaça resultant de la regularització d’un antic
contracte de serveis, dels quals comentarà diversos casos, perquè, com és
sabut, des del mes de març d’aquest any, la nova Llei de Contractes de l’Estat
ha modificat la normativa que afectava a aquests tipus de contractes.
En l’escala d’Administració Especial, es creen dues places noves: una de tècnic
auxiliar delineant, adscrita als Serveis del Territori, per realitzar funcions
d’inspector d’obres; i una de tècnic superior, amb destí al mateix Servei, en
concret a la secció de Manteniments.
S’incorporen també 1 plaça de tècnic superior arquitecte, per regularització d’un
antic contracte de serveis i 5 places de tècnic superior que també resulten de la
regularització que es fa per consolidar el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació.
Quant als tècnics de grau mitjà de gestió especialitzada, es creen 4 places de
tècnic de grau mitjà, dues destinades al Gabinet d’Alcaldia, 1 per realitzar
funcions de participació ciutadana i 1 per realitzar funcions de tècnic de
comunicació telemàtica, 1 destinada al Servei d’Organització i Recursos
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Humans, per realitzar funcions de tècnic de salut laboral, i 1 adscrita als
Serveis a la Persona, per realitzar funcions de tècnic d’Acció Cívica.
Hi ha altres 3 places que resulten de la recol.locació i funcionarització d’una
persona que actualment fa funcions d’encarregat del Mercat, destinada al
Servei de Desenvolupament; 1 per regularitzar, per promoció interna el lloc de
treball de tècnic d’Arxiu; i 1 per reconversió d’un lloc de treball de tècnic de grau
mitjà arquitecte tècnic, que passaria a ser de tècnic de grau mitjà de gestió
especialitzada, adscrita als Serveis del Territori.
Dins de la sotsescala de Serveis Especials, hi ha 2 places que s’incorporen per
regularització, mitjançant promoció interna, d’un lloc de treball d’agent executiu,
adscrit als Serveis Financers; i 1 d’un lloc de treball d’auxiliar de Protocol,
adscrita al Gabinet d’Alcaldia.
Aquestes són totes les modificacions que fan referència al personal funcionari.
Pel que fa al personal laboral, hi ha dues places de nova creació: 1 destinada a
l’Escola d’Arts i Oficis, de professor superior, per fer front a l’ampliació dels
cicles formatius de grau superior, i que entrarà en funcionament a partir del
mes de setembre, amb dedicació completa; i 1 destinada a un lloc de treball de
treballadora familiar, amb destí als Serveis a la Persona, concretament, a
Serveis Socials, per a l’ampliació del servei maternofilial.
La resta de places que figuren a la relació tenen, per destí, bàsicament
diverses regularitzacions dels antics contractes de serveis, que afecten
diferents llocs de treball, com són ara el de tècnic especialista de monitors
d’arts plàstiques, monitors de menjador i d’activitats complementàries, 3 llocs
de treball de tècnics especialistes d’Esports, 1 lloc de tècnic especialista en
instal.lacions esportives, i 2 llocs de subalterns, destinats a auxiliars
d’equipaments culturals, un d’ells a la Sala Sant Domènec, i un l’altre al Centre
Cívic.
Finalment, dins de l’apartat del personal laboral, l’increment de jornada que
significa la consolidació i ampliació dels serveis que es donen al Punt
d’Informació i Atenció a la Dona, concretament, la conversió a jornada completa
del lloc de tècnic superior psicòloga i el d’informadora social; i encara un altra
conversió a jornada completa d’un lloc també d’informadora.
Aquestes són, explicades breument, les modificacions que contindrà la Plantilla
2001 respecte a la del 2000, que representa, pel que fa als funcionaris, 11
places de nova creació, i quant al personal laboral, 2 places, ja que la resta de
places que ha explicat són conseqüència de la regularització dels antics
contractes de serveis, de recol.locacions o de regularització de places per
promoció interna de persones que ocupen un lloc de treball amb funcions
superiors a la categoria que tenen reconeguda fins ara.
Es tracta d’una proposta equilibrada pel que fa als serveis nous que s’han
d’ampliar o bé que s’han de donar. Moltes d’aquestes places estan vinculades
al desenvolupament de l’Organigrama funcional que es va aprovar el mes
passat i a moltes de les accions previstes al Pla d’Acció Municipal.
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El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que es tracta de la Plantilla de
personal que l'equip de govern ha reorganitzat de la manera que ha considerat
més oportuna.
Tan sols voldria dir, respecte a les places de nova creació del personal laboral
i, en concret en relació als increments de jornada, que, tenint en compte que 2
de les places són destinades al Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAC),
s’hauria pogut ampliar la jornada de l’advocada que ofereix els seus serveis
durant deu hores a la setmana.
El GMPP considera correcta la resta del contingut de la Plantilla, però un any
més, troba a faltar l’increment de les places d’agents de la Policia Local. La
falta de cobertura de les vacants existents dificulta que la Policia Local pugui
desenvolupar del tot les seves tasques habituals i encara menys es poden
crear les figures de policia comunitària o guàrdia de barri.
Sap que el senyor Irujo respondrà que el problema és que els aspirants no
superen les proves selectives en l’apartat del test psicotècnic i segur que això
representa un problema, però cal intentar trobar la manera de cobrir les places.
Se li fa difícil creure que no es pugui cobrir cap de les places durant tants anys.
Tenint en compte que es tracta d’un tema de personal i, malgrat que s’hagi
elaborat amb criteris equilibrats, com ha dit el regidor d’administració, seguint el
seu costum, el GMPP s’abstindrà en la votació del dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que esperava amb interès
l’explicació de l'equip de govern respecte a aquest dictamen, perquè conté una
“motxilla” de 2.800 milions de pessetes, que és una partida important del
Pressupost 2001, malgrat que es restin els 100 milions de pessetes
aproximadament, corresponents als òrgans de govern.
Creu que la presentació que ha fet el senyor Irujo d’aquest dictamen l’hauria
pogut fer un tècnic, ja que no ha fet cap comentari polític. El tema de la Plantilla
de personal ha de tenir alguna explicació més que la purament tècnica, però el
regidor d’Administració s’ha limitat a repassar la relació de places.
Quan es valora una partida tan important, que ha de complir uns objectius, cal
que es tingui molt clar políticament la seva utilitat.
Ell potser parla amb vehemència, però creu que ha de ser així si es té interès
pel tema.
Es creen 13 places noves i n’hi ha 28 provinents de regularitzacions, però al
GMCIU li preocupa que hi hagi més de 122 places vacants entre funcionaris,
laborals, dedicació completa i dedicació parcial.
S’haurien d’anar convocant aquestes places, ja que, malgrat s’aprovi la Plantilla
de personal, dubta que s’arribin a cobrir.
Hi ha un altre tema que també el preocupa i lamenta repetir el que ja s’ha dit a
la Sala, però fa uns dies va sentir que la Guàrdia Urbana de Barcelona havia
incorporat noves places, cosa que tothom fa excepte Manresa. Entén que
existeixi el problema de trobar gent, com se li ha explicat algunes vegades,
però, dit amb tota la prudència, cal que s’intenti no ser “més papista que el
Papa”, amb l’actitud de no cobrir aquestes places d’agents de la Policia Local.
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A més, cal tenir en compte que hi ha un compromís de l'equip de govern de
donar tota una sèrie de serveis a la ciutat.
Ha observat que en l’expedient no hi ha l’informe de la Junta de Personal,
malgrat que consta una diligència de la cap de Recursos Humans, segons la
qual se li ha facilitat la documentació als representants del personal. Aquesta
diligència és del dia 13 i, per tant, potser la causa ha estat la manca de temps
necessari per elaborar l’esmentat informe, que ell ha trobat a faltar, malgrat que
no sigui preceptiu.
El GMCIU, en coherència amb el que sempre ha fet en l’aprovació de la
Plantilla de Personal, i de la mateixa manera que en l’aprovació de
l’Organigrama Funcional, s’abstindrà en la votació del dictamen, per considerar
que aquests temes formen part de la responsabilitat política de l'equip de
govern.
El senyor Irujo i Fatuarte intervé novament i responent al senyor Javaloyes,
diu que el PIAC, s’ampliarà mitjançant la signatura d’un conveni amb la
Diputació de Barcelona. Per això s’ha prioritzat la despesa relativament
important que es farà en els temes respecte els quals no es disposa d’ajuts,
com és el cas de la plaça de la psicòloga i de la informadora social.
Pel que fa a la Policia Local, tema al qual també ha fet referència el senyor de
Puig en la seva intervenció, no és una excusa dir que en la darrera
convocatòria van quedar sense cobrir 4 places d’agents, simplement per un
requeriment de caràcter tècnic, consistent en un test, impossibilitant així
l’ocupació de les places convocades.
Malgrat això, en aquest moment pot anunciar el següent: el dia 16 de febrer
l’Ajuntament de Manresa iniciarà el procés del conjunt de proves selectives,
que constitueixen l’oposició. Hi ha 11 places convocades i espera que es
cobreixin les vacants de la Policia Local.
Però també cal tenir en compte que aquest problema no és exclusiu de
l’Ajuntament de Manresa, ja que el de Barcelona ha reduït en els darrers anys,
en alguns casos per la dificultat de cobrir les vacants que s’anaven produint,
gairebé 400 places del cos de la Guàrdia Urbana. Per això, aquella
Administració també ha hagut de recórrer, com altres ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana, a convocatòries semblants a la de l’Ajuntament de Manresa.
Les oposicions a Manresa seran restringides a agents d’altres cossos i forces
de seguretat o depenents de l’Administració local.
Per tant, aquest és un problema de l’Administració local, respecte el qual
l’Ajuntament de Manresa posarà tot el seu ímpetu, però cal tenir en compte que
moltes vegades es veu dificultat per consideracions de caràcter tècnic.
També es farà un esforç respecte el que s’ha comentat sobre les places
vacants. En concret, entre els mesos de gener i febrer, se celebraran més de
18 proves selectives diferents per poder cobrir les places vacants de l’oferta
pública d’ocupació.
Quant a la seva exposició excessivament tècnica, ha de dir que l’explicació
tècnica, en aquest cas, també pot corroborar-se amb la significació que tenen
cadascuna de les places. En aquest sentit, es pot observar que l'equip de
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govern ha prioritzat bàsicament el paquet destinat a temes respecte els quals
l’oposició posava en dubte molt sovint la voluntat de l'equip de govern de tirar
endavant.
Dins d’aquest paquet hi ha la qüestió de la participació ciutadana, que no s’ha
comentat avui, però sí en altres Plens, respecte a la qual s’incorporaran dues
places de nova creació; el reforç considerable dels Serveis a la Persona, amb
la incorporació de places al Punt d’Informació i Atenció a la Dona, als Serveis
Socials, als Centres Cívics, Acció Cívica, i també es farà una regularització de
contractes de serveis que afecten bàsicament a Ensenyament i Esports.
Per tant, l'equip de govern en aquesta Plantilla està fent la difícil discriminació
que en les diferents, variades i múltiples necessitats pot tenir una ciutat com
Manresa. La prioritat ha estat sempre la de cobrir aquelles places que ampliïn o
donin una optimització dels serveis que l’Ajuntament pot oferir als ciutadans, i
també determinats llocs de treball, prioritaris d’acord amb l’opció de l'equip de
govern, destinats sobretot als Serveis del Territori.
Aquesta és la justificació de la Plantilla de Personal i sempre és difícil donar
resposta a les diferents demandes de personal que fan els Serveis, en primer
lloc, per la limitació pressupostària, i en segon lloc, per la priorització de l’acció
de govern.
Malgrat això, cal tenir en compte que la Plantilla de Personal és equilibrada,
dóna resposta a reptes que l'equip de govern s’ha marcat al Pla d’Acció
Municipal i en l’Organigrama Funcional, que es va aprovar el mes passat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).

