Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
de febrer del 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 2 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 10 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

El secretari explica que al final de l’acta de la sessió del 18 de desembre del 2000 hi
ha una diligència per fer constar que es va detectar un error material en la numeració
d’una finca en el dictamen número 6.6. En aplicació de l’article 105 de la llei 30/1992,
s’ha rectificat aquest error.
Seguidament, es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna
observació a les actes de les sessions corresponents als dies 18 de desembre del
2000 i 15 de gener del 2001, 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 18 de desembre del 2000 i 15 de gener del 2001.
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. 2, 3, 4, 5 I 6,
CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE GENER I 5 DE FEBRER DEL
2001, 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. 2, 3, 4, 5 i 6,
corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de gener i 5 de febrer del 2001,
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 TRES ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE
L’ACORD ADOPTAT PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL
DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2000, EN RELACIÓ AL COBRAMENT DE L’IBI
DE LES AUTOPISTES.
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El secretari dóna compte dels escrits de la presidenta del Senat, senyora
Esperanza Aguirre Gil de Biedma; de la senyora Mercè del Río, del Gabinet del
President, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; i
del portaveu del Grup de Convergència i Unió del Parlament de Catalunya,
senyor Ramon Camp i Batalla; dels dies 9 de gener de 2001, 29 de desembre
del 2000 i 23 de gener del 2001, respectivament.
2.4

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AJUNTAMENT DE RIVASVACIAMADRID, DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2000, PEL QUAL
JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE D’AQUEST
AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA PETICIÓ D’INDULT PER A LA SENYORA
TERESA MORENO MAYA.

El secretari dóna compte de l’escrit de la regidora de la Dona de l’Ajuntament de
Rivas - Vaciamadrid, senyora Julia González Díaz, del dia 21 de desembre del
2000.
2.5

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DE
DATA 18 DE GENER DE 2001, EN EL QUAL ADJUNTEN INFORME EMÈS
PEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, EN RELACIÓ A
LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT.

El secretari dóna compte de l’escrit del secretari general tècnic, senyor Tomás
González Cueto, del dia 18 de gener del 2001.
2.6

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 22 DE GENER DE 2001,
PEL QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE
LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2000, EN
RELACIÓ A L’EIX TRANSVERSAL FERROVIARI.

El secretari dóna compte de l’escrit de la senyora Mercè del Río, del Gabinet del
President, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
del dia 22 de gener del 2001.
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 19 DE GENER DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA LUNA ARAGON GARCÍA, PER TAL DE REALITZAR
FUNCIONS DE PROFESSORA DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI MUNICIPAL
DE MÚSICA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Esther Blanc Navarro,
que exerceix tasques de professora de violí del Conservatori Municipal de
Música de Manresa, es troba en situació de permís per maternitat fins al dia 19
d’abril de 2001.
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Vist l'informe emès pel Director dels Serveis a la Persona en el que manifesta
la necessitat de substituir a la senyora Blanc el més aviat possible, per tal de no
deixar els alumnes desatesos.
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 LUNA ARAGON GARCIA, mentre la titular del lloc de
treball gaudeixi del permís esmentat.
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 LUNA ARAGON GARCIA (DNI
46717467-M) per tal de realitzar funcions de professora de violí del
Conservatori Municipal de Música, amb una jornada de 18 hores setmanals, pel
període comprès entre el dia 22 de gener i fins al 19 d’abril de 2001 període
durant el qual la titular del lloc de treball senyora Esther Blanc i Navarro gaudirà
de permís per maternitat, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d’estiu ...........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

205.748,- PTA
205.748,- PTA
205.748,- PTA
proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Aragon 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.
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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.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 18 DE GENER DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL, DE LA
SENYORA MERCEDES SOLER SANTANDREU, PER TAL DE REALITZAR
FUNCIONS DE DIPLOMADA EN INFERMERIA DE SALUT COMUNITÀRIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’informe emès pel Director dels Serveis a la Persona en el que manifesta
que per tal de procedir a la gestió dels exàmens de salut i vacunació als
centres docents de la ciutat, és necessària la contractació d’un/a tècnic/a de
reforç a la Unitat de Salut.
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.
Atesa la proposta de contractació de la senyora Mercedes Soler Santandreu,
donat que va realitzar pràctiques a la unitat de Salut així com les tasques
esmentades de reforç durant els mesos de febrer a maig de l’any 2000.
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació
de llocs de treball de l’entitat.
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que
preveu la possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació
de tasques encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 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 a temps parcial de durada determinada
eventual per circumstàncies de la producció i pel procediment de màxima
urgència, a la senyora MERCEDES SOLER SANTANDREU (DNI 39357464W) per tal de realitzar funcions de diplomada en infermeria de salut
comunitària, amb una jornada de 16 hores setmanals, pel període comprès
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entre el dia 5 de febrer i fins al 4 de juny de 2001, i per les retribucions
següents:
Sou mensual ................................................................
Paga extraordinària de Nadal ..........................................
Paga extraordinària d’estiu .............................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

93.112,- PTA
93.112,- PTA
93.112,- PTA
proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Soler s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa, així com el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 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.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 5 DE FEBRER DE 2001, SOBRE
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
2/2001, DINS DEL 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 2/2001, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides 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 2001, 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.
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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 2001."
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 6 DE FEBRER
DE 2001, PEL QUAL ES RATIFICA EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “NÒDULS D’EMPRESA”, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.317.500 PTA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Servei de promoció Econòmica Local de la Diputació de Barcelona,
actua donant suport als ens locals que tenen un paper protagonista en el
desenvolupament integral dels municipis, seguint les directrius del llibre blanc
de la Comunitat europea, on resta palès, que des de l’àmbit local és d’on es pot
actuar d’una manera més eficient per tal de promoure les noves iniciatives
d’ocupació, de creació d’empreses i de consolidació de noves iniciatives
empresarials.
Atès que una d’aquestes accions és el desenvolupament del programa “nòduls
d’empresa” que té per objectiu donar suport al teixit empresarial del territori tant
en la vessant de la creació com de la consolidació de les iniciatives
empresarials.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en col·laborar en les accions del
programa “nòduls d’empresa”.
Atès l’ofici amb registre de sortida d’aquest ajuntament núm. 25577 del dia 20
de desembre de 2000 manifestant a la Diputació de Barcelona l’interès i
voluntat de l’Ajuntament de Manresa en continuar treballant conjuntament.
Atès que, d’acord al conveni adreçat a aquest ajuntament per la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Manresa es compromet a contractar un tècnic per
desenvolupar el programa “nòduls d’empresa”.
Atès que el Servei de Promoció Econòmica Local de la Diputació de Barcelona
subvenciona a l’Ajuntament de Manresa la quantitat de 2.317.500.-PTA
(13.928,46 EUR9 per a la contractació d’un tècnic per desenvolupar el
programa “nòduls d’empresa”, que té com objectiu donar suport al teixit
empresarial del territori.
Per tot això com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions que em confereixen les vigents lleis,
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RESOLC
PRIMER.- RATIFICAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a la realització del programa “nòduls
d’empresa”.
SEGON.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona de
2.317.500.-PTA (13.928,46 EUR) destinades a finançar la contractació d’un
tècnic per desenvolupar el programa “nòduls d’empresa”, que té com objectiu
donar suport al teixit empresarial del territori.
TERCER.- APLICAR la subvenció atorgada de 2.317.500.-PTA (13.928,46
EUR), a efectes del pressupost, al programa 322.5 de l’exercici de l’any 2001.
QUART.- DONAR compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple de la
Corporació que es celebri.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE PRESIDENT, DE DATA 6
DE FEBRER DE 2001, PEL QUAL ES RATIFICA EL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
DE MILLORA PER A L’OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL, I ACCEPTAR LA
SUBVENCIÓ D’1.000.000 PTA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Servei de Foment a l’Ocupació de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de Barcelona dins del seu propi àmbit d’actuació, i en
el marc dels Pactes Territorials, vol donar suport als ens locals pel
desenvolupament econòmic i el foment de l’ocupació, per tal de promoure
noves iniciatives, així com incentivar la creació d’ocupació i la reducció de
l’atur.
Atès que l’esmentat Servei promou la col·laboració en projectes relacionats
amb el foment de l’ocupació, el desenvolupament econòmic integral i equilibrat
dels municipis en el seu àmbit territorial, entre d’altres en l’àmbit de la
intermediació i la creació d’ocupació dintre del marc de la Xarxa XALOC.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en continuar duent a terme les
accions del programa de “millora per a l’ocupació en l’àmbit local”,
desenvolupat per la Xarxa Local d’ocupació XALOC i formar part d’aquesta
Xarxa.
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Atès l’ofici amb registre de sortida d’aquest ajuntament núm. 25578 del dia 20
de desembre de 2000 manifestant a la Diputació de Barcelona l’interès i
voluntat de l’Ajuntament de Manresa en continuar treballant conjuntament.
Atès que, d’acord al conveni adreçat a aquest ajuntament per la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Manresa es compromet a contractar un tècnic
especialista en inserció laboral, per a dur a terme el programa “millora per a
l’ocupació en l’àmbit local”.
Atès que el Servei de Foment a l’Ocupació de la Diputació de Barcelona
subvenciona a l’Ajuntament de Manresa la quantitat màxima d’1.000.000.-PTA
(6.010,12 EUR) per a la contractació d’un tècnic especialista en inserció
laboral.
Per tot això com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions que em confereixen les vigents lleis,
RESOLC
PRIMER.- RATIFICAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a la realització del programa de
millora per a l’ocupació en l’àmbit local. Xaloc Intermediació.
SEGON.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
d’1.000.000.-PTA (6.010,12 EUR) destinades a finançar la contractació d’un
tècnic especialista en inserció laboral per dur a terme les accions del programa
de “millora per a l’ocupació en l’àmbit local”.
TERCER.- APLICAR la subvenció atorgada d’1000.000.-PTA (6.010,12 EUR),
a efectes del pressupost, al programa 322.5 de l’exercici de l’any 2001.
QUART.- DONAR compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple de la
Corporació que es celebri.”
3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI ESPECÍFIC DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L’ACTUACIÓ DE “REHABILITACIÓ D’HABITATGES AMB
FINALITAT SOCIAL” , I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 21.000.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 26 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Vist que, arran de l’aprovació del Protocol General “Xarxa Barcelona –
Municipis de Qualitat”, la Diputació de Barcelona ha iniciat un procés de
concertació d’actuacions específiques amb les entitats locals que s’hi han
adherit.
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Vist que, fruit d’aquest procés de concertació, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa han avaluat la possibilitat de desenvolupar
conjuntament les previsions del Protocol General mitjançant la posada en
marxa de l’actuació de “Rehabilitació d’habitatges amb finalitat social”.
Vist que s’ha rebut notificació de la Diputació de Barcelona atorgant una
subvenció destinada a la “Rehabilitació d’habitatges amb finalitat social” per un
import de 21.000.000 PTA.
Vist que, d’acord amb el Protocol General, procedeix aprovar el conveni
específic dins la línia de promoció del sòl residencial i de l’habitatge.
Vist l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
L’alcalde president proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni específic de col·laboració a signar
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a l’actuació de
“Rehabilitació d’habitatges amb finalitat social”, dins el marc del Protocol
General “Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat”
Segon.- ACCEPTAR de la Diputació de Barcelona l’aportació econòmica
atorgada de 21.000.000 PTA (126.212,54 EUR) per a la “Rehabilitació
d’habitatges amb finalitat social”.
Tercer.- APLICAR l’esmentada subvenció com a ingrés al pressupost de
l’exercici 2001, per finançar la partida 431.0.740.”
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que aquest conveni de
col.laboració amb la Diputació de Barcelona permetrà obtenir uns recursos, que
s’aplicaran al programa d’Habitatges amb finalitat social, amb cessió d’ús per
part de la propietat, que seria en realitat des de la societat FÒRUM, S.A.
Possibilitaria ajuntar en un sol programa, en primer lloc, l’obtenció d’habitatges
per a casos de necessitat social; en segon lloc, el fet del treball amb inserció de
persones amb dificultats laborals; i en tercer lloc, el fet de la rehabilitació
d’alguns pisos del barri antic, que, amb un pressupost no molt elevat, permetrà
posar-los al mercat i, per tant, revitalitzar aquest sector de la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.2

ACCEPTAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’APORTACIÓ
ECONÒMICA ATORGADA DE 60.000.000 PTA PER A LA URBANITZACIÓ
DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, 1A. I 2A. FASES, INCLOSA EN
EL PUOSC 2000.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 7 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el decret 400/2000, de 27 de desembre, publicat al DOGC el 29 de
desembre de 2000, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC), any 2000, inclou una subvenció total de 60.000.000 PTA per a
finançar l’obra d’”Urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, 1a i 2a fases”,
amb un pressupost d’execució de contracte de 154.481.726 PTA.
Atès que, segons les bases d’execució fixades al decret, les obres s’han
d’adjudicar dins el termini màxim de sis mesos i atès que, amb caràcter previ a
la licitació, cal que el projecte d’obra sigui aprovat definitivament, així com que
es garanteixi la disponibilitat pressupostària i la disponibilitat dels terrenys.
Atès que, per poder disposar pressupostàriament de la subvenció atorgada, és
necessari procedir a la seva acceptació.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a
l’expedient.
L’alcalde president proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR de la Generalitat de Catalunya l’aportació econòmica
atorgada de 60.000.000 PTA per a la ”Urbanització del carrer Carrasco i
Formiguera, 1a i 2a fases”, inclosa en el PUOSC-2000.
Segon.- APLICAR l’esmentada subvenció com a ingrés al pressupost de
l’exercici 2001, per finançar la partida 511.0.601.23.
Tercer.- ACCEPTAR la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Quart.- MANIFESTAR que l’Ajuntament disposa de la capacitat de gestió
administrativa i tècnica per a que les obres s’executin amb normalitat, i
designar el Sr. Miquel Àngel Pindado Rodríguez com a director facultatiu de les
obres.
Cinquè.- ASSUMIR el compromís de solucionar, al càrrec exclusiu de
l’Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres
o durant la seva execució.”
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que al carrer de Carrasco i
Formiguera hi ha una important aportació d’obra a fer, perquè té una amplada
extraordinària respecte als altres carrers de la ciutat.
Per això, es va considerar oportú sol.licitar una subvenció al Pla d’Obres i
Serveis de la Generalitat de Catalunya per fer front a les despeses
extraordinàries d’aquesta urbanització.
Amb aquest acord s’accepta la subvenció de 60 milions de pessetes per poder
realitzar aquesta obra.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.3

FORMAR L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA PRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE DOCUMENTS PER MITJANS
ELECTRÒNICS I TELEMÀTICS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 7 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari del dia 17 de juliol de l’any 2000 es va aprovar el
Pla d’Actuació Municipal, que en el seu Bloc 1, punt 1.4 referit a les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació, fixa com a Objectiu 2
modernitzar l’Administració municipal millorant la comunicació entre aquesta i
els ciutadans, a través de l’ús de les noves tecnologies.
Atès que la Llei 30/1992 estableix en el seu article 45 un mandat exprés
d’impulsar la utilització i l’aplicació de les tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat, i la
possibilitat que els ciutadans puguin relacionar-se amb l’Administració per
exercir els seus drets a través d’aquest tipus de tècniques.
Atès que és precís regular la presentació de documents per mitjans electrònics
i telemàtics, per tal que els ciutadans gaudeixin de les màximes garanties
formals, a través de la descripció clara i precisa de quins requisits seran
necessaris per a la validesa dels documents, en quin suport s’acceptaran, i a
quin procediment se subjectaran, concreció que és necessària per garantir els
drets constitucionals i legals de totes les persones.
Atès que caldrà tenir present la protecció de les dades personals, que disposa
tant el Reglament (CE) 45/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de
desembre de 2000; la Directiva Europea 95/46/CE com la Llei Orgànica
15/1999 i la seva normativa de desenvolupament.
Atès que el procediment previst per a l’aprovació de la corresponent norma
municipal és el regulat pels articles 62 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny.
L’Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa corresponent,
proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
ACORDS
Primer. FORMAR L’AVANTPROJECTE d’ordenança municipal reguladora de la
presentació a l’Ajuntament de documents per mitjans electrònics i telemàtics.
Segon. DESIGNAR la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma, que estarà integrada per les persones següents:
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- Sra. Montserrat Pons Vallès, regidora delegada de Política
universitària i noves tecnologies
- Sr. José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració
- Sra. Josefina Belmonte López, Tècnica d’administració general
d’Hisenda
- Sra. Trinitat Capdevila Fígols, Cap de Secció jurídico-administrativa
de la Secció de Llicències i protecció de la legalitat.
- Sra. Montserrat Morera Solé, Cap del Servei de Sistemes
d’Informació
- Sra. Montserrat Morros Martínez, Cap de la Unitat jurídicoadministrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
- Sr. Jeroni Muñoz Soler, tècnic mitjà dels Serveis a la Persona.
- Sr. Jordi Rodríguez Fuentes, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament
- Sra. Montserrat Simon Circuns, Cap del Servei d’Organització i
Recursos Humans.”
La senyora Pons i Vallès explica que l’objectiu d’aquest dictamen és
començar el procediment per elaborar una ordenança municipal que reguli la
presentació de documents per mitjans electrònics i telemàtics, donat que
l’Ajuntament està duent a terme un programa de modernització de
l’Administració i cal assegurar que els ciutadans tinguin totes les garanties
legals per fer cada vegada més usual aquest tipus de normes de presentació.
Per això, es proposa començar a treballar en l’elaboració d’aquesta norma a
través d’una comissió, per aprovar-la posteriorment en aquest Ple.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.4

DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 30 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol
de 1999, va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el
nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de
sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitat i altres òrgans.
Atès que aquesta designació incloïa també la designació dels representants
municipals als consells escolars dels centres públics de Manresa.
Atès el que s'estableix al Decret 352/2000, de 7 de novembre, pel qual es
regulen la constitució i composició del Consell Escolar dels centres públics,
que, en el seu article 2.1.c determina que estaran constituïts per un regidor o
representant de l'Ajuntament del terme municipal en el qual es troba el centre.
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Atès que la Resolució de 8 de novembre del mateix any, per la qual es fixen les
dates del procés electoral per elegir els membres dels consells escolars, en el
seu article 3.1 determina que l'Ajuntament del terme municipal notificarà al
director d'aquest el representant designat per la Corporació abans del 20 de
febrer de 2001
És pel que aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent
ACORD
Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, i que acordava la constitució dels
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació
dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en els apartats que fan
referència a la designació de representants municipals als consells escolars
dels centres docents públics, que queden designats de la forma següent:
CEIP ANSELM CABANES
Sr. Francesc Caballo i Molina
CEIP BAGES
Sr. José Empez i Garcia
CEIP FRANCESC BARJAU
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
CEIP PARE ALGUÉ
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CEIP PARE IGNASI PUIG
Sra. Anna Torres i Garcia
CEIP PUIGBERENGUER
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
CEIP RENAIXENÇA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CEIP SANT IGNASI
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CEIP FLAMA
Sr. Joaquim Garcia i Comas
CEIP JAUME SERRA I HUNTER
Sra. Montserrat Pons i Vallés
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IES LLUIS DE PEGUERA
Sr. Josep R. Mora i Villamate
IES PIUS FONT I QUER
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
IES LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
IES GUILLEM CATÀ
Sr. Joan Canongia i Gerona
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joaquim Garcia i Comas
ESCOLA D’ART DE MANRESA
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
Sra. Montserrat Pons i Vallés”
El senyor Mora i Villamate inicia la seva exposició dient que en el moment en
què s’estan renovant els membres dels Consells Escolars dels centres públics,
correspon a l’Ajuntament nomenar també els seus representants en els
esmentats Consells.
En aquest dictamen, pràcticament, es ratifiquen en la seva totalitat els
representants que ja existien fins ara, excepte en dos casos en què es canvien
per qüestions dels mateixos representants.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU s’abstindrà en la
votació d’aquest dictamen, com ho va fer quan es va aprovar per primera vegada.
Aquesta abstenció ve justificada perquè el GMCIU ha volgut i ha demanat sempre
poder participar en els temes relacionats amb els Consells Escolars. Creu que hi
ha prou col.legis com perquè l’oposició hi pugui participar, i recorda que ja s’havia
fet així en altres èpoques.
Com que és l'equip de govern qui pren la decisió i qui nomena els representants,
el GMCIU no votarà en contra, perquè no seria lògic, però mantindrà la postura
d’abstenció, com ha fet altres vegades.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1GMIC-V
i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
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3.1.5

ALIENAR A LA SA MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, DOS HABITATGES SITUATS AL CARRER DE LA MEL NÚM.
34, PER UN PREU DE 418.611 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 7 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada número
6346/7.03.2000, el senyor Josep Armengol i Tatjé, en representació de la
societat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, SA, va sol·licitar la compra de 2 habitatges situats al carrer de la
Mel número 34, 3r 2a i 4t 2a, a canvi d’assumir FORUM, SA, el cost de
l’enderroc d’aquests habitatges.
Atès que aquests habitatges pertanyen a l’Ajuntament de Manresa en virtut
dels títols que s’indiquen a continuació:
-

Habitatge carrer Mel, 34 (abans 36), 3r 2a. Adjudicació en expedient
de constrenyiment número 18.121.400/01 seguit contra el senyor
Antonio Luque Salamanca, mitjançant resolució de l’alcalde president
de data 18 de maig de 1995. Quota de participació en la comunitat de
propietaris: 6%.

-

Habitatge carrer Mel, 34 (abans 36), 4t 2a. Adjudicació en expedient
de constrenyiment número 70496496/01 seguit contra el senyor José
Antonio Porras Zafra, mitjançant resolució de l’alcalde president de
data 22 d’abril de 1997. Quota de participació en la comunitat de
propietaris: 8’5 %.

Atès que l’edifici en el qual es trobaven aquests habitatges va ser declarat en
ruïna mitjançant decret dictat pel tinent d’alcalde d’Urbanisme en data 9 de
febrer de 2000, per la qual cosa Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA, com a titular d’un coeficient de participació del 64’5% en la
Comunitat de Propietaris, va procedir a l’enderroc de l’edificació, amb un cost
total de 2.886.973 PTA, segons consta a l’acord d’aprovació de la liquidació
definitiva de les obres d’enderroc adoptat per la Junta de la Comunitat en data
26 de juliol de 2000.
Atès que el cost que hauria d’assumir l’Ajuntament de Manresa en relació amb
aquest enderroc seria de 418.611 PTA, d’acord amb el seu percentatge de
participació del 14’5 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 3 d’abril de 2000, en
el qual s’indica que el valor del sòl aplicable als 2 habitatges enderrocats és de
237.943 PTA, import que es troba per sota del cost que hauria d’assumir
l’Ajuntament en concepte d’enderroc.
Vista la instància presentada per FORUM, SA, en data 26 de juliol de 2000
(referència d’entrada 20359).
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De conformitat amb l’article 46 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en concordança amb l’article 214
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar a la societat anònima municipal FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA (NIF A 60490067 - Arquitecte
Oms 5 de Manresa), els habitatges situats al carrer de la Mel 34 que s’indiquen
a continuació, els quals queden grafiats al plànol adjunt, per un preu de
418.611 PTA (2.515,90 EUR), que es compensarà en virtut de l’assumpció per
part de FORUM, SA, del cost de l’enderroc a satisfer per l’Ajuntament :
- Habitatge carrer Mel 34, 3r 2a.
Registre de la Propietat: Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, tom 2192 de l’arxiu, llibre 821 de Manresa, full 10, finca
número 15848 N, inscripció 5a.
Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment número 18.121.400/01 seguit contra
el senyor Antonio Luque Salamanca, mitjançant resolució de
l’alcalde president de data 18 de maig de 1995. Quota de
participació en la comunitat de propietaris: 6%.
- Habitatge carrer Mel 34, 4t 2a.
Registre de la Propietat: Registre de la Propietat número 1 de
Manresa, tom 2141 de l’arxiu, llibre 770 de Manresa, full 204 girat,
finca número 15850 N, inscripció 6a.
Títol: pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment número 70496496/01 seguit contra el
senyor José Antonio Porras Zafra, mitjançant resolució de l’alcalde
president de data 22 d’abril de 1997. Quota de participació en la
comunitat de propietaris: 8’5 %.
Els habitatges de referència es troben actualment enderrocats i
l’objecte de l’alienació és la participació indivisa sobre el sòl
propietat de l’Ajuntament, que és del 14’5%.
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 es tracta de l’alienació de dos
habitatges situats en la finca del carrer de la Mel, número 34, respecte a la qual
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l’Ajuntament tenia dues propietats, una que representava el 6 per 100 de
l’immoble i una altra el 8,5 per 100. La societat municipal FÒRUM, S.A. va anar
comprant parts d’aquesta finca fins a arribar a un 64,5 per 100 de la propietat.
Aquest immoble va patir una declaració de ruïna i la societat municipal
FÒRUM, S.A. es va encarregar de fer l’enderroc.
Per una qüestió de coherència amb l’enderroc i per unificar les finques, amb
aquest dictamen l’Ajuntament alienarà a la societat FÒRUM, S.A. els dos
habitatges, l’import dels quals quedarà compensat per l’enderroc que va haver
de fer aquesta societat i que va assumir íntegrament.
Per tant, la propietat de l’immoble quedarà distribuïda entre la societat FÒRUM,
S.A. i la resta de propietaris.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.6

APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT D’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE
DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MANRESA I EL SEU REGLAMENT D’ÚS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 7 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que de conformitat amb l’article 46 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus, els municipis de més de cinc mil habitants de dret han
d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o plantes
necessàries per a la recollida de determinats residus.
Atès que en el municipi de Manresa no es presta actualment aquest servei i
resulta necessari establir-lo.
Donat que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia dels
municipis, en virtut d’allò que disposa l’article 38 de la Llei 6/1993, en
concordança amb els articles 25.2 lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 63.2 lletra l) de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Comissió encarregada de redactar la memòria justificativa, el
projecte d’establiment del servei i el reglament sobre el règim jurídic de la
prestació ha finalitzat els seus treballs i en aquests moments s’ha de procedir a
l’aprovació de l’expedient d’implantació del servei.
Vistos els informes tècnic, jurídic i econòmic financer que figuren a l’expedient.
De conformitat amb els articles 231 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i
els articles 158 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del Servei de deixalleria
municipal de Manresa, el qual conté la següent documentació:
-

Memòria justificativa.
Projecte d’establiment i prestació del servei.
Reglament regulador de la deixalleria municipal de Manresa.

SEGON. Sotmetre l’expedient i reglament aprovats inicialment en el punt
anterior a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles interessats
formulin les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
En cas que durant el termini d’informació pública no es formuli cap reclamació o
al·legació, l’expedient de creació del servei, el projecte d’establiment i el
reglament regulador quedaran definitivament aprovats de manera automàtica,
sense necessitat que s’adopti un acord exprés d’aprovació definitiva.
TERCER. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
La senyora Selga i Brunet inicia la seva exposició dient que es tracta
d’aprovar una sèrie de documents per al primer pas de la posada en
funcionament de la Deixalleria.
La Memòria justificativa és un d’aquells documents que inclou la documentació
que s’aporta, i és prou conegut per tothom la necessitat i l’obligatorietat de la
Deixalleria, per una banda, per gestionar correctament tota una fracció de
residus que actualment van a l’Abocador, com són els residus especials, i per
una altra banda, per l’obligatorietat per als municipis de més 5.000 habitants.
El procés de construcció d’aquesta Deixalleria ha sofert una sèrie de retards
durant les obres d’execució, que són coneguts per tots. L’any passat,
l’Ajuntament, amb recursos municipals, va acabar una part de la inversió que
no estava prevista en el projecte i en aquest moment, malgrat que l’obra està
encara pendent d’entregar, per uns últims detalls, es pot començar la tramitació
administrativa per a la creació d’aquest servei.
El projecte d’establiment inclou com a destacable, a part de les normes
bàsiques que estan establertes per la Junta de Residus per al funcionament de
les Deixalleries, la previsió d’admetre una sèrie de residus a més dels
obligatoris, com són els tòners de les fotocopiadores, els aerosols i els
tetrabricks. També inclou la voluntat que els gestors de la Deixalleria puguin
subclassificar els residus o materials aportats per fer-ne el màxim aprofitament
dels que siguin viables econòmicament per factors d’oportunitat i conveniència.
El sistema que s’estableix és el de gestió indirecta i el període de prova és d’un
any i mig, la necessitat del qual es justifica pel fet que en les deixalleries que
s’han estudiat, situades en altres punts del territori i que són similars a la de
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Manresa, costa molt avaluar o determinar la quantitat de residus que hi entren,
per diferents circumstàncies d’aportació de la població, etc.
L’equip de govern ha considerat que la millor manera de fer-ho per poder-ho
gestionar més correctament en el futur és establir, en primer lloc, un període de
prova per un any i mig, i posteriorment, en base als estudis sobre el
funcionament de la Deixalleria en el dia a dia, un cop vist què s’hi aporta i què
no, i qui són els seus usuaris, ja que en el cas de Manresa es poden produir
demandes de municipis veïns que no disposen de deixalleria, es podrà fer una
concessió definitiva.
Com és sabut, la Deixalleria està dirigida als particulars, però també és difícil
definir els petits comerços o les petites activitats que poden fer-ne ús. Per això,
s’ha considerat convenient establir una quantitat màxima de materials aportats,
sobretot pel que fa als pneumàtics, residus especials en petites quantitats i
runes, perquè els qui són grans generadors o comerciants o activitats
industrials que no puguin entrar dins del marge normal, es puguin sotmetre a
un preu públic, si és convenient, perquè en generen petites quantitats. És a dir,
es tracta de discernir entre els petits i els grans generadors, que no poden fer
ús de la Deixalleria.
Per això, hi ha una sèrie de mecanismes preventius que regulen que no
s’aportin a la Deixalleria els industrials i altres residus, ja que està dirigida
principalment a particulars.
L’Ajuntament farà el seguiment i el control del servei amb l’elaboració
d’informes mensuals.
Respecte a l’estudi econòmic i financer, malgrat les variacions que es puguin
produir en el seu funcionament, s’ha previst d’entrada un cost fix de 7 milions
de pessetes, aproximadament i un cost variable de 8 milions de pessetes,
aproximadament.
Per tant, la gestió de la Deixalleria, sumant aquest import amb altres despeses i
juntament amb el benefici industrial, pot costar 19 milions de pessetes,
aproximadament.
Tot això consta en la documentació del projecte i prestació del servei i el
Reglament regulador de la Deixalleria recull totes aquestes especificitats de
Manresa i les generals que ha de recollir el Reglament regulador.
Es proposa, doncs, al Ple l’aprovació d’aquesta documentació, com a primer
pas del procediment administratiu, seguidament, se sotmetrà a informació
pública per poder elaborar el plec de clàusules i convocar el concurs,
posteriorment.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP vol expressar la seva
felicitació, perquè després d’intentar durant molt de temps disposar d’aquesta
Deixalleria, sembla ser que ja està construïda i que d’aquí a poc temps ja podrà
ser operativa.
Ha costat a tots plegats molt de temps i molts esforços i, per això, creu que és
un pas important i, per tant, cal felicitar-se per haver-ho aconseguit finalment.
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El GMPP votarà afirmativament el dictamen, però, amb independència del
temps que s’hagi trigat en fer-ho, li preocupa la difusió que es pugui arribar a
fer de l’existència de la Deixalleria.
Aquest aspecte potser no s’ha de preveure en la documentació que s’aprova
avui, però creu que és fonamental que es faci aquesta difusió, no per les grans
empreses, ja que aquest no serà l’ús habitual d’aquest servei, sinó pels
particulars, que són fonamentalment qui han de fer-ne ús i han de garantir que
la Deixalleria sigui un èxit i no n’hi hagi prou només amb l’obtenció de xifres
mínimes.
Suposa que l'equip de govern deu tenir previst aquest aspecte i ell prega que
ho tingui en compte, perquè, un cop transcorreguts els trenta dies del termini
que preveu el Reglament, es posi a treballar per poder fer la difusió adient i
necessària per tal que el centre que s’ha construït i que suposa que
s’inaugurarà properament tingui l’èxit que tots han desitjat.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU va assistir a la
reunió de la Comissió Informativa en la que es va presentar aquest tema i
reconeix l’esforç que van fer en aquell moment la regidora i els tècnics en
l’explicació de tot el que està relacionat amb la Memòria justificativa i el
Projecte d’establiment de la Deixalleria.
En aquella reunió de la Comissió es va donar resposta a moltes qüestions,
sobretot referents a la justificació a la que acaba de fer referència la regidora, i
a altres temes que es van plantejar, fet que va provocar que se sentís satisfet
de participar en el debat.
Malgrat això, un cop llegida la documentació, li han sorgit tota una sèrie de
preguntes, segurament pel fet que el GMCIU no ha estat capaç de lligar-ho tot.
El GMCIU votarà afirmativament el dictamen i creu que aquest és un bon camí,
però voldria que es donés una explicació a tot un seguit de qüestions.
En primer lloc, en la memòria justificativa es diu que el 8 de gener del 1998 es
va signar un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Bages i els
Ajuntaments de Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i Súria per a la
redacció conjunta del projecte i la construcció de la deixalleria.
Això, juntament amb el que apareix a la pàgina 9, en l’apartat d’Usuaris, on diu
“... sense perjudici de poder establir convenis amb altres municipis.”, provoca al
GMCIU el dubte de si, quan es parla d’altres municipis, també s’inclouen els
que fan el projecte de la deixalleria, o no. Ell creu que no és així i potser ho
interpreta malament o no té res a veure el projecte de la deixalleria amb el
conveni signat al 1998, perquè ha vist que en el projecte general del Bages es
parla de quatre deixalleries i, per tant, entén que aquesta és la primera, però no
ho ha pogut esbrinar.
Es repeteix el mateix quan es parla dels usuaris de la deixalleria en el
Reglament regulador.
En segon lloc, si això és com ho interpreta el GMCIU, creu que valdria la pena
plantejar-se la qüestió dels usuaris, com suposa que ho hauran fet la regidora i
l'equip de govern. Demana que no se sigui tan excloent en aquesta primera
deixalleria, perquè, malgrat que es dóna la possibilitat que puguin venir usuaris
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externs i que l’Ajuntament els doni permís, té la sensació que, de vegades, és
molt fàcil dir que no a la gent que vol tirar runes i materials a la deixalleria, i es
tracta de persones que estan molt a prop de Manresa.
Creu que, fins que no hi hagi les altres deixalleries, possiblement no s’hauria de
ser tan excloent, o, si més no, es podria establir un preu diferent per als usuaris
de fora del terme municipal de Manresa.
En tercer lloc, a la Comissió Informativa es va explicar, però ell no ha sabut
trobar a la documentació la qüestió dels ingressos, quan es parla de gestió
econòmica, malgrat que ha vist que es parla de les despeses variables i de les
fixes. I insisteix, en la Comissió Informativa, el tècnic ho va explicar i justificar,
però ell no ho ha sabut trobar.
Com ja ha dit abans, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen i creu que
sobretot els serveis tècnics han fet una bona feina respecte a aquest tema.
La senyora Selga i Brunet intervé novament i, donant resposta a les
intervencions que s’han anat fent, diu que respecte a la difusió de la deixalleria
cal dir que aquesta qüestió s’està tractant d’una manera global, en el sentit que
s’està parlant de recollida selectiva, deixalleria i de recollida selectiva orgànica,
però en el seu moment, també es farà la difusió específica de la deixalleria per
donar-la a conèixer. Per tant, recull la preocupació del senyor Javaloyes sobre
aquesta qüestió.
Quant a les preguntes del senyor de Puig, amb el Consell Comarcal es va
signar un conveni de construcció, no de gestió. Per tant, el Consell Comarcal
gestiona conjuntament les altres tres deixalleries.
L’Ajuntament de Manresa va optar, de moment, per una gestió sola com a
Ajuntament sense fer-ho conjuntament amb el Consell Comarcal, tenint en
compte que Manresa és una gran ciutat on es faran aportacions d’altres pobles
que no disposen de deixalleria. En aquest sentit, els municipis de Navarcles,
Sant Fruitós de Bages i Súria no vindran a Manresa, ja que tenen deixalleria,
per tant, hi queden exclosos.
Les deixalleries estan establertes com a un servei municipal pel mateix
municipi. Malgrat això, si es veu que hi ha molta demanda d’entrada a la
deixalleria de veïns de Sant Joan de Vilatorrada, l’Ajuntament de Manresa
proposarà al d’aquell municipi la signatura d’un conveni.
Però, per definició, s’ha d’establir com s’ha fet, perquè és només l’Ajuntament
de Manresa qui l’està assumint.
El període de prova, però, servirà per avaluar les demandes de la deixalleria.
Per això, creu que no s’és excloent en la filosofia interna, perquè és un període
d’estudi i d’avaluació del que es demana a la deixalleria.
Pel que fa a l’establiment d’un preu diferent per als usuaris de fora del terme
municipal de Manresa, es considera que la deixalleria és un servei que s’ha
d’oferir gratuïtament al ciutadà per facilitar l’aportació de residus que no convé
que vagin a l’Abocador, però l’altra sèrie de petites activitats tenen un moviment
econòmic que pot permetre anar cobrint els seus costos de gestió de residus i
s’ha d’anar fent una tasca d’educació i d’anar derivant a les altres activitats que
puguin demanar els serveis de la deixalleria. Això no significa que s’excloguin,
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ja que es pot fer un procés mentre les activitats es van situant en les seves
obligacions respectes els residus.
L’exclusió s’estableix en unes quantitats màximes i mínimes, però a partir d’un
punt, i el temps d’estudi servirà per saber si el punt del que es parteix, és a dir,
si tants quilos per habitant i per any, per pneumàtics, o tantes unitats de
pneumàtics o tants quilos de runes per habitant i per any és una quantitat ben
establerta o hi ha hagut una equivocació per defecte o per escreix.
Per tant, es parteix d’un punt, perquè és necessari fer-ho, i durant aquest any i
mig s’arribarà a unes conclusions.
Pel que fa als ingressos, pel concepte de deixalleria considera que és erroni
creure que una deixalleria pot tenir ingressos. La gestió de tot el que entra en
una deixalleria és pràcticament despesa. Els ingressos provinents del preu
públic seran mínims i no és l’objectiu ni la funció de la deixalleria fer ingressos,
sinó gestionar els residus com a un servei al ciutadà, però per un circuit més
específic i més correcte, a través de les normes i orientacions que dóna la
Junta de Residus, per gestionar aquesta fracció, sobretot els especials.
Suposa que amb aquesta explicació ha donat resposta a les qüestions
plantejades. Si no és així, ja ho farà més específicament.
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 3.1.7 i 3.1.8 de l’ordre del dia.
3.1.7