4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1

RESOLDRE L'AL.LEGACIÓ PRESENTADA PEL SENYOR PEDRO
BADRENAS PRAT I APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I
PASSATGE BALMES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
21 de novembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de setembre
del 2000, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES,
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
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Província de Barcelona núm. 245, de 12 d'octubre del 2000, així com en els
diaris Regió 7, de 7 d’octubre del 2000, i El Periódico, de 30 de setembre del
2000.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat
presentada una al·legació, que és la següent:
NUM.
1

R.E.
26308

DATA
17 oct. 2000

INTERESSAT
PEDRO BADRENAS PRAT

Atès que en aquesta al·legació, l’interessat manifesta la seva disconformitat en
l’aprovació de la Modificació del Pla general, pel que fa al traçat de les noves
alineacions del carrer Font del Gat, perquè entén que aquest traçat comporta
una despatrimonialització dels seus drets.
Atès que en resposta a aquesta al·legació en data 21 de novembre del 2000 ha
estat emès un informe per part dels serveis jurídics d’Urbanisme, el qual es
transcriu a continuació:
“L’interessat basa la seva disconformitat en el fet que l’alineació del carrer de la
Font del Gat s’endarrereix 3,30 m., de forma que una franja de 14,85 m2 de la
seva propietat canvia la qualificació, de clau 1.3 a clau a1. Amb aquest canvi
considera que la finca perd edificabilitat.
En relació a aquesta qüestió s’ha de dir que la Modificació del Pla general en
tràmit planteja, en l’àmbit dels carrers Fonts del Gat/Dante, l’endarreriment tant
de la de la línia d’edificació com de la profunditat edificable en uns 3,50 metres,
per tal de permetre l’accés a les edificacions existents a través de l’execució
d’una plataforma més elevada que la rasant del carrer previst. No hi ha minva
en l’edificabilitat de la finca, atès que la reculada de la línia d’edificació va
acompanyada de la reculada de la profunditat edificable. Veiem, en efecte,
com amb el planejament vigent la fondària edificable de la finca és de 14 m.,
exactament la mateixa que es proposa en la Modificació puntual (plànols núm.
5 i 6 del document tècnic). No existeix, doncs, pèrdua de drets ni
despatrimonialització sobre la propietat i, en conseqüència, és proposa
desestimar l’al·legació.”
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació.”
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
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
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ACORDS
1r. DESESTIMAR l’al·legació formulada pel senyor PEDRO BADRENAS PRAT,
contra l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general de
Manresa. Font del Gat, Dante i Passatge Balmes, en base a les
argumentacions i fonaments de dret exposats en l’informe dels serveis jurídics
d’Urbanisme que es transcriuen a la part expositiva d’aquest Dictamen.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES,
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article
50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta de l’aprovació
provisional de la modificació puntual del Pla General del carrer Font del Gat,
cantonada amb el carrer Dante, i el Passatge Balmes.
Amb aquestes modificacions es deixa l’alineació tal com està en aquest
moment i s’ha presentat una al.legació durant el termini d’exposició pública, del
senyor Pedro Badrenas Prat, en la que diu que amb aquesta modificació del
carrer Font del Gat / Dante, perdia part d’edificabilitat.
Tenint en compte que s’ha considerat tècnicament que no es produeix pèrdua
de l’edificabilitat, ja que es trasllada tota l’edificació amb la seva profunditat
edificable tal com està prevista en aquest moment, que és de 14 metres, es
desestima l’al.legació formulada pel senyor Pedro Badrenas Prat i s’aprova
provisionalment la modificació puntual del Pla General.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i demana que aquest dictamen
quedi sobre la taula.
El GMCIU va votar afirmativament l’aprovació inicial d’aquesta modificació,
perquè de l’explicació del tècnic d’Urbanisme sobre el projecte d’urbanització,
va entendre que s’havia estudiat correctament.
Malgrat això, veient com quedaran les persones que viuen al carrer Dante,
tenint en compte que d’entre els número 1, 3, 5 i 6 d’aquell carrer, de l’entrada
del número 5, els veïns sortiran i cauran de dalt a baix, i que no hi ha prou
espai com perquè hi arribi una ambulància, creu que una cosa és el projecte
d’urbanització, una altra, és la divisió de les Bases de Manresa, en sector I i
sector II, i una altra, és que es plantegi aprovar provisionalment una modificació
que comportarà la pèrdua de qualitat de vida, des del punt de vista social.
Creu que s’hauria de buscar una altra solució per facilitar la sortida dels veïns
del carrer Dante.
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Ell és culpable per no haver-s’ho mirat abans i per no haver entès el projecte
d’urbanització, però, insisteix, una cosa és el projecte i una altra és quan
s’intenta portar-lo a la pràctica.
Per això caldria que el personal de l’Ajuntament s’ho tornés a estudiar, és
necessari fer aquest esforç.
Si aquest expedient no queda sobre la taula, el GMCIU votarà negativament el
dictamen.
El senyor García i Comas diu que l'equip de govern no té excessiva pressa
respecte a aquest dictamen, ja que es tracta d’un tràmit amb el qual
l’Ajuntament s’adapta a la situació existent de les edificacions, que es van
construir abans que el carrer, la qual cosa genera una situació de conflicte.
La solució que es proposa és la correcta, per tant, no se’n trobarà cap altra de
millor, ja que s’està modificant el Pla General per adaptar-lo al que hi ha en
aquest moment, i les condicions d’urbanitzacions que es deixen són les
correctes.
A ell, no li arriba l’ambulància davant de la porta de casa seva al 2n., 1a., sinó a
la vorera, de la mateixa manera que als veïns d’aquell carrer.
No es millorarà la situació que tenien abans els veïns, quan disposaven d’un
espai molt ampli al davant del seu terreny, on es podia aparcar, ja que ara
aquest espai s’ha convertit en un carrer, però evidentment, s’hi construirà una
vorera de dos o tres metres d’amplada a un metre d’on hi ha l’actual edificació.
Per això, es pot deixar el dictamen sobre la taula i en la propera Comissió
Informativa d’Urbanisme es tornarà a revisar.
L’alcalde disposa que aquest assumpte quedi sobre la taula.
4.1.2

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA, PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA COVA I CARRER
MONTSERRAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
5 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de maig del 2000, va
ser adoptat l’acord següent:
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA COVA I CARRER MONTSERRAT,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa
l'article 125 del Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del
termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per
part de corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i,
en el seu cas, altres alternatives de planejament.
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2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així
com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 245, del dia 12 d’octubre del 2000, així com en els diaris
Regió 7, de 7 d’octubre del 2000, i El Periódico, de 30 de setembre del 2000, i
que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada
cap al·legació.
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents,
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu:
“L’aprovació inicial dels instruments de planejament (…) obliga l’administració
actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació,
d’edificació i d’enderrocament en els àmbits per als quals les noves
determinacions comporta modificació del règim urbanístic”.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. PLA ESPECIAL CAMÍ DE LA COVA I CARRER
MONTSERRAT, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.
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3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació i
d’edificació en tot l’àmbit afectat per la Modificació del Pla general en tràmit, en
compliment d’allò que prescriu l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.”
El senyor García i Comas explica que es tracta del Pla Especial del Camí de
la Cova i del carrer Montserrat. En aquest entorn es va iniciar una suspensió de
llicències i l’aprovació d’uns objectius per fer un Pla Especial i una modificació
del Pla General.
L’Ajuntament pretén millorar la imatge d’aquest punt d’entrada a la ciutat, fent
una renovació urbana que millori les condicions dels habitatges d’aquell sector i
l’ampliació del carrer Montserrat, que és molt estret.
També es preveu la construcció d’un aparcament i d’una millor connexió per als
vianants de la Via de Sant Ignasi i del carrer de Sant Bartomeu, així com la
preparació de l’arribada del pont d’unió que hi ha d’haver entre el carrer de
Codinella i el de Sant Bartomeu.
És un Pla Especial complex, que afecta tot un conjunt de propietats
construïdes, d’activitats i d’habitatges, i en ell es defineixen els diferents
sistemes d’actuació perquè siguin el més senzills possible.
Se sotmetrà el Pla a exposició pública perquè els interessats puguin consultarlo, es recolliran les al.legacions en el cas que n’hi hagi, i posteriorment,
s’aprovarà definitivament.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que en la presentació del dictamen
a la Comissió Informativa d’Urbanisme, el GMCIU ja va manifestar que li
agradava la feina feta i que, per tant, calia felicitar els serveis d’Urbanisme.
És un espai que coneix i sap que no és fàcil treballar-hi. A més, la proposta de
modificació de la connexió de la passera anterior a l’actual també modifica la
qüestió de l’enllaç entre el barri de les Escodines i el centre de la ciutat.
El GMCIU vol recordar dues coses: per una banda, la qüestió ja comentada pel
senyor García sobre l’aparcament per als vehicles. Creu que seria bo que es
fes una mica més d’esforç, ja que quan es parla del barri antic i de la seva
rehabilitació, és necessari poder disposar d’un lloc on poder deixar els vehicles.
És conscient que en la previsió d’aparcaments que hi havia abans per a
aquesta unitat d’actuació, no estava massa definit el seu desenvolupament,
però, insisteix, cal fer un esforç per poder disposar d’un aparcament en l’espai
que queda.
Per una altra banda, també voldria que es tingués en compte tota la feina social
que s’ha de fer en aquesta zona, ja que tothom sap que l’àrea del carrer
Montserrat i del carrer Bartomeu, és molt conflictiva.
Cal evitar que un cop fet l’esforç urbanístic, per altres raons, es deteriori la
tasca que es vol posar en marxa.
El GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.

4.1.3

RESOLDRE L'AL.LEGACIÓ FORMULADA
COMPAÑÍA
DE
MARIA
NUESTRA
PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL
L'EQUIPAMENT SUPRAMUNICIPAL - CLAU
DEL RIU.

PER LA ORDEN DE LA
SEÑORA
I
APROVAR
D'ASSIGNACIÓ D'ÚS DE
E.0 - SITUAT AL PASSEIG

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
5 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret d'Alcaldia, de data 26 de setembre del 2000, va ser
adoptada la resolució següent:
1r. APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ D’ÚS DE
L’EQUIPAMENT SUPRAMUNICIPAL -CLAU E.0- SITUAT AL PASSEIG DEL
RIU, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 60
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR al públic el Pla especial aprovat inicialment en l’apartat
anterior, durant el termini d’un mes, comptat des del dia hàbil següent al de
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquest acord s’anunciarà també en un dels diaris de major circulació de la
província, tal com ho estableix l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, en concordança amb els articles 147.3, 138.2 i 128 del Reglament
de planejament urbanístic, aprovat per RD 2159/1978, de 23 de juny.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, a l’efecte del seu coneixement, en
la propera sessió que tingui lloc.
Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 255, de 24 d'octubre del 2000, i en el diari El Periódico de 5
d'octubre del 2000, i que durant el termini d'exposició pública de l'expedient ha
estat presentada una al·legació, que és la següent:
NUM. R.E.
1
30753

DATA
24 nov. 2000

INTERESSAT
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE
MARÍA NUESTRA SEÑORA

REPRESENTANT
JORGE ABEL FABRE

Atès que en aquesta al·legació s’exposen les argumentacions següent:
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1.
2.
3.

Que el Pla especial en tràmit no delimita cap polígon o unitat d’actuació
per al seu desenvolupament.
Que la Memòria del Pla no fixa el sistema d’actuació urbanística pel qual
s’haurà de dur a terme la seva gestió.
Que l’Estudi econòmic i financer no preveu els costos d’expropiació de les
finques afectades per l’àmbit del Pla.