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I L’EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 7 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer
de 2000, va aprovar el plec de clàusules administratives i l’expedient de
contractació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Centre Cívic
Selves i Carner.
Atès que durant el període de presentació de proposicions no se’n va rebre
cap.
Atès que per acord plenari de data 17 de juliol de 2000 es va declarar desert
l’esmentat concurs i alhora es va incoar expedient per a l’adjudicació d’aquesta
concessió administrativa mitjançant procediment negociat sense publicitat, de
conformitat amb l’article 159.2 lletra e) del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny.
Vist l’informe jurídic emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en
data 6 de febrer de 2001.
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Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
Aprovar el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de la
concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Centre Cívic Selves i Carner,
a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat, de conformitat
amb l’article 159.2 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques.”
3.1.8

PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS D’UN
LOCAL SITUAT A
LA SALA CIUTAT, A FAVOR DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 24 de gener del 2001
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, segon despatx de la Sala Ciutat, a
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL
I JUVENIL DE MANRESA.
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 24 de novembre de 2000 segons el qual proposa prorrogar, en les
mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús en qüestió.
Atès que en data 28 de novembre de 2000 es va trametre a l'entitat
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE
MANRESA un proveïment per tal que en un termini de 10 dies manifestés el
seu interès en prorrogar aquest conveni.
Atès que en data 28 de novembre de 2000 es va donar audiència, mitjançant
un proveïment, a la senyora Rosa de Miguel i Marbà en la seva qualitat de
representant de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE
INFANTIL I JUVENIL DE MANRESA, per tal que en un termini de 10 dies
manifestés el seu interès en prorrogar aquest conveni, sense que s’hagi rebut
al respecte cap manifestació escrita de l’interessat.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 24
de gener de 2001.
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
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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,
segon despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE 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 són dictàmens de
tipus administratiu, el primer dels quals recull un dictamen que ja es va aprovar
el passat 17 de juliol del 2000, segons el qual quedava desert un concurs
administratiu per a l’ocupació del bar del Centre Cívic Selves i Carner.
Avui es proposa, a través d’un nou plec de clàusules, tramitar-ho per la via de
concessió administrativa d’ús privatiu, amb un procediment negociat sense
publicitat per mirar si finalment, en els termes que aquí s’expressa es pot trobar
una concessió per al Centre Cívic Selves i Carner.
El segon dictamen és encara més senzill. Es tracta que l’entitat popularment
coneguda amb el nom d’Imagina’t i anteriorment Rialles continuï tenint una sala
de reunions i, en definitiva, un despatx dins de l’equipament públic de la Sala
Ciutat i, per tant, prorrogar per un nou període de dos anys la cessió d’ús
d’aquell espai.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.7 i 3.1.8
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.9