Atès que en resposta a aquests al·legacions ha estat emès un informe per part
dels serveis jurídics d’Urbanisme, en el qual es fa constar el següent:
“Pel que fa a la primera qüestió cal dir que el Pla especial té com a
objectius assignar l’ús concret a l’equipament supramunicipal situat al
passeig del Riu i definir-ne la titularitat pública. En aquest sentit, el Pla no
delimita cap àmbit de gestió que pugui ser objecte de repartiment de
beneficis i càrregues, ja que la totalitat dels terrenys del seu àmbit hauran
de passar a ser de titularitat pública i no es preveu cap tipus
d’aprofitament privat. Per aquest motiu, no s’escau la delimitació de
polígons o unitats d’actuació. Es proposa desestimar l’al·legació.
Pel que fa a la segona qüestió cal dir, en concordança amb l’anterior, que
la Memòria del Pla especial no ha de fixar cap sistema d’actuació
urbanística, atès que, tractant-se d’una actuació aïllada en sòl urbà, el seu
desenvolupament es durà a terme per mitjà d’una expropiació
assistemàtica dirigida a l’obtenció dels terrenys afectats. Es proposa
desestimar l’al·legació, si bé es podria completar la memòria del Pla fent
referència al caràcter d’actuació aïllada del mateix.
Finalment, pel que fa a la tercera qüestió, cal considerar l’oportunitat de
completar l’Estudi Econòmic i Financer del Pla especial amb la valoració
dels terrenys afectats per la futura expropiació. En conseqüència, s’estima
l’al·legació.”
Atès que la tramitació dels plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò
que estableix l'article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar
al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
1r. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la Orden de la
Compañía de Maria Nuestra Señora, contra el decret d’aprovació inicial del Pla
especial d’assignació d’ús de l’equipament supramunicipal –clau E.0- situat al
passeig del Riu, en el sentit de completar la Memòria del Pla, justificant el
caràcter d’actuació aïllada, i completar l’Estudi Econòmic i Financer amb la
valoració de les finques que hauran de ser objecte d’expropiació.
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2n. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ D’ÚS
DE L’EQUIPAMENT SUPRAMUNICIPAL -CLAU E.0- SITUAT AL PASSEIG
DEL RIU, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la seva
aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen es compleix un
tràmit de definició del Pla Especial d’assignació d’usos del terreny situat entre
el carrer Arbonés, el Passeig del Riu i la plaça de la Reforma.
Els usos que s’assignen són el d’equipament de serveis públics i administratius
de l’equipament supramunicipal. És a dir, es preveu que hi hagi un edifici dels
Jutjats i també es defineix la titularitat pública de l’equipament, en funció de la
naturalesa i ús propis dels jutjats.
Durant el període d’exposició pública de criteris i objectius, es va formular una
al.legació de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, en la que es
diu que el Pla Especial no delimita cap polígon i que no es fixa la unitat
d’actuació.
La resposta dels tècnics a l’al.legació és la d’estimar-la parcialment, per
considerar, respecte a la primera qüestió, que sí es delimiten els usos fixats; i
respecte a la segona, que no és necessari, donat que es farà per expropiació,
com tampoc és necessari tenir un estudi econòmic i financer.
Per tant, s’estimen parcialment les al.legacions formulades per la Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora i s’aprova provisionalment el Pla Especial
d’assignació d’usos, que es trametrà a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.1.4

SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE
TERRENYS I D'EDIFICACIÓ EN L'ÀMBIT DEL CARRER ARBONÉS, PER
TAL D'ESTUDIAR LA MODIFICACIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN AQUEST ÀMBIT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
4 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta de SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES al CARRER ARBONÉS,
formulada pels serveis tècnics municipals, a l’empara d’allò que disposa l’article
40 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha convocat un concurs restringit d’idees per
a l’ordenació de la façana sud de la ciutat, en l’àmbit del qual està inclòs el
carrer Arbonés.

123

Atès que, arran de l’esmentat concurs d’idees, per part dels serveis tècnics
d’Urbanisme és en estudi una modificació del Pla general vigent, amb l’objectiu
de configurar una nova ordenació de l’edificació al carrer Arbonés i la seva
inclusió en un àmbit de gestió.
Vist l’article 40.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu: “Els
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament
general, especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o bé la reforma, la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits
determinats”.
Atès que el mateix article 40, en els seus apartats 2 i 3 preveu el termini de
durada d’aquesta suspensió i els requisits de la seva publicació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE
TERRENYS I D’EDIFICACIÓ, per un termini màxim d’un any, comptat des de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal
d’estudiar la modificació del vigent Pla general d’ordenació urbana de Manresa
en l’àmbit del CARRER ARBONÉS, de conformitat amb allò que disposa
l’article 40.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i afectant
concretament les finques següents:
1

Ref. cadastral
24.980.01

2

24.980.02

3

23.984.01

4

23.984.02

5

23.984.03

6

23.984.04

7

23.984.05

PROPIETARI
MANRESA PROMOCIONS VIDAL, SL
Carrer de la Pau, 46, PB
08240 Manresa
BAR PIZZERIA DOLÇA VIDA, SL
Carrer Camps i Fabrés
08240 Manresa
RAÚL LEIRO VÁZQUEZ
Carrer de les Piques, 18, 1r., 1ra.
08240 Manresa
CONSTRUCCIONS SALVADOR BARRERA, SL
Carrer Alfons XII, 11
08240 Manresa
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
Muralla de St. Francesc, 49B
08240 Manresa
DOMUSAN, SL
Carrer Pau Claris, 162, 3r., 3a.
08037 Barcelona
LLUÍS MIQUEL ESCUDER
Carrer Arbonés, 11, 2n.
08240 Manresa
JOSEFA SELLART COROMINAS
Carrer Talamanca, 6, 1r., 2a.
08240 Manresa
BARTOLOMÉ BLASCO SANCHO I ESPOSA
Carrer Arbonés, 15, 1r.
08240 Manresa

SUPERFÍCIE

570
252
157
295
141
140
56
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8

23.984.06

9

23.984.07

10

23.984.08

11

23.984.09

12

23.984.10

13

23.984.11

14

23.984.12

EDIFICIOS INDUSTRIALES DEL CARDONER, SA
Carrer Muntaner, 400, 4rt., 1a.
08240 Manresa
FRANCISCO CLOTET BERTRAN
Carrer St. Salvador, 5, 2n., 1a.
08240 Manresa
MOIÀ CENTRE, SA
Muralla del Carme, 10
08240 Manresa
MIGUEL LÓPEZ-M. SÁNCHEZ CARNERERO I
ESPOSA
Carrer Arbonés, 21, 2n.
08240 Manresa
ROSA M. VILA SANPERA
Carrer Huelva, 106
08020 Barcelona
RAMON BONET BARNIOL
Carrer Arbonés, 25, 2n.
08240 Manresa
JOSÉ JUNCADELLA ROJAS
Passeig Pere III, 37, 5è
08240 Manresa
ALÍ MEHAND SEDDIK
Carrer Arbonés, 27, 2n.
08240 Manresa
JOSÉ SÁNCHEZ MANJÓN
Carrer Collbaix, 4
08240 Manresa
AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, 1
08240 Manresa
FRANCISCA FORTÓ CLARENA I ALTRES
Carretera de Vic, 222, 3r., 1a.
08240 Manresa
HANAN EL HAMMARI
Carrer dels Llops, 4, 1r.
08240 Manresa
JOSEFA CLARENA PUJOL
Carrer Barcelona, 112B, 1a.
08240 Manresa
EUSEBIO CLARENA PUJOL
Carrer Via St. Ignasi, 8
08240 Manresa
ÀNGELA CLARENA PUJOL
Carrer dels Llops, 4, 4rt.
08240 Manresa

132
115

98

304
59

82

63

2n. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major circulació de la província i en la premsa local.”
El senyor García i Comas explica que el motiu d’aquest dictamen és que al
carrer Arbonés, cantonada amb el carrer d’Alfons XII, s’ha enderrocat un edifici
i a l’altra banda de la vorera hi ha un solar per a construir. I, per això, es va
considerar oportú suspendre l’atorgament de llicències en tot el carrer Arbonés,
perquè està subjecte a un estudi de façana i d’ordenació del sector,
corresponent al projecte anomenat Façana Cardoner, ubicació dels nous
edificis dels Jutjats, i restauració o reconstrucció de la plaça de la Reforma,
segurament els equips que hi estan treballant incidiran sobre una nova
ordenació d’aquell sector.
Així, doncs, se suspèn l’atorgament de llicències d’edificació i de parcel.lació en
l’entorn del carrer Arbonés, que es publica en el Butlletí Oficial de la Província.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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5.

ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT
BRIEFING, PEL SERVEI D'HOSTESSES A LA FIRA D'ESPECTACLE
D'ARREL TRADICIONAL, PER IMPORT DE 304.384 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 16
de novembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa va encarregar un servei d'hostesses per a la
Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional del 27 d'octubre al 5 de novembre de 2000.
En conseqüència d'això, el Tinent d’alcalde delegat de Cultura que subscriu
proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats
pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

BRIEFING
Núria Cabrera i Pla
NIF: 39337012-C

Servei d'hostesses
d'Arrel Tradicional

PESSETES

Fira

d'Espectacle

304.384,-“

El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i recorda als membres
presents que l’Ajuntament de Manresa aporta 4 milions de pessetes de
subvenció i 2 milions de pessetes aproximadament més de despesa directa per
a la celebració de la Fira d’Espectacle d’Arrel Tradicional, d’acord amb les
demandes que va rebent.
L’organització és prou complexa com perquè algunes demandes, com és ara la
de les hostesses que havien d’atendre les diferents carpes de la Fira, arribessin
una setmana abans de començar la Fira. Els vals que es fan per als
procediments d’urgència no van servir per afrontar aquesta despesa, que té
prou consignació per afrontar-la. El servei es va realitzar i, per al bon
funcionament de l’Ajuntament, seria interessant que quedés inclòs en el
Pressupost tancat de l’exercici 2000.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.1.2

DESIGNAR AMB EL NOM DE PASSATGE CATALUNYA LA VIA PÚBLICA
UBICADA A LA BARRIADA SALDES - PLAÇA CATALUNYA, ENTRE ELS
CARRERS SACLOSA I MARTÍ I JULIÀ.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 4
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada per l'Entitat Arqueociència serveis Culturals, SL
amb CIF B-61558540 i domicili social c/ Nou de Sta. Clara, 58 d'atorgament de
nom al vial d'ubicació de la seva seu social.
Atès que al barri Saldes-Plaça Catalunya s'hi troba l'esmentat vial que uneix els
carrers Saclosa i Martí i Julià, el qual fins el vigent no ha estat mai dotat de cap
tipus de denominació.
Atès que l'Ajuntament de Manresa, en virtut de les actuacions dutes a terme, ha
conclòs que la denominació popular del vial és el de Passatge Catalunya,
designació adequada a la seva ubicació i, a la postri, inclosa a les propostes de
denominació formulada per l'esmentada entitat.
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de
les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en
ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Atès l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei
públic.
Vistos els informes emesos pel Cap del Servei d'Urbanisme, Medi ambient i Via
pública i del Director dels Serveis a la persona.
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de "Passatge Catalunya" a la via pública ubicada a la
barriada Saldes-Plaça Catalunya, que es troba ubicada entre els carrers
Saclosa i Martí i Julià, segons es grafia en el plànol adjunt.
2n.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al
carrer esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que és un petit passatge situat entre
el carrer de Saclosa i el carrer de Martí i Julià.
Quan es buscava un nom per designar el passatge, l’Arxiu comarcal de
Manresa i l’Associació de Veïns de la plaça de Catalunya es van posar d’acord
en designar el passatge amb el nom de passatge de Catalunya que ja se li
atorga popularment per proximitat.
Es designa el passatge en aquest moment en què hi ha hagut una empresa
que s’hi ha situat i hi té un número.
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El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen, però voldria demanar a l'equip de govern que es
faci un esforç per urbanitzar aquell sector, ja que amb la darrera modificació del
Pla General, aquest passatge s’ha convertit en via pública. A més no
representaria gaires despeses, suposa que es deuen poder aplicar
contribucions especials i és el barri on viuen l’alcalde i ell mateix.
L'alcalde respon al senyor de Puig que precisament avui l’oposició ha
presentat una proposta respecte a la qual l’alcalde podria estar molt content,
però malgrat que com a ciutadà o pugui entendre, com a alcalde no ho
respecta. Es tracta de la millora d’una zona verda que és el llindar de casa
seva. Evidentment, no té res a veure la seva condició d’alcalde amb la les
seves prioritats com a ciutadà.
El senyor de Puig i Viladrich diu a l’alcalde que està d’acord amb ell, però
també és bo que els regidors i l’alcalde prestin atenció a aquell barri ja que hi
viuen a prop. Si no ho fan ells, qui ho farà?
Creu que ara seria un bon moment per plantejar-se el projecte d’urbanització i
solucionar aquell espai.
L'alcalde diu que entén que aquest comentari forma part del to que es vol
donar al Ple i que és bo.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.1.3

ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA QUANTITAT
DE 3.449.648 PTA, CORRESPONENT A LA SEGONA PART DE LA QUOTA
QUE HA DE PAGAR L'AJUNTAMENT COM A MEMBRE DEL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DURANT L'ANY 2000.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 5
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la
Generalitat aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que
l'aportació dels altres ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any
2000 és de 9.609.776'- PTA, corresponent al 35% del pressupost del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, que és de 27.456.504'-PTA.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització
lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de
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fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals.
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 3.449.648'- PTA (tres milions quatrecentes quaranta-nou mil sis-centes quaranta-vuit) consistents en la segona part
de la quota com a membre consorciat del Consorci per a la Normalització
Lingüística, corresponent a la part proporcional del 35% del pressupost per al
present any 2000 del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, que
s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior
al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i
domicili fiscal al carrer Pau Clarís, 162, 1r 1ª de Barcelona."
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula novament i recorda als
presents que el Ple aprova tradicionalment dos dictàmens de pagament al
Consorci de Normalització Lingüística, el primer en el termini de mig any, de 5
milions de pessetes, i el segon al final d’any, per la quota aproximadament
restant, ja que es fa una hipòtesi sobre les matrícules que les persones hauran
pagat al Centre de Normalització Lingüística Montserrat.
Per tant, l’aportació final de l’Ajuntament aquest any ha de ser de 3.449.648
pessetes, per a la qual demana el vot afirmatiu, independentment de si els
regidors viuen a prop o lluny del Centre de Normalització Lingüística
Montserrat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.2.1

RATIFICAR ELS PRINCIPIS DE LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES,
INTEGRAR-SE COM A MEMBRE DE PLE DRET A L'ASSOCIACIÓ
INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES (AICE) I APROVAR
INICIALMENT ELS ESTATUTS QUE REGEIXEN L'ASSOCIACIÓ
ESMENTADA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 28 de novembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en el I Congrés Internacional celebrat a Barcelona el novembre de
1990 es va aprovar la "Carta de Ciutats Educadores".
Atès que l'any 1991, l'Ajuntament de Manresa va signar l'adhesió a l'esmentada
Carta de Ciutats Educadores.

129

Atès que, posteriorment, l'any 1994 es va crear l'Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE), a la qual s'han adherit fins ara 39 ciutats de
Catalunya i un total de 105 ciutats de l'estat espanyol.
Atès que en aquesta Carta de Ciutats Educadores s'estableixen un seguit de
Principis en defensa i promoció d'una educació basada en la diversitat, i per la
comprensió, cooperació i la pau internacional. Una educació per evitar
l'exclusió basada en la raça, el sexe, la cultura, l'edat, la discapacitat, la
condició econòmica o altres formes de discriminació.
Atès que es parteix del reconeixement que avui, més que mai, la ciutat petita o
gran, disposa d'incomptables possibilitats educadores, contenint, en ella
mateixa, elements importants per a una formació integral amb un ampli marc
d'iniciatives educadores d'origen, intencionalitat i responsabilitat diverses.
Atès el compromís a adoptar per les ciutats educadores de desenvolupar una
col·laboració bilateral o multilateral per a l'intercanvi d'experiències, donant
suport mutu als projectes d'estudi i inversió en forma de cooperació directa, o
com a intermediaris als organismes internacionals.
Atès que a partir d'aquesta "Carta de Ciutats Educadores" s'assumeix l'exercici
amb eficàcia de les competències que corresponen als municipis en matèria
d'educació, competències que, partint d'un marc internacional es deriven ja de
la Convenció de les Nacions Unides de 20 de novembre de 1989 que
desenrotlla i fa vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959,
convertint els infants i joves en ciutadans de ple dret en atorgar-los drets civils i
polítics, ratificant-se en aquest mateix sentit a la nostra pròpia normativa
constitucional.
Atès que es confirma, en conclusió, un nou dret dels habitants de la ciutat: el
dret a la ciutat educadora que des d'aquest Ajuntament es pretén promoure
d'una forma activa i decidida.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Ratificar els principis de la Carta de Ciutats Educadores aprovada el
1990 i revisada el 1994.
SEGON.- Integrar-se, com a membre de ple dret, a l'Associació Internacional
de Ciutats Educadores (AICE) amb el compromís de:
-

Acomplir els principis de la Carta en l'àmbit local.
Participar activament en els seus canals de debat i d'intercanvi.
Nodrir el Banc Internacional de Documents, amb els seus programes i
experiències.

130

TERCER.- Aprovar inicialment els Estatuts que regeixen l'esmentada
Associació i que s'incorporen a aquest dictamen.
QUART.- Sotmetre a exposició pública els Estatuts i expedients tramitat pel
termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En cas
de no produir-se, durant l'esmentat període, cap tipus de reclamació,
s'entendran definitivament aprovats pel Ple d'aquesta Corporació."
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que l’any 1991,
l’Ajuntament de Manresa va signar l’adhesió a la Carta de Ciutats Educadores,
que té com a finalitat establir tot un conjunt de principis en la direcció de fer que
l’educació no sigui només un element d’adquisició de coneixements, sinó
també un element de cohesió social i, sobretot, al darrere de tot, hi ha la
concepció que l’educació no sigui només una activitat que es realitza en un
moment determinat de la vida i en un lloc concret, que és l’escola, sinó al llarg
de la vida i en el conjunt de l’activitat que es realitza.
Posteriorment, les ciutats que impulsaven aquesta carta van fundar una
associació legalment constituïda que és l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores, en la que actualment ja participen 39 ciutats de Catalunya i un
total de 105 ciutats de l’Estat espanyol i altres d’altres països.
Per això, s’ha cregut convenient acabar aquest procés, que va començar amb
l’adhesió a la Carta, formalitzant la presència de l’Ajuntament de Manresa dins
de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, en tant que això permet
beneficiar-se de tot el conjunt de possibilitats d’intercanvi d’informació que
facilita el poder formar part d’aquesta Associació.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que en l’apartat tercer del dictamen
es diu que s’adjunten els estatuts i el GMPP s’ha adonat ara que no els té.
Demana que se li faciliti còpia dels estatuts.
L'alcalde diu que es farà arribar aquesta documentació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

5.3.1

DECLARAR LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL
SEU ABANDONAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 30
de novembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decrets del Regidor Delegat de Sanitat s’han incoat diversos
expedients per a procedir a declarar abandonades determinades sepultures del
Cementiri municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb
l’art. 38 b) del Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria
de l’Ajuntament de Manresa.
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Atès que els expedients han estat exposats al públic, i que no s’ha presentat
cap tipus de reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels
expedients, circumstància que s’acredita degudament als expedients.
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures
abandonades existents al Cementiri Municipal, per tal de poder incrementar
l’oferta per a cobrir les necessitats que es produeixen en motiu d’enterraments
a la nostra ciutat.
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per a procedir a declarar
la caducitat de les concessions de dret funerari, el que comporta la reversió
automàtica d’aquests drets a l’Ajuntament, en acompliment del que es disposa
a l’art. 41.2.
Atès que l’art. 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà
concedir nous drets a favor de tercers, sobre nínxols que continguin restes
d’inhumacions anteriors, fins el moment en que estiguin buits per trasllat de les
mateixes o dipòsit a la fossa comuna.
És pel que, el Regidor-Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DECLARAR la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que
consten a l’annex-1 que s’adjunta a l’expedient, com a conseqüència del seu
abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients administratius que
s’estableix a l’art. 39, en relació amb l’art. 38.b del Reglament del Cementiri
Municipal i Policia Sanitario-Mortuòria.
SEGON.- DECLARAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les
sepultures que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior.
TERCER.- ORDENAR el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures
a la fossa comuna.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels membres
presents.
6.

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

6.1

APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS RECONEGUTS I
OBLIGACIONS RECONEGUDES, PER IMPORT DE 357.324 PTA I
14.445.760 PTA, RESPECTIVAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 12
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i
obligacions reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la
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finalitat de reflectir de la manera més real possible la situació
economicofinancera de la Corporació, es proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció de l’acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes,
que han resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es
relacionen a l’annex únic a aquesta proposta, per un import total els drets de
357.324 PTA, i les obligacions de 14.445.760 PTA.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que es tracta d’un dictamen
tècnic al que dóna suport i impulsa la regidoria d’Hisenda, consistent en la
depuració de despeses i ingressos, o dit més correctament, els drets
reconeguts i obligacions reconegudes, que es realitzen des de fa temps, de
manera que els saldos numèrics reflecteixin fidelment la situació patrimonial i
real de l’Ajuntament.
En aquest cas, es donen de baixa drets reconeguts per valor de 357.324
pessetes i obligacions reconegudes per valor de 14,4 milions de pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMS - Sr.
Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr.
Eduardo Teixeiro, Sr. Josep Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torres i
Sr. Francesc Caballo - , 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 1 abstenció (GMPP
- Sra. Carina Rius -).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.2, 6.3 i 6.4 de l’ordre del dia.
6.2

ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER CLAUS D'INVERSIÓ, S.L.
I CONCEDIR-LI LA BONIFICACIÓ DEL 40 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 13 de desembre del 2000
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost,
que s’especifiquen :
Sol·licitant: CLAUS D’INVERSIÓ S.L.
Expedient: OMA/009800 – ICB/000082
Descripció obres: Edifici plurifamiliar d’habitatges al C/.Vilanova, 16
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
Atès que l’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 40 % en la quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de
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noves edificacions en el sector del Barri Antic , delimitat al plànol que
constitueix l’annex 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifica :

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: CLAUS D’INVERSIÓ S.L.
Expedient: OMA/009800 – ICB/000082
Descripció obres: Edifici plurifamiliar d’habitatges al C/.Vilanova, 16
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.3

ESTIMAR LES SOL.LICITUDS PRESENTADES PELS SENYORS
CRISTÓBAL PARRA CABALLERO I ALEXIS PERRAMON OBRADORS I
CONCEDIR-LOS LA BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA QUOTA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 13 de desembre del 2000
que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: CRISTOBAL PARRA CABALLERO
Expedient: COM/028300 – ICB/000098
Descripció obres: Estucar façana posterior C/.Viladordis, 141
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ALEXIS PERRAMON OBRADORS
Expedient: COM/030000 – ICB/000089
Descripció obres: Reparació dels balcons i cornisa C/.Mn.Serapi Ferrer,
22-24.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
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en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: CRISTOBAL PARRA CABALLERO
Expedient: COM/028300 – ICB/000098
Descripció obres: Estucar façana posterior C/.Viladordis, 141
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ALEXIS PERRAMON OBRADORS
Expedient: COM/030000 – ICB/000089
Descripció obres: Reparació dels balcons i cornisa C/.Mossèn Serapi
Ferrer 22-24.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.4