CEDIR L’ÚS A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VALLDAURA, D’UN
LOCAL SITUAT AL CARRER DOS DE MAIG, 26-32, DESTINAT A ACOLLIR
UN CENTRE DE DIA I /O UN CASAL PER A LA GENT GRAN, I APROVAR
EL PROJECTE DE CONVENI QUE REGULA AQUESTA CESSIÓ D’ÚS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 19 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, en escriptura pública de cessió gratuïta
atorgada a favor seu en data 24 de març de 2000 per la societat ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES E.P.I., S.A.”, representada per la senyora
MARIA VICENTE SERRACLARA i autoritzada pel notari de Manresa senyor
Juan García Sáez, com a substitut del seu company senyor Víctor García
Galán San Miguel, va esdevenir propietari d’un local comercial a la planta baixa
de l’edifici situat al carrer Dos de Maig, 26-32.
Atès que el local en qüestió figura al full número 331.97 de l’Inventari general
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, la comprovació del
qual va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc el dia
17 de juliol de 1995, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
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Considerant que una de les manifestacions de la utilització de béns
patrimonials és la seva cessió d’ús a entitats privades sense ànim de lucre que
els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o interès social.
Atès que mitjançant decret de l’alcalde president de data 18 de setembre de
2000 es va incoar expedient de cessió d’ús a favor d’aquesta associació, i es
va obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els
possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que
consideressin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
segons redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
Atès que l’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al
públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del
25 d’octubre al 17 de novembre de 2000, ambdós inclosos, previ anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 255 que correspon al dia 24
d’octubre de 2000 sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap
reclamació.
Donat que mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 6 de novembre
de 2000 es va donar audiència a l’Associació de Veïns Valldaura, a l’efecte que
manifestés la seva conformitat o disconformitat amb l’expedient tramitat.
Atès que l’Associació de Veïns Valldaura, a través d’un escrit de referència
registre d’entrada 31.322/04.12.00, va sol·licitar que al redactat del projecte de
conveni de cessió d’ús s’hi incloguessin dues modificacions.
Donat que el director dels Serveis a la Persona, en data 15 de gener de 2001,
ha emès un ofici pel qual informa favorablement les modificacions sol·licitades
per l’Associació de Veïns Valldaura.
Atesos els informes emesos per l’arquitecta tècnica de gestió i pel cap de la
Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’Associació de Veïns Valldaura (CIF G58246752 - carrer Ausiàs March, 10), d’un local de la planta baixa de l’edifici
situat al carrer Dos de Maig, 26-32, el qual figura al full número 331.97 de
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament,
amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en el plànol
que s’acompanya com a annex número 1):

26

• Descripció: Local de la planta baixa de l’edifici situat al carrer Dos de
Maig, 26-32, de configuració rectangular, amb una superfície de 540 m2.
• Límits:
Nord

Sud
Est
Oest

- Part amb una escala de sortida d’emergència del garatge i
part amb la finca situada al carrer Dos de Maig, 20-24, amb
referència cadastral 17 010 03, propietat de la comunitat de
propietaris de la finca situada al carrer Dos de Maig, 20-24.
- Part amb el vestíbul d’accés a l’escala “B” i part amb el local
número u de l’esmentada escala
- Amb el carrer Dos de Maig
- Part amb els vestíbuls de les escales “B” i “C” i part amb la
zona verda.

• Quota de participació en les despeses i elements comunitaris: Coeficient
general: 13,267 %.
• Inscripció registral: Inscrita al Registre de la Propietat número U de
Manresa, al Tom 2.263, Llibre 892 de Manresa, Foli 119, Finca 43.832.
• Títol: Escriptura de cessió gratuïta atorgada per la societat ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES E.P.I., S.A.”, representada per la
senyora MARIA VICENTE SERRACLARA i autoritzada pel notari de
Manresa senyor Juan García Sáez, com a substitut del seu company
senyor Víctor García Galán San Miguel, en data 24 de març de 2000, i
amb número de protocol 503.
SEGON. El local objecte de cessió descrit al punt anterior serà destinat a acollir
un centre de dia i/o un casal per a la gent gran.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
La senyora Torres i García pren la paraula i explica que aquest dictamen fa
referència a la cessió d’ús d’un local de 540 metres quadrats, situat al carrer del
Dos de Maig, a favor de l’Associació de Veïns Valldaura, destinat a acollir un
centre de dia o un casal per a la gent gran.
El termini d’aquesta cessió és de 30 anys, amb possibilitat de pròrroga, i l'equip
de govern creu que així dóna compliment a un dels objectius del Pla d’Actuació
Municipal de participació ciutadana en la línia del principi de subsidiarietat, que
és impulsar la implicació d’associacions en la gestió d’equipaments i serveis.
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El senyor Javaloyes i Vilalta intervé i diu que al GMPP li sembla bé el dictamen
que se sotmet a aprovació i el votarà afirmativament, però voldria preguntar si
s’ha signat algun conveni amb l’Associació de Veïns. Si és així, suposa que es
tractaria d’un conveni de cessió d’ús i, per tant, pregunta també s’hi és preceptiva
la seva aprovació pel Ple de la Corporació i demana que se li faci arribar.
El senyor de Puig i Viladrich manifesta la satisfacció del GMCIU perquè aquest
tema se sotmeti a la consideració del Ple, ja que l’Associació de Veïns de
Valldaura ho està reivindicant des de fa dos anys aproximadament.
Creu que el procés ha estat una mica lent i no entén per quina raó, però, malgrat
la tardança, benvingut sigui.
A més de tota la documentació que ja hi ha, el GMCIU continua demanant que
l’Ajuntament sigui capaç d’implicar-se una mica més en ajudar a tirar endavant
aquest equipament.
Sap que l'equip de govern ha tingut sempre la lícita teoria que ja se cedeix
aquest espai a l’Associació de Veïns, però creu que aquest espai l’ha tingut
sempre, ja que històricament, quan es plantejava tot el tema de tirar endavant
l’espai dels habitatges Pirelli, cal recordar que hi havia un espai gran que era el
Colmado, que sempre s’havia dit que se li cediria. Això és d’abans de l’any 1987.
Ara ha arribat el moment en què l’Associació de Veïns pugui utilitzar-lo i el
GMCIU demana el mateix que va demanar en l’aprovació dels Pressupostos:
respecte a tirar endavant l’activitat que es pretén desenvolupar en aquest espai,
l’Ajuntament ha de ser capaç, juntament amb les altres institucions, de
possibilitar que l’Associació de Veïns d’aquell barri pugui disposar d’aquest
centre que demana des de fa anys.
Com ja ha dit al començament de la seva intervenció, el vot del GMCIU serà
afirmatiu i espera que pugui funcionar aquest centre al barri de Valldaura.
La senyora Torres i García diu que cal tenir en compte que el local està valorat
en 45 o 50 milions de pessetes, aproximadament, i creu que és una aportació
considerable per part de l’Ajuntament de Manresa.
En qualsevol cas, en fomentar la gestió d’equipaments, com ha dit abans, cal
confiar en la capacitat de gestió de l’Associació de Veïns, pel que fa a aquests
serveis, i, en la definició completa del projecte respecte a si serà un casal per a
la gent gran o un centre de dia, caldrà valorar en el seu moment, si l’Ajuntament
hi aboca recursos o no.
Pel que fa al conveni, en farà arribar una còpia al senyor Javaloyes.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé novament i diu que ell no hauria volgut
entrar en el debat que potser s’iniciarà a continuació respecte al fet de si és
correcte o no l’aportació de l’Ajuntament o si podria ser més gran.
Ha preferit ometre aquest aspecte, perquè considera que, en principi, el
fonamental és que s’adopti aquest acord de cessió i que es passi de les
promeses als fets, però quan sent la regidora dir que és un local valorat en 40 o
50 milions de pessetes, li ha de dir que és un local que també s’ha cedit a
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l’Ajuntament de Manresa, el qual no hi ha destinat diners, per tant, és una
inversió que aquesta Administració no ha fet.
Considera que cal tenir molt en compte que, quan es demana un ajut, a part del
local, li semblaria correcte que s’esperés un temps, si ja s’hagués fet una inversió
de 40 o 50 milions de pessetes, per tornar a destinar-hi diners, però aquest no és
el cas, perquè l’Ajuntament de Manresa no hi ha abocat ni una pesseta per a
aquest concepte. Per això, li sembla una mica fora de lloc que l’Ajuntament digui
que això val tants diners i, per tant, ja hi ha fet prou.
Quan es parla d’un centre de dia, que és el que, en principi, reclama aquesta
Associació de Veïns, li sembla més adequat intentar reordenar una mica la
qüestió dels pressupostos respecte els aspectes socials que l'equip de govern té
previstos per a aquest any, per intentar aportar més diners per començar a
establir els mecanismes necessaris destinats a acabar d’autofinançar, ja sigui a
través d’altres Administracions o ens externs a les Administracions.
Per això, troba aquesta excusa fora de lloc i, en tot cas, espera i desitja que quan
l'equip de govern faci el tancament pressupostari de l’exercici, tingui en compte
aquesta proposta de creació d’un centre de dia al barri de Valldaura, d’acord
amb la seva promesa manifestada al mes de desembre, segons la qual el
superàvit que es produís respecte el Pressupost es destinaria a aspectes socials
que no es reflecteixen en el Pressupost.
La senyora Torres i García pren novament la paraula per comentar que aquell
local, durant trenta anys, serà una cessió en precari.
Veu una diferència entre el valor que dóna l’Associació de Veïns a la cessió
d’aquest local, per poder portar a terme la seva gestió, i el que s’està donant en
aquesta sala de Plens. Perquè l’Associació de Veïns hi està disposada i, si
precisament el que es vol és aquest principi de subsidiarietat i que l’Ajuntament
deixi de ser el “Papa” de les associacions, aquesta vol demanar ajut extern,
independentment de l’Ajuntament, i valora com a molt important l’aportació
d’aquesta Administració.
El secretari intervé explicant, només a efectes aclaratoris i abans de formar la
voluntat dels membres corporatius, que aquest expedient, com a cessió d’ús,
s’ha tramitat d’acord amb el Reglament del patrimoni dels ens locals, i el conveni
al que s’ha fet referència, forma part de l’expedient i el que s’està fent en aquest
moment és aprovar el projecte de conveni i facultar l’alcalde per signar-lo en el
seu dia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.10