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

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 13 de desembre del 2000
que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: JOSEP LUIS PASTOR SOLERNOU, en representació de
KARME, 16, S.A.
Expedient: OMA/006200 - ICB/000053
Descripció obres: Rehabilitació edifici plurifamiliar C/.Carme, 16.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ROSSEND PUJOL OLIVA
Expedient: OBM/013500 - ICB/000083
Descripció obres: Rehabilitació edifici plurifamiliar C/.Mel, 13..
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: MARGARITA PUIG GUIFRE
Expedient: OBM/013200 - ICB/000100
Descripció obres: Reforma i condicionament edifici C/.Barreres, 7.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: LLUÏSA PUIGBERTRAN SERRAT
Expedient: COM/030100 - ICB/000101
Descripció obres: Reparació balcons C/.Cirera, 25.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/031000 - ICB/000102
Descripció obres: Pintar façana C/.Santa Llúcia, 30.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CRESCENCIA ESTATUET CARRIZOSA
Expedient: COM/032400 - ICB/000103
Descripció obres: Rehabilitar habitatge C/.Sant Francesc, 11 1r-1a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN PLANAS SANCHEZ
Expedient: COM/032600 - ICB/000104
Descripció obres: Rehabilitat bany i cuina C/. Jaume I, 1 04 03.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ROSEMARI PIEPER MARTIN
Expedient: OBM/018200 - ICB/000106
Descripció obres: Reforma i reparació habitatge C/.Alfons XII, 28 02 04.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: JOSEP LUIS PASTOR SOLERNOU, en representació de
KARME, 16, S.A.
Expedient: OMA/006200 - ICB/000053
Descripció obres: Rehabilitació edifici plurifamiliar C/.Carme, 16.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ROSSEND PUJOL OLIVA
Expedient: OBM/013500 - ICB/000083
Descripció obres: Rehabilitació edifici plurifamiliar C/.Mel, 13..
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARGARITA PUIG GUIFRE
Expedient: OBM/013200 - ICB/000100
Descripció obres: Reforma i condicionament edifici C/.Barreres, 7.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: LLUÏSA PUIGBERTRAN SERRAT
Expedient: COM/030100 - ICB/000101
Descripció obres: Reparació balcons C/.Cirera, 25.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/031000 - ICB/000102
Descripció obres: Pintar façana C/.Santa Llúcia, 30.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: CRESCENCIA ESTATUET CARRIZOSA
Expedient: COM/032400 - ICB/000103
Descripció obres: Rehabilitar habitatge C/.Sant Francesc, 11 1r-1a.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN PLANAS SANCHEZ
Expedient: COM/032600 - ICB/000104
Descripció obres: Rehabilitat bany i cuina C/. Jaume I, 1 04 03.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: ROSEMARI PIEPER MARTIN
Expedient: OBM/018200 - ICB/000106
Descripció obres: Reforma i reparació habitatge C/.Alfons XII, 28 02 04.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens número 6.2, 6.3 i 6.4 directament a votació i s'aproven per
unanimitat dels membres presents.
6.5

DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST
AJUNTAMENT
PER
A
L'ALIENACIÓ
DE
QUINZE
PLACES
D'APARCAMENT SITUADES A LA PLANTA SOTERRANI 1 DE LA FINCA
UBICADA AL CARRER BERNAT DE SALLENT NÚM. 2, PER MANCA DE
PRESENTACIÓ DE PLIQUES O PROPOSICIONS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 4
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 20 de març
d’enguany, fou aprovat el plec de clàusules econòmico–administratives i
l’expedient de contractació corresponent que havia de regir l’alienació pel
procediment obert, mitjançant pública subhasta, de quinze places d’aparcament
propietat d’aquest Ajuntament i situades a la planta soterrani-1 de la finca
situada al carrer Bernat de Sallent núm. 2 d’aquest municipi de Manresa.
Vist que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3165, del dia 21
de juny de 2000 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 258, del dia 27
d’octubre de 2000, varen publicar-se els anuncis corresponents, finalitzant el
termini de presentació de pliques o proposicions el dia 22 de novembre de
2000 sense que es presentés cap plica o proposició.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Alcaldia manifestant que la celebració
de la subhasta i l’adjudicació de la finca a favor del millor postor exigeix, per
definició i segons es contempla en els articles 74 i següents de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, sobre contractes de les administracions públiques, la prèvia
presentació d’unes proposicions o pliques, motiu pel qual en el suposat de
manca de presentació d’aquestes i seguint la proposta de la Mesa de
Contractació reunida el dia 23 de novembre del 2000, procedeix la declaració
de la subhasta com a deserta.
Els Regidor delegat d'Hisenda, de conformitat amb el parer favorable de la
majoria dels membres que composen la Comissió municipal d'Hisenda, ha de
proposar al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
Declarar deserta la subhasta convocada per aquest Ajuntament dirigida a
l’alienació de quinze places d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament i
situades a la planta soterrani-1 de la finca situada al carrer Bernat de Sallent
núm. 2 d’aquest municipi, per manca de presentació de pliques o proposicions i
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en aplicació dels articles 74 i següents de la Llei 13/1995, de 18 de maig, sobre
contractes de les administracions públiques.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta de l’alienació, mitjançant
pública subhasta, de 15 places d’aparcament, que són propietat de
l’Ajuntament i que estan situades a la planta soterrani - 1 de la finca del carrer
Bernat de Sallent número 2.
En la subhasta no es va presentar cap plica ni proposició, per la qual cosa es
declara deserta.
L’Ajuntament té la intenció de convocar una nova subhasta, que intentarà
materialitzar de manera més atractiva per a la propostes que es puguin
presentar, ja sigui amb places individuals o en grups de dues.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.6

ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA, S.L., LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST
AJUNTAMENT PER ALIENAR UNA FINCA SITUADA AL CARRER
BALMES NÚM. 41, PER IMPORT DE 59.160.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 1
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del 26 de juny d’enguany,
fou aprovat Dictamen acordant l’alienació de la finca designada com a finca
situada al carrer de Balmes núm. 41 d’aquest municipi de Manresa, amb una
superfície 577 m² i inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al
tom 2306, llibre 935, foli 146, finca 45.552.
Vist que, durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, han estat
presentades les dues proposicions següents:
PROPOSICIONS PRESENTADES
Núm.
Hora
Data
12h
1
22/11/2000
50m
13h
2
22/11/2000
45m

NOM DE QUI HO PRESENTA

ADREÇA

Francesc Costa Fernández, amb Document
Nacional d’Identitat núm. 39.365.574
Montserrat Orozco Vall, amb document
nacional d’identitat 39.346.490

Carretera de Santpedor núm.
2
Carrer Joan XXIII, núm. 26.
08251 SANTPEDOR

IDENTIFICACIÓ DE LES PLIQUES
Dos sobres blancs, amb els lemes indicats
en el plec de clàusules.
Dos sobres blancs, amb els lemes indicats
en el plec de clàusules.

Vista la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, en
convocatòria del dia 23 de novembre de 2000, a favor de la societat
“PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, SOCIEDAD LIMITADA”, per un import
de CINQUANTA-NOU MILIONS CENTES SEIXANTA MIL PESSETES (59.160.000’-pts), IVA
inclòs, equivalents a 391.258'88 €.
Vist que ha estat practicada la corresponent notificació a la Direcció General
d’Administració Local, de conformitat al que disposa l’article 40 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
Atès que l’article 84 .1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, sobre contractes de
les administracions públiques, disposa que “en las subastas la adjudicación
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deberá recaer en el plazo máximo de veinte días, a contar des de el día
siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas”.
Vista la instància presentada per la societat “CHICALCO, Sociedad Limitada”,
en data de 24 de novembre de 2000, demanant la devolució de la garantia
provisional dipositada per a participar en la subhasta en el suposat de no
resultar adjudicatària a la vista del resultat de la Mesa de Contractació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Alcaldia que s’acompanya a aquest
Dictamen.
Els Regidor delegat d'Hisenda, de conformitat amb el parer favorable de la
majoria dels membres que composen la Comissió municipal d'Hisenda, ha de
proposar al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.

SEGON

TERCER

ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA, SOCIEDAD LIMITADA”, domiciliada al
carrer Joan XXIII núm. 26 del municipi de Santpedor (Barcelona)
i amb número d’identificació fiscal B-60315355, la subhasta
convocada per aquest Ajuntament per a procedir a l’alienació pel
procediment obert, mitjançant pública subhasta, de la finca
situada al carrer Balmes núm. 41, per un import de CINQUANTANOU MILIONS CENTES SEIXANTA MIL PESSETES (59.160.000’-pts), IVA
inclòs, equivalents a 391.258'88 €., d'acord amb l'expedient de
contractació i plec de clàusules aprovat per aquest Ple en sessió
del dia 26 de juny de 2000 i convocatòria efectuada pel mateix
Ple i anuncis publicats en el en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 3248, del dia 19 d’octubre de 2000 i en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 258, del dia 27 d’octubre de
2000,
REQUERIR A L'ADJUDICATÀRIA DE LA SUBHASTA, la societat
“PROMOCIONS
COR
DE
CATALUNYA,
SOCIEDAD
LIMITADA”, per tal que, de conformitat al que disposa l'article 42
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques i dins d'un termini de quinze dies
hàbils comptat a partir de l'endemà del dia de rebre la notificació
d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva per un import
total de dos milions sis-centes quatre mil pessetes (2.604.000’pts) equivalents a quinze mil sis-cents cinquanta euros amb
trenta-sis cèntims (15.650'36 €), a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu a la unitat d'assessorament
jurídic de l'Alcaldia.
Tornar la garantia provisional dipositada, per un import d’UN MILIÓ
QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTES TRENTA-CINC PESSETES (1.049.635'pts), a l'adjudicatària, la societat “PROMOCIONS COR DE
CATALUNYA, SOCIEDAD LIMITADA”, prèvia la constitució de la
garantia definitiva.
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QUART

CINQUÈ

SISÈ

SETÈ

Retornar a la societat “CHICALCO, Sociedad Limitada”, domiciliada
a la Carretera de Vic núms. 111-113, entresol 1ª del municipi de
Manresa i amb número d’identificació fiscal B-61494381, la garantia
provisional dipositada per a participar en la subhasta, per un import
d’un milió quaranta-nou mil sis-centes trenta-cinc pessetes
(1.049.635'-pts), en compliment del que disposa l’article 36 .3 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques.
PUBLICAR l'adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat al que disposa l'article 285 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.
DONAR TRASLLAT D'AQUEST ACORD A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I
PATRIMONI d'aquest Ajuntament per tal que, en el seu moment
oportú, procedeixi a donar de baixa el bé adjudicat en aquesta
subhasta de l'Inventari municipal de Béns.
FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura de la
corresponent escriptura pública, així com de tota aquella
documentació que resulti necessària per a la complimentació de
l'expedient.”

El senyor Teixeiro i Macipe pren novament la paraula i diu que el dia 23 de
novembre del 2000 es va celebrar la subhasta per a l’alienació de la finca
situada al carrer Balmes número 41.
Es van presentar les dues pliques següents: una de la societat CHICALCO,
S.L., per 57,4 milions de pessetes, amb l’IVA inclòs; i una altra de la societat
Promocions Cor de Catalunya, S.L., que ofereix un total de 59,2 milions de
pessetes, amb l’IVA inclòs.
La proposta d’adjudicació de la subhasta va ser la presentada per la societat
Cor de Catalunya, S.L.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER DECLARAR
L'AJUNTAMENT DE MANRESA AJUNTAMENT PER LA PAU.

Donat que s’ha presentat una moció conjunta de tots els grups municipals com
a assumpte sobrevingut número 6, que substituiria la proposició inclosa en el
punt 7.1 de l’ordre del dia, l’alcalde declara retirada la proposició número 7.1
pel mateix grup proponent.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L'IMPACTE DEL
PREU DEL GASOIL.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de desembre del 2000
que, transcrita, diu el següent:
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“Atès que l’augment continuat i molt considerable del preu del gasoil perjudica
d’una manera molt important diversos sectors professionals del nostre país.
El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Demanar al govern de l’Estat espanyol que adopti les mesures necessàries
per tal de reduir els efectes que l’augment del preu del gasoil està produint en
els sectors agrari, pesquer i de transport per carretera, especialment amb la
reducció de la càrrega fiscal dels sectors agrícola, pesquer i de transport per
carretera amb la rebaixa de l’IRPF, l’IVA que les afecta i els impostos especials
del gasoil.
2. Instar el govern de l’Estat espanyol que adopti mesures urgents i concretes
de vigilància sobre el comportament dels operadors del mercat dels
hidrocarburs.
3. Instar el govern de l’Estat espanyol que faci tot el possible perquè les
mesures adoptades per facilitar una major competència en les diferents fases
del mercat dels hidrocarburs líquids: refinament, logística i distribució, tinguin
els efectes desitjats el més aviat possible.”
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU ha presentat
aquesta proposició per donar suport a la petició de la Unió de Pagesos, que
demana als ajuntaments que col.laborin amb ella per intentar que es rebaixin o
que es redueixin el màxim possible els costos que es produeixen com a
conseqüència del preu del gasoil.
El GMCIU considera que, com a grup polític, no es pot quedar tan sols en
donar suport a un sector productiu, com és el de l’agricultura, sinó que ha
d’estendre la seva proposta a la resta de sectors productius, tant si es tracta de
l’agricultura, com de la pesca o del transport.
Aquest és el sentit de la seva proposició i, malgrat que ara hagi baixat el dòlar,
creu que vénen dies difícils per a aquests sectors.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que és lògic que hi hagi la
preocupació que es desprèn de la proposició del GMCIU pels increments del
preu del gasoil i altres productes vinculats amb el tema energètic.
Amb la incidència d’aquest problema que s’ha produït durant els darrers mesos
en els sectors pesquer, de transport i agrícola, el govern ha preferit negociar
amb aquests sectors directament implicats, no tant la rebaixa de l’IRPF, com es
demana en la proposició del GMCIU o la repercussió en l’IVA, sinó simplement
intentant crear uns fons estructurals a fi d’intentar pal.liar les pèrdues que
pateixen aquests sectors.
El motiu d’aquesta opció del govern és, per una banda, evitar que es produeixin
greuges comparatius amb altres sectors que també estan afectats per aquests
increments, i, per una altra banda, que malgrat que l’IRPF i l’IVA incideixin
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directament sobre els guanys d’un sector determinat, també constitueixen una
font del finançament que se suposa que té l’Estat com a ingrés per conservar
l’anomenat “Estat del benestar”.
En la proposició no es fa referència als impostos especials, que és
possiblement el tram més important que incideix molt directament en el preu
per litre dels productes de què es tracta, però, insisteix, el govern va preferir en
el seu moment crear els fons que ha explicat anteriorment.
El GMPP comparteix la preocupació del GMCIU per aquest problema, no
només per la incidència que té sobre els sectors esmentats, sinó també per la
seva repercussió negativa sobre el servei domèstic, ja que afecta al preu del
gas butà i propà.
Malgrat estar d’acord amb la proposició, el GMPP creu que cal ser curós en el
moment de demanar reducció d’impostos o trams d’IRPF, ja que es poden
causar greuges comparatius respecte a altres sectors que també estan afectats
per l’augment del preu d’aquests productes, i, a més, es posa en joc la societat
del benestar, que tant temps ens ha costat d’aconseguir.
Tot això, pel que fa al primer punt de la part resolutòria de la proposició del
GMCIU.
Quant al punt segon, que diu: “Instar el govern de l’Estat espanyol que adopti
mesures urgents i concretes de vigilància sobre el comportament dels
operadors del mercat dels hidrocarburs.”, li sembla perfecte, però el GMCIU
hauria de saber que això ja s’està fent a través del Tribunal de la Competència,
el qual, a instància del govern, està analitzant meticulosament qualsevol dels
moviments de les grans multinacionals del sector.
Respecte el punt tercer, no deixar de ser una contradicció per part del GMCIU,
perquè va votar afirmativament una proposició que anava en contra de les
mesures liberalitzadores del govern, al qual ara demana que faci tot el possible
perquè les mesures adoptades per facilitar una major competència, es puguin
dur a terme.
Personalment, agraeix sincerament i honestament aquesta rectificació, ja que
és correcta, en el bon sentit i amb bon criteri, però cal tenir en compte que la
mesura que es proposa ja està inclosa dins d’un paquet de mesures i
segurament el GMCIU no se’n va adonar. En aquest sentit, la logística i
distribució dels hidrocarburs líquids i el seu refinament és una de les mesures
del paquet liberalitzador, amb la que es podria donar molt més servei a tot el
territori i, fins i tot, hi ha la possibilitat que sectors afectats com són ara, el dels
pescadors, l’agrícola i el del transport tinguin l’oportunitat d’instal.lar la seva
pròpia gasolinera, per reduir així els marges comercials.
Aquestes són mesures fonamentals que poden alleugerir els efectes negatius,
ja sigui per la demanda del sector com per la forta implantació del dòlar
respecte a la debilitat de l’euro. Els continguts d’aquests termes s’escapen de
les mans del Ple i del control de qualsevol govern.
El GMPP votarà afirmativament la proposició del GMCIU donat que comparteix
el seu esperit.
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El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que l'equip de govern
votarà afirmativament la proposició del GMCIU perquè creu que el conjunt de
ciutadans està preocupat pels problemes que està patint l’economia productiva
d’aquest país, com a conseqüència dels alts costos dels productes energètics.
És evident que la revaloració del dòlar i l’augment del preu del barril de petroli
estan provocant greus conseqüències, però, sense ànim de polemitzar, ha de
dir al senyor Javaloyes que quan el govern de l’Estat espanyol va prendre a la
societat les mesures liberalitzadores dels carburants, ho va fer sota la
justificació que això repercutiria en una rebaixa dels preus. Es va veure de
seguida que, sense que es produís cap fluctuació del barril de petroli ni del preu
del dòlar, el preu dels carburants va augmentar en un 7 per 100, cosa que
altres grups polítics va intentar fer veure al govern en aquell moment.
Tenint en compte que el govern de l’Estat ho va tirar endavant, si la intenció era
aconseguir que baixessin els preus, demana que es duguin a la pràctica les
mesures necessàries per aconseguir-ho.
No li val l’afirmació del senyor Javaloyes que els grans consumidors podrien
instal.lar la seva pròpia gasolinera per aconseguir preus més barats, perquè
aquesta possibilitat ja existia abans del decret de liberalització i els preus eren
bastant més baixos que els del mercat.
Per tant, segur que hi ha altres raons que porten al govern a adoptar aquesta
mesura, que ha tingut unes conseqüències diferents a les previstes en el seu
dia o a l’esperit que es va preveure en el seu moment.
Es demana al govern de l’Estat que faci el possible perquè es compleixi el que
es va dir en el moment del decret de liberalització.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels membres
presents.
7.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ERC I IC-V SOBRE L'EIX
TRANSVERSAL FERROVIARI.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de desembre del 2000
que, transcrita, diu el següent:
“Atès que les infraestructures de comunicació són un factor determinant en
l’impuls de la mobilitat de les persones i de les mercaderies i, per tant, del
desenvolupament del territori. La facilitat de transport pot ser un factor d’estímul
de l’economia i el benestar o, pel contrari, una inadequada planificació de les
comunicacions pot ser un factor de desequilibri territorial.
Atès que l’entrada en
increment important de
Manresa, Vic i Girona i
considerada com a
desdoblament.

funcionament de l’Eix Transversal va suposar un
la mobilitat per carretera entre les ciutats de Lleida,
que, en alguns trams, aquesta via ja comença a ser
insuficient, plantejant-se la possibilitat del seu
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Atès que les comarques de l’interior de Catalunya pràcticament no disposen de
transport públic que les uneixi i sigui un factor més d’equilibri i progrés
econòmic.
Atès que diversos mitjans de comunicació de la Catalunya interior han iniciat
una campanya ciutadana instant el govern de la Generalitat a estudiar la
construcció d’un eix ferroviari que uneixi les ciutats de Lleida, Manresa, Vic i
Girona.
Atès que l’aposta per un ferrocarril transversal equival a una aposta simultània
pel reequilibri territorial de Catalunya i pel ferrocarril com a mitjà de
comunicació econòmic, net i eficient, que permetria donar cobertura a les
demandes de mobilitat actualment insatisfetes, amb tots els beneficis que
suposa el transport ferroviari en termes de cost per unitat transportada, cost
ecològic i descongestió de la xarxa viària.
Els grups municipals sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Manresa
els següents
ACORDS
1. Adherir-se al Manifest pel Ferrocarril Transversal de Catalunya, impulsat pels
diaris Regió 7, El 9 Nou i Segre i a les demandes que se’n deriven.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els estudis de
viabilitat d’una línia de ferrocarril que uneixi les ciutats de Lleida, Manresa, Vic i
Girona.
3. Instar el Govern de l’Estat a invertir els recursos necessaris per tal de
modernitzar les línies ferroviàries que uneixen actualment la ciutat de Lleida
amb Manresa i amb la Pobla de Segur, així com la que uneix Vic amb
Puigcerdà i Barcelona, amb l’objectiu que donin prestacions competitives en
velocitat, comoditat i freqüència.”
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que hi ha qüestions que cal
plantejar, malgrat que semblin una utopia i que en aquest moment siguin dos
quarts de tres de la matinada, perquè algun dia es puguin realitzar.
Fer una ferma aposta per aconseguir canviar el model de mobilitat, de manera
que el Ferrocarril pugui ser realment una alternativa a l’ús del cotxe privat,
forma part d’aquestes qüestions que cal plantejar.
Els arguments a favor d’aquest canvi de model de mobilitat estan molt clars i
tots apunten de manera evident a la necessitat d’avançar cap a una
reconversió ecològica i sostenible de la mobilitat urbana, comarcal i regional.
Al costat d’aquests arguments, que van referència a la sostenibilitat, també se
n’haurien de posar altres sobre la cohesió i l’articulació del territori. Creu que és
una realitat no gaire discutible que les regions no metropolitanes de Catalunya,
pràcticament no disposem de transport públic que ens uneixin i articuli, ja que
la migrada xarxa ferroviària actual obliga a passar per Barcelona pràcticament
per anar a qualsevol destinació.
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Els diaris Regió 7, el 9 Nou i el Segre estan fent en aquest moment un manifest
d’adhesió a una proposta en la mateixa direcció que aquesta proposició que
avui presenta l’equip de govern, en el que s’explica de manera molt gràfica com
l’única línia transversal realment existent, que és la línia entre Lleida i Manresa
s’ha anat degradant en el transcurs del darrer quart de segle; com la velocitat
comercial de circulació s’ha anat reduint, en lloc d’augmentar; i com s’han anat
tancat estacions i s’han anat suprimint circulacions.
Així doncs, per raons de sostenibilitat i d’equilibri territorial, tot això apunta a la
necessitat de treballar perquè d’alguna manera es pugui ajudar a avançar el
moment en què puguem pujar al tren d’un futur més sostenible i reequilibrat.
Aquesta proposició pretén ser una petita contribució i està feta amb l’ànim de
poder avançar en l’estudi d’aquestes qüestions. Per això, espera que obtindrà
el suport de tots els grups municipals.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que l’únic que li sap greu al GMCIU
és el fet de no haver pogut participar en aquesta proposició. En la Comissió
Informativa de Serveis Centrals, el GMCIU va manifestar el seu interès per
participar en la seva presentació.
Malgrat això, sense donar-hi més importància, el GMCIU votarà afirmativament
la proposició.
Com molt bé ha manifestat el senyor Mora, creu que cal fer un plantejament
atrevit respecte el transport per ferrocarril, sobretot, pel que fa a la sostenibilitat.
Fins ara és impossible la comunicació entre Lleida i la costa o entre Lleida i
l’interior, per tant, tot el que suposi caminar en aquesta direcció, sobretot pel
que representa per a la nostra societat i per al nostre entorn, és una bona
inversió per al futur.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels sis
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