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL) I RECONÈIXER UN CRÈDIT
D’1.496.493 (PTA) A FAVOR DE L’ADJUDICATÀRIA EN CONCEPTE DE LES
DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 de febrer del 2001
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 la concessió administrativa del SERVEI
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a favor
de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA (SAEL).
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de
novembre de 2000, va adoptar l’acord de revisar el cànon de la concessió
administrativa del servei esmentat, i va aprovar un cànon revisat a 1 de juliol de
1999 de 71.903.616 PTA (432.149’44 EUR)
Vista la instància de referència registre d’entrada número 16519 de 15 de juny
de 2000, en la qual l’esmentada concessionària va sol·licitar a l’Ajuntament la
revisió de preus amb efectes a 1 de gener de 2000.
Atès l’informe emès per la Tècnica d’Administració General en data 16 de
novembre de 2000 i pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 6
de febrer de 2001.
Per tot això, Com alcalde president 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 PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA (SAEL) – NIF A 08227860 – Ramon Turró, 145 – 08005 de
Barcelona, amb efectes a 1 de gener de 2000, aplicant-se un coeficient de
revisió d’1,02775, la qual cosa suposa a partir d’aquesta data els cànons
anuals i els cànons mensuals que es reflecteixen en els quadres següents:
Cànon anual aplicable a partir d’1 de gener de 2000

73.898.940 PTA (444.141’57 EUR)

Cànon mensual aplicable a partir d’1 de gener de 2000
Cànon actualitzat a 1 de juliol de 1999
Coeficient d’actualització KT = 1,02775
Cànon actualitzat a 1 de gener de 2000
Cànon anual aplicable a partir d’1 de gener de 2000

PTA
5.991.968

EUROS

6.158.245
73.898.940 PTA

(444.141’57 EUR)

SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.496.493 PTA (8.994’10 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

FACTURAT

5.991.968
5.991.968
5.991.968

REVISAT

6.158.245
6.158.245
6.158.245

DIFERÈNCIA

166.277
166.277
166.277
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ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE

5.991.968
5.991.968
5.991.968
5.991.968
5.991.968
5.991.968
TOTAL

6.158.245
6.158.245
6.158.245
6.158.245
6.158.245
6.158.245

166.277
166.277
166.277
166.277
166.277
166.277
1.496.493 PTA
(8.994’10 EUR)

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 diu que es tracta de la revisió del
cànon del servei de neteja del primer grup de dependències municipals,
adjudicat a la societat SAEL, a efectes d’1 de gener del 2000.
Suposa un reconeixement de crèdit per valor d’1.496.493 pessetes perquè
quedin adequats els imports de la concessió en les dates actuals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió dels assumptes
3.1.11 i 3.1.12 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents.
3.1.11

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, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986,
DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR EN EL
CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
PRENDRE CONEIXEMENT I EXECUTAR LA SENTÈNCIA 23/2001, DICTADA
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL
DESESTIMAR EL RECURS INTERPOSAT PEL SENYOR VALENTÍ VILALTA
VILASECA I ALTRES CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA, PEL QUE FA
A LA QUALIFICACIÓ D’UNS TERRENYS QUE LIMITEN AMB L’INSTITUT
LLUÍS DE PEGUERA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 14 de febrer del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència núm. 23/2001 dictada el dia 12 de gener de 2001 per la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que resol desestimar el recurs contenciós-administratiu
núm. 1.673/97 interposat pel Sr. VALENTÍ VILALTA VILASECA i altres contra
l’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa
(resolució de l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, de data 23-05-97), en quant a la qualificació d'uns
terrenys colindants amb l'institut d’ensenyament mitjà “Lluís de Peguera”, com a
àmbit subjecte a Pla Especial núm. 5, Pla Especial Institut, amb previsió
d’edificabilitat privada.
31

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 Lletrat, 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.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència núm. 23/2001 dictada el dia 12
de gener de 2001 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol desestimar el recurs
contenciós-administratiu núm. 1.673/97 interposat pel Sr. VALENTÍ VILALTA
VILASECA i altres contra l’aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa (resolució de l’Honorable Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 23-05-97),
en quant a la qualificació d'uns terrenys colindants amb l'institut d’ensenyament
mitjà “Lluís de Peguera”, com a àmbit subjecte a Pla Especial núm. 5, Pla
Especial Institut, amb previsió d’edificabilitat privada.
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 23/2001, esmentada
a l’acord anterior, en la qual s’ha fallat desestimar el recurs contenciósadministratiu interposat per part del Sr. Valentí Vilalta Vilaseca i altres, 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 diu que es tracta de prendre
coneixement d’una sentència que en el fons de la qüestió, consisteix en que es va
interposar un recurs contenciós administratiu contra un canvi de Pla General.
El jutge ha desestimat el recurs i, per tant, el Pla General, en l’indret afectat, que
és el corresponent al Passeig de Pere III, el carrer de Primer de Maig i el carrer
de Carrasco i Formiguera, queda tal com està previst en les determinacions del
mateix Pla.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
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3.1.12

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, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986,
DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR EN EL
CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL “PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA, SL”, LA SUBHASTA CONVOCADA PER AQUEST
AJUNTAMENT PER A L’ALIENACIÓ D’UNA FINCA SITUADA A
L’AVINGUDA DE LES BASES DE MANRESA, S/N (PARCEL.LA 4), PER UN
IMPORT DE 27.158.700 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 15 de febrer del 2001
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 que haurà de 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 320 m² i inscrita en el Registre de la
Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2347, llibre 976, foli 13, finca 47.075, amb
la rectificació d’error material introduïda per Decret dictat, per motius
d’urgència, pel Senyor Alcalde en data de 3 de novembre de 2000 i
posteriorment ratificada pel següent Ple municipal, del dia 20 de novembre de
2000.
Vist que, durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, ha estat
presentada una única proposició, que és la següent:
PROPOSICIONS PRESENTADES
Núm.
Hora
Data
1

13h 59m

27/12/2000

Nom de qui ho presenta
Montserrat
document
39.346.490

Orozco
Vall,
amb
nacional
d’identitat

Adreça
Carrer Joan XXIII, núm. 26.
08251 SANTPEDOR

Identificació de les pliques
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 vint-i-vuit de desembre de l’any dos mil, a favor de la
societat “PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, SOCIEDAD LIMITADA”, per
un import de VINT-I-SET MILIONS CENT CINQUANTA-VUIT SET-CENTES MIL PESSETES
(27.158.700’-pts), IVA inclòs, equivalents a 163.227,07 €.
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”.
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Vist l’informe emès per l’assessoria jurídica de serveis financers que
s’acompanya a aquest Dictamen.
Aquesta Alcaldia–Presidència ha de proposar al Ple municipal l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. 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 a l’Avinguda de les
Bases de Manresa, s/n (parcel·la 4), d’aquest municipi de Manresa,
per un import de VINT-I-SET MILIONS CENT CINQUANTA-VUIT SET-CENTES
MIL PESSETES (27.158.700’-pts), IVA inclòs, equivalents a 163.227,07
€, 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, amb publicació de la rectificació d’errors en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3276 del dia 29 de
novembre de 2000, i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 285,
del dia 28 de novembre de 2000.
SEGON

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 nou-centes trenta-sis mil
cinc-centes set pessetes (936.507’-pts) equivalents a cinc mil siscents vint-i-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (5.628,52 €), 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
Tipus d’adjudicació sense IVA
Equivalència en euros
I.V.A (16%)
Fiança definitiva

Equivalència en euros
4%
Equivalència en euros

27.158.700
163.227
23.412.672
140.713
3.746.028
22.514
936.507
5.628

,07
,00
,08
,52

pta
€.
pta
€.
pta
€.
pta
€.