DEROGAR, AMB EFECTES DEL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2000, LES
BASES REGULADORES SOBRE AJUTS A LA REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS, APROVADES PEL PLE MUNICIPAL EL 15 DE SETEMBRE DE
1997

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, del dia 24 de novembre del 2000 que, transcrit, diu el
següent:
“Vista la proposta de derogació de les Bases Reguladores d’ajuts a la
rehabilitació, que es fonamenta en el fet que existeix una societat municipal de
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rehabilitació que actualment ja tramita els expedients referents als ajuts, i que a
partir del dia 1 de gener de 2001 passarà a ostentar-ne la titularitat com a ens
concedent, de manera que la regulació del procediment i els requisits li
correspondrà amb càrrec als seus propis recursos en la forma i condicions que
es prevegi en els corresponents estatuts i/o normativa específica que
promulgui.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals, que s’adjunta al present
dictamen.
Ignasi Perramon i Carrió, Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Derogar, amb efectes del dia 31 de desembre de 2000, les Bases
Reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d’edificis, aprovades pel Ple
municipal en data de 15 de setembre de 1997, amb les modificacions
posteriors.
Segon. Publicar aquesta derogació en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat i en la premsa local i exposar-lo per un període de
30 dies en el tauler d’edictes de l’Ajuntament per a públic coneixement.”
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que a partir de l’1 de
gener de l’any que ve, l’atorgament de subvencions es farà per part de la
societat FÒRUM, S.A. amb càrrec al seu Pressupost. Per tant, com que el dia 4
de desembre el Consell d’Administració d’aquella societat va aprovar els criteris
per a l’atorgament de les subvencions a aplicar a partir del dia 1 de gener del
2001, en conseqüència, s’anul.la l’ordenança municipal aprovada perquè en el
temps s’extingeixi una i comenci l’altra.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.2

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL DE 6.308.098 PTES. A
FAVOR DE LA SOCIETAT EXCA. J. MAS, SL, I UN CRÈDIT
EXTRAJUDICIAL DE 208.392 PTES. A FAVOR DE LA SOCIETAT
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., PELS
TREBALLS REALITZATS AMB MOTIU DELS AIGUATS DEL PASSAT 10
DE JUNY D’ENGUANY

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
14 de juliol del 2000 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública han emès informe proposant que es
reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els
treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Joaquim García i Comas, president de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, i Eduardo Teixeiro Macipe, president de la
Comissió Informativa d’Hisenda, proposen conjuntament al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor de
cadascun dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del servei.
1.

Creditor:
Adreça:
Concepte:
Import

2.

Creditor:
Adreça:
Concepte:
Import

EXCA. J. MAS, SL, CIF: B 59 859 025
c/ Sant Joan d’En Coll, 42-44, 08240 - MANRESA
treballs amb motiu dels aiguats del passat 10 de juny
d’enguany
6.308.098 PTA (inclòs 16% IVA)
(5.989.338 PTA a la 511.0.210)
(318.760 PTA a la 441.0.210)
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
CIF: A 28037224
C/ Hacer, 30-32, 3r., 2a., 08038 - BARCELONA
treballs amb motiu dels aiguats del passat 10 de juny
d’enguany.
208.392 PTA (inclòs 16% IVA)”

El senyor Caballo i Molina pren la paraula i recorda als membres presents
que amb motiu dels aiguats del passat 10 de juny, es van haver de dur a terme,
amb caràcter d’urgència, una sèrie de treballs a la via pública, que
posteriorment van generar la despesa que figura al dictamen.
Els imports són 6.308.098 pessetes per a la societat EXCA. J. MAS, SL; i
208.392 pessetes per a la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
El dictamen es concreta en el reconeixement d’aquests dos crèdits.
El senyor Javaloyes i Vilalta pregunta per quin motiu es va retirar aquest
dictamen del Ple del 17 de juliol.
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L'alcalde respon que en aquell moment no hi havia consignació
pressupostària, o dit d’una altra manera, hi havia consignació pressupostària,
però, en el supòsit que s’utilitzés tota la consignació, la partida corresponent al
manteniment hauria quedat buida durant la resta de l’exercici pressupostari.
Això hauria provocat que s’hagués de fer un canvi de partides per poder-la
suplementar.
Si el senyor Javaloyes vol disposar de més informació, el senyor Caballo la hi
facilitarà.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.3

ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “BERATUSA, SA”
LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER
PROCEDIR A L’ALIENACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT, MITJANÇANT
PÚBLICA SUBHASTA, DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA DE LES
BASES DE MANRESA, S/N (PARCEL.LA 5) D’AQUEST MUNICIPI, PER
IMPORT DE 176.100.000 PTES.)

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 15
de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 2 d’octubre
d’enguany, fou aprovat el plec de clàusules econòmico–administratives i
l’expedient de contractació corresponent destinats a regir l’alienació pel
procediment obert, mitjançant pública subhasta, de la parcel·la de propietat
municipal situada a l’Avinguda de les Bases de Manresa, s/n, d’aquest municipi
de Manresa, amb una superfície de 792 m² i inscrita en el Registre de la
Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2347, llibre 976, foli 15, finca 47.077
Vist que, durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, han estat
presentades les tres proposicions següents:
PROPOSICIONS PRESENTADES
Núm
Hora
Data

1

12h 24m

07/12/2000

2

13h 58m

07/12/2000

3

13h 59m

07/12/2000

NOM DE QUI HO PRESENTA

ADREÇA

IDENTIFICACIÓ DE LES
PLIQUES

Dos sobres de diferents
tamanys,
amb
l’anagrama i inscripció
David Gispert Negrell, amb
Plaça Sant Cugat núm.
“URBIS” i l’adreça a
Document Nacional
10 del municipi de Salt
Catalunya
d’aquesta
d’Identitat núm. 40.313.211-F (Girona)
societat, amb els lemes
indicats en el plec de
clàusules.
Juan Alberto Parera Biosca
Dos sobres blancs amb
t
Document Nacional d’Identi- Via Augusta 336, 4 -1ª
els lemes indicats en el
tat núm. 37.666.040-K
plec de clàusules.
Juan Alberto Parera Biosca
Dos sobres blancs amb
t
Document Nacional d’Identi- Via Augusta 336, 4 -1ª
els lemes indicats en el
tat núm. 37.666.040-K
plec de clàusules.

Vista la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, en
convocatòria del dia 23 de novembre de 2000, a favor de la societat “BERATUSA,
SA”, per un import de CENT SETANTA-SIS MILIONS CENT MIL PESSETES
(176.100.000’-pts), IVA inclòs, equivalents a 1.058.382'32 €
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Vist que ha estat practicada la corresponent notificació a la Direcció General
d’Administració Local, de conformitat al que disposa l’article 40 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
Atès que l’article 84.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, sobre contractes de
les administracions públiques, disposa que “en las subastas la adjudicación
deberá recaer en el plazo máximo de veinte días, a contar des de el día
siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas”.
Vista la instància presentada per la societat “INMOBILIARIA URBIS, SA”, en data
de 15 de desembre de 2000, demanant la devolució de la garantia provisional
dipositada per a participar en la subhasta en el suposat de no resultar
adjudicatària a la vista del resultat de la Mesa de Contractació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Alcaldia que s’acompanya a aquest
Dictamen.
Els Regidor delegat d'Hisenda ha de proposar al Ple municipal l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “BERATUSA, SA”,
domiciliada al carrer Raset núm. 45 del municipi de Barcelona i amb
número d’identificació fiscal A-08-330706, la subhasta convocada
per aquest Ajuntament per a procedir a l’alienació pel procediment
obert, mitjançant pública subhasta, de la finca situada a l’Avinguda
de les Bases de Manresa, s/n (parcel·la 5), d’aquest municipi de
Manresa, per un import de CENT SETANTA-SIS MILIONS CENT MIL
PESSETES (176.100.000’-pts), IVA inclòs, equivalents a 1.058.382'32
€, d'acord amb l'expedient de contractació i plec de clàusules
aprovat per aquest Ple en sessió del dia 2 d’octubre d’enguany i
convocatòria efectuada pel mateix Ple i anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3255, del dia 30
d’octubre de 2000 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 270, del
dia 10 de novembre de 2000.
SEGON REQUERIR A L'ADJUDICATÀRIA DE LA SUBHASTA, la societat “BERATUSA,
SA”, per tal que, de conformitat al que disposa l'article 42 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques i dins d'un termini de quinze dies hàbils comptat a partir de
l'endemà del dia de rebre la notificació d'aquest acord, constitueixi la
garantia definitiva per un import total de sis milions setanta-dues mil
quatre-centes catorze pessetes (6.072.414’-pts) equivalents a trentasis mil quatre-cents noranta cinc euros amb noranta-quatre cèntims
(36.495'94 €), a la Caixa de la Corporació i presenti el document
acreditatiu a la unitat gestora municipal, segons el desglossat
següent:
Tipus d’adjudicació amb IVA
Equivalència en euros

176.100.000 Pta.
1.058.382’32 euros
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Tipus d’adjudicació sense IVA
Equivalència en euros
I.V.A (16%)
Fiança definitiva

Equivalència en euros
4%
Equivalència en euros

151.810.345 Pta.
912.398’55 euros
24.289.655 Pta.
145.983’77 euros
6.072.414 Pta.
36.495’94 euros.

TERCER Tornar la garantia provisional dipositada, per un import de DOS
MILIONS TRES-CENTES VUITANTA MIL QUATRE-CENTES QUINZE PESSETES
(2.380.415’-pts), a l'adjudicatària, la societat “BERATUSA, SA”, prèvia
la constitució de la garantia definitiva.
QUART Retornar a la societat “Inmobiliaria Urbis, SA”, DOMICILIADA AL CARRER
GENERAL PARDIÑAS NÚM. 73 DEL MUNICIPI DE MADRID I AMB NÚMERO
D’IDENTIFICACIÓ FISCAL A-28040020, LA GARANTIA PROVISIONAL
DIPOSITADA PER A PARTICIPAR EN LA SUBHASTA, PER UN IMPORT DE dos
milions tres-centes vuitanta mil quatre-centes quinze pessetes
(2.380.415’-PTS), EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 36 .3 DE
LA LLEI 13/1995, DE 18 DE MAIG, DE CONTRACTES DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
CINQUÈ RETORNAR A LA SOCIETAT “SABUREDO, S.A.”, domiciliada al Passeig
de Gràcia núm. 78 del municipi de Barcelona i amb número
d’identificació fiscal A-08472433 la garantia provisional dipositada
per a participar en la subhasta, per un import de DOS MILIONS TRESCENTES VUITANTA MIL QUATRE-CENTES QUINZE PESSETES (2.380.415’pts), en compliment del que disposa l’article 36 .3 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
SISÈ
PUBLICAR l'adjudicació de la subhasta en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat al que disposa l'article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
SETÈ
DONAR TRASLLAT D'AQUEST ACORD A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I
PATRIMONI d'aquest Ajuntament per tal que, en el seu moment oportú,
procedeixi a donar de baixa el bé adjudicat en aquesta subhasta de
l'Inventari municipal de Béns.
VUITÈ
FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura de la corresponent
escriptura pública, així com de tota aquella documentació que resulti
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta de l’alienació, pel
procediment obert i mitjançant pública subhasta, de la finca de propietat
municipal, situada a l’Avinguda de les Bases de Manresa, s/n, de 792 metres
quadrats.
S’han presentat tres pliques perfectament documentades: una a nom de la
societat URBIS, una altra a nom de la societat BERATUSA, S.A., i una altra a
nom de la societat SABUREDO, S.A.
La proposta d’adjudicació de la subhasta ha estat la presentada per la societat
BERATUSA, S.A., per import de 176,1 milions de pessetes, amb l’IVA inclòs.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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8.4

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE
PUIGMERCADAL
A
FAVOR
DE
L’ENTITAT
MERCANTIL
PUIGMERCADAL, S.L.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 15 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia
16 d’octubre de 2000, es va aprovar l’expedient de contractació de la concessió
administrativa del SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MERCAT
MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL.
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentà 1, tal
com figura a l’acta d’obertura de pliques estesa el dia 22 de novembre de 2000.
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 15 de desembre
de 2000, a favor de l’entitat mercantil MERCAT PUIGMERCADAL, S.L.
Atès que el cap del servei de Desenvolupament, ha emès un informe en relació
a aquesta adjudicació, valorant l’única proposició presentada i que correspon a
l’entitat mercantil MERCAT PUIGMERCADAL, S.L.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
De conformitat amb l’article 159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI DE
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, a
favor de l’entitat mercantil MERCAT PUIGMERCADAL, S.L. (NIF B-61912010 carrer Muralla del Carme, 5 08240 de Manresa), amb un cànon anual a favor
de l’Ajuntament de 100.000 PTA (601’012 euros), revisable anualment d’acord
amb el que preveu la clàusula 19a del plec de clàusules, un compromís
d’inversions de millora en immobilitzat (edificis, instal·lacions i maquinària
adscrita a la concessió) a realitzar en els primers 5 anys de la concessió, per
un import total de 9.000.000 PTA (48.080’968 euros) més IVA, i un pressupost
d’explotació per al primer any de la concessió de 31.682.251 PTA (190.414’16
Euros), en relació al Concurs Públic convocat a l’efecte per anunci publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3255 de 30 d’octubre de
2000 i en el Butlletí Oficial de la Província número 269, de 9 de novembre de
2000 i d’acord amb l’expedient de contractació aprovat per acord del Ple de la
Corporació de 16 d’octubre de 2000.
SEGON. Requerir l’adjudicatària MERCAT PUIGMERCADAL, S.L. (B61912010), perquè en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi la
garantia definitiva d’1.267.290 PTA (7.616’57 Euros) a la Caixa de la
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Corporació i presenti el document acreditatiu a la unitat de Contractació i
Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
TERCER. Tornar la garantia provisional de 660.264 PTA (3.968’03 Euros) a
l’adjudicatària MERCAT PUIGMERCADAL, S.L. (B-61912010), prèvia la
constitució de la garantia definitiva.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.”
El senyor Camprubí i Duocastella explica que es tracta de donar compliment
a l’acord de Ple del mes d’octubre.
S’adjudica el contracte de la concessió a l’entitat mercantil Mercat
Puigmercadal, S.L., que compleix tots els requisits del plec de condicions.
Cal destacar dos elements: un és que l’empresa adjudicatària continuarà amb
les mateixes accions d’animació i de dinamització del Mercat de Puigmercadal;
i un altre, és que l’empresa està formada pels mateixos concessionaris, la qual
cosa demostra la seva corresponsabilitat i implicació en la gestió del mercat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.5

DESESTIMAR LA SOL.LICITUD DE COMPRA DE TRES PARCEL.LES
FORMULADA PER L’ENTITAT IMMOBLES OLIVERAS SOBREVIAS, SL.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 18 de desembre del
2000 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’entitat Immobles Oliveras Sobrevias, SL va presentar sengles
escrits, de referència registre d’entrada, respectivament, 31.520/17.12.98 i
8.810/26.03.99, mitjançant els quals sol·licitava l’alienació de tres porcions de
terreny ubicades al xamfrà format pels carrers Viladordis, Montcau i Germà
Isidre.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 d’abril de
2000, va adoptar l’acord de donar d’alta a l’Inventari general consolidat de
béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament tres porcions de terreny ubicades
al xamfrà format pels carrers Viladordis, Montcau i Germà Isidre, procedents de
la nova ordenació aprovada pel Pla general d’ordenació urbana.
Donat que de l’acord esmentat se’n va eliminar el segon punt de l’acord a què
fa referència l’anterior paràgraf, que feia referència a la instrucció d’un
expedient d’alienació de les indicades porcions de terreny com a parcel·les
sobreres.
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Atès que segons informe tècnic de data 2 de maig de 2000, el Subservei
d’Urbanisme va establir que no es pot justificar la condició de parcel·les
sobreres de les porcions esmentades, ja que no compleixen el que estableix
l’article 12 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i en conseqüència, no
cal valorar la conveniència de la seva alienació, sinó que no poden ser
considerades com a parcel·les sobreres.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
Desestimar la sol·licitud de compra de tres parcel·les formulada per l’entitat
Immobles Oliveras Sobrevias, SL” (CIF B-60230471, amb domicili al ptge.
Misser Mas, 17-19 de Manresa), atès que no es pot justificar la condició de
parcel·les sobreres de les tres porcions esmentades, ja que no compleixen el
que estableix l’article 12 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i en
conseqüència, no cal valorar la conveniència de la seva alienació, sinó que no
poden ser considerades com a parcel·les sobreres.”
El senyor García i Comas diu que el dictamen fa referència als terrenys que
ocupen els talussos del carrer de Viladordis. No es creu oportú dur a terme
aquesta alienació, tenint en compte que per un d’aquests terrenys ha de passar
un col.lector que ha de connectar els Trullols amb el col.lector del carrer Germà
Isidre.
Quan estigui més desenvolupat aquell sector, s’alienaran els terrenys.
Per tant, insisteix, no es creu oportú fer l’alienació, per una qüestió d’oportunitat
i perquè no té la condició de parcel.la sobrera.
Per això es proposa la desestimació de la sol.licitud de compra.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.6

MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER DECLARAR
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER LA PAU

El secretari dóna compte de la moció del dia 18 de desembre del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que l’any 2000 és l’Any Internacional de la Cultura de la Pau.
Atès que actualment els exèrcits evolucionen cap a un model de forces
professionals en defensa de la pau i de previsió i resolució de conflictes.
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Els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Manresa es declara Ajuntament per a la Pau.
2. L’Ajuntament de Manresa divulgarà i difondrà els diversos aspectes que
conformen la Cultura de la Pau, tant des dels canals propis com donant suport
a activitats específiques que s’organitzin sobre aquestes qüestions.
3. L’Ajuntament de Manresa adquirirà llibres a l’entorn de la Cultura de la Pau
per a les biblioteques i sales de lectura de la ciutat.
4. L’Ajuntament de Manresa es compromet a donar el nom a algun nou carrer
de la ciutat a persones significades pel seu compromís amb la pau.
5. L’Ajuntament de Manresa es compromet a no organitzar cap acte de caire
estrictament militar i a limitar, en tot cas, la seva participació a la que de forma
institucional i protocol·làriament li correspongui.
6. L’Ajuntament de Manresa farà arribar aquests acords a la Fundació per a la
Pau.”
El senyor de Puig i Viladrich explica que aquesta moció conjunta sorgeix de
la Fundació per la Pau, la qual, coincidint amb l’Any internacional de la Cultura
de la Pau, va considerar que una bona manera d’estendre la Cultura de la Pau
era a través del món municipal.
Tots els acord que es proposen en aquesta moció, provenen de la feina que es
pugui fer a través dels ajuntaments per divulgar aquesta Cultura de la Pau.
Per això, demana el vot afirmatiu de tots els grups municipals.
La senyora Guillaumet i Cornet intervé dient que l’Ajuntament de Manresa ha
estat treballant durant l’any 2000 en el foment de la cultura de la pau. En
aquest sentit, l’eix temàtic que es va escollir per a la Setmana de la solidaritat,
va ser el foment de la cultura de la pau, coincidint amb la Declaració de la
UNESCO.
Per tant, només resta desitjar que la Cultura de la Pau es converteixi en una
forma de resolució de conflictes efectiva i no violenta.
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L’OBERTURA D’UN ESTABLIMENT DE
MERCADONA
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El secretari dóna compte de la pregunta, que transcrita, diu el següent:
“En data d’avui, dia 18 de desembre de 2000, ha obert les seves portes al
públic l’establiment de Mercadona al carrer de Barcelona de la nostra ciutat.
Davant d’aquest fet, el Grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de
la Corporació les següents
PREGUNTES
1. Ha obert Mercadona el seu establiment situat al carrer de Barcelona,
complint tots els requisits que estableix la legalitat vigent?
2. En cas que la resposta a la pregunta anterior sigui negativa, quins són els
requisits que mancaven?
3. S’ha produït l’obertura esmentada amb l’autorització de l’equip de govern?”
El senyor Perramon i Carrió respon que l’establiment que Mercadona ha
obert al carrer de Barcelona - Ginjoler té llicència d’activitats i d’edificació,
concedides fa ja un cert temps. Són requisits indispensables per poder dur a
terme l’activitat.
Però hi ha un tercer requisit, que és superar un control tècnic, que és l’acta de
comprovació, amb el que es verifica que les instal.lacions s’adeqüen a la
llicència i que reuneixen les condicions adequades per funcionar.
El GMCIU ha presentat la seva pregunta aquesta tarda i, per tant, ell disposa
d’una part de la informació però no de tota.
Li consta que l’empresa havia demanat fa uns dies l’acte de comprovació, però
en aquest moment no disposa dels informes municipals de la visita de control i,
per tant, no pot informar del seu contingut. Malgrat això, suposa que els
informes són positius, donat que l’establiment és obert.
En qualsevol cas, si els informes no són favorables, l’Ajuntament està obligat a
imposar mesures disciplinàries a l’empresa per resoldre l’incompliment que es
pogués produir.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que no ha entès el començament
de l’explicació del senyor Perramon, per tant, pregunta si l’empresa disposa de
la llicència de primera ocupació.

El senyor Perramon i Carrió respon que l’empresa té llicència d’activitats i
d’edificació. En aquest moment no li consta si té llicència de primera ocupació i
acta de comprovació, ja que no disposa dels informes en aquest moment i no
ha pogut fer les comprovacions necessàries donat que la pregunta s’ha
presentat aquesta tarda.
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Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 3
hores i 5 minuts del dia 19 de desembre del 2000, la qual cosa, com a secretari
general accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper
segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i correlativament fins el
............

El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde

iligència: es fa constar que, detectat l’error material en la
numeració de la finca a la que fa referència el dictamen
inclòs a l’ordre del dia amb el número 6.6, en el sentit que en
lloc de “finca 45.532” ha de dir “finca 45.552”, es rectifica el
text de l’esmentat dictamen en aquesta acta, en aplicació del
que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
El secretari general accidental,
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