TERCER Tornar la garantia provisional dipositada, per un import de CINCCENTES
QUARANTA-TRES
MIL
CENT-SETANTA-QUATRE
PESSETES
(543.174’-pts), a l'adjudicatària, la societat “PROMOCIONS COR DE
CATALUNYA, SOCIEDAD LIMITADA”, prèvia la constitució de la
garantia definitiva.
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QUART

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.

CINQUÈ 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.
SISÈ

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 la paraula i explica que en el seu moment es
va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives per alienar,
mitjançant el procediment obert de pública subhasta, una parcel.la propietat de
l’Ajuntament de Manresa, inscrita amb número 47.075.
Durant el termini hàbil per a la presentació de proposicions, s’ha presentat una
única proposició de la societat Promocions Cor de Catalunya, Sociedad
Limitada, a la qual la mesa de contractació ha adjudicat la parcel.la.
El dictamen té la finalitat d’adjudicar aquesta parcel.la així com requerir a
l’empresa adjudicatària perquè constitueixi la garantia definitiva i tornar-li la
garantia provisional.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

L’alcalde disposa la lectura i el debat conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 3.2.1 i 3.2.2 de l’ordre del dia.
3.2.1

MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE
AJUNTAMENT I APROVAR-NE EL TEXT REFÓS.

TREBALL

D’AQUEST

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del dia
12 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 20 de març del 2000 es va aprovar la Relació de Llocs de
Treball de l’Ajuntament de Manresa, comprensiva de tots els llocs de treball
que integren l’organització municipal, tant els destinats a funcionaris com els
ocupats per personal laboral.
Atès que en data 15 de novembre de 2000 es va aprovar un nou Organigrama
funcional, que inclou els principis informadors de l’organització administrativa i
l’estructura general de la mateixa, els nivells departamentals, les prefectures i
les determinacions dels llocs de treball assignats a cadascun d’ells.
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Atès que cal adaptar les denominacions dels llocs de treball existents a
l’Organigrama funcional vigent.
Atès que en dates 115-11-2000 i 18-12-2000 es van aprovar modificacions
puntuals de la RLLT així com l’acord plenari de 15 de gener de 2001 que
disposa l’increment legal d’un dos per cent de les retribucions del personal al
servei d’aquest Ajuntament.
Atès que per tal d’adequar en allò que sigui possible la Relació de Llocs de
Treball a les previsions del nou Organigrama funcional, cal procedir a la creació
i modificació d’alguns llocs de treball així com a una adequació de les
denominacions dels mateixos.
Atès que per part del Comitè Tècnic de Valoració del que en forma part la
representació del personal s’ha realitzat la valoració dels llocs de nova creació,
seguint el mateix mètode de valoració que ja es va utilitzar anteriorment.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
1. Crear en la Relació de llocs de treball de personal funcionari i en la de llocs
de treball de personal laboral els llocs de treball que figuren en l’annex adjunt a
aquest dictamen.
2. Modificar el tipus de jornada dels llocs de treball que s’esmenten en l’annex
adjunt a aquest dictamen.
3. Aprovar un text refós de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Manresa, comprensiva de totes les modificacions que s’han produït en la
mateixa des de la seva aprovació el proppassat 20 de març de 2000 i de
l’adequació de les denominacions dels llocs de treball existents a l’Organigrama
funcional vigent.”
3.2.2

APROVAR LA NORMATIVA PER AL MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del dia
12 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’acord plenari de data 20 de març de 2000 pel qual es va aprovar la
Relació de Llocs de Treball que integren l’organització municipal, tant els
destinats a funcionaris com els ocupats per personal laboral.
Atès que el proppassat 2 de febrer la representació de l’Ajuntament i de la
Junta de Personal i del Comitè d’Empresa varen arribar a un acord respecte a
la normativa que reguli els criteris i el procediment per a l’actualització i

36

manteniment de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei de
l’Ajuntament de Manresa.
Atès l’article 35 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, en la redacció donada per la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 1990, que
disposa que els acords als que s’arribi amb la representació del personal, per a
la seva validesa i eficàcia, hauran d’ésser aprovats expressa i formalment per
l’òrgan que correspongui.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament en la
negociació amb la representació del personal, i aprovar plenament i amb tots
els seus efectes la normativa per al manteniment i actualització de la Relació
de Llocs de Treball del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, que
s’adjunta com a document annex a aquest dictamen, signada per les parts
intervinents en l’acord.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que la Relació de Llocs de
Treball vigent fins a avui es va aprovar pel Ple el 20 de març del 2000.
Amb l’aprovació de l’Organigrama Funcional al mes de novembre del 2000,
s’ha produït la necessitat de crear nous llocs de treball i de revisar la valoració
d’altres.
Com a conseqüència d’aquest fet, així com per la necessitat d’adequar la
denominació d’alguns llocs de treball al nou Organigrama, es va efectuar una
valoració, mitjançant el Comitè tècnic de valoració, que es va crear tal com
estava acordat amb els representants del personal, emprant una metodologia
que canvia la forma d’adscripció dels llocs de treball i el procediment de
valoració dels nous llocs de treball. El procediment emprat és el Manual de
Valoració Hay.
D’això se’n deriven els annexes que figuren junts amb el dictamen.
Els llocs de nova creació pel que fa al personal funcionari afecten sobretot a
determinades prefectures de Servei, de Subservei i de Secció, que es
defineixen en el nou Organigrama, i que són les següents: les prefectures de
Servei d’Urbanisme i d’Obres i Manteniments, que pertanyen als Serveis del
Territori; la del Subservei de Secretaria General; i les prefectures de secció de
Gestió urbanística i de Manteniment de la via pública, que també estan
adscrites als Serveis del Territori.
També hi ha un cap d’unitat de Manteniment de la via pública, un tècnic de
grau mitjà de Salut laboral, i un auxiliar d’equipaments.
Quant al personal laboral, els llocs de nova creació que s’han valorat són el
d’auxiliar d’equipaments, els de monitors de menjadors i activitats
complementàries, monitors d’arts plàstiques, tècnics especialistes coordinadors
d’instal.lacions esportives, i tècnic de Protecció Civil.
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Adjunt al dictamen, hi ha vuit modificacions del tipus de jornada, pel que fa a
les dedicacions, set de les quals afecten a llocs ocupats per personal
funcionari, i una a personal laboral.
Això és bàsicament el que fa referència al primer dictamen, amb el qual, a més
a més de valorar aquests nous llocs de nova creació, s’aconsegueix fer una
nova Relació de llocs de treball que preveu totes les modificacions que s’han
produït des de l’anterior, aprovada al mes del març del 2000.
El segon dictamen està molt relacionat amb aquest i consisteix en ratificar el
procediment pel qual es fan aquestes modificacions. Es tracta d’una normativa
que s’ha pactat amb la representació sindical i que té el vistiplau del Comitè de
Direcció.
La normativa preveu els diferents supòsits pel quals es pot modificar o revisar
la valoració de determinats llocs de treball, tant els que impliquin canvis en
l’estructura organitzativa, com els que no. També detalla el procediment que cal
seguir i la composició del Comitè Tècnic de Valoració, que és la següent: el
regidor delegat d’Administració, el cap del Servei d’Organització i Recursos
Humans, el cap de la Unitat de Recursos Humans i dos representants
designats pel Comitè de Personal, amb la qual cosa s’assegura la necessitat de
negociació que preveu la Llei.
És una normativa extensa i, per tant, no explicarà tots els supòsits, però
bàsicament preveu la utilització del Manual de Valoració i assegura un
procediment que ell interpreta que és clar, transparent i objectiu respecte a la
valoració que, a partir d’aquest moment i en el futur, tindran totes les
valoracions de llocs de treball que s’efectuïn a l’Ajuntament de Manresa. En
conseqüència, considera que aquest document serà bo per a la gestió dels
recursos humans i amb ell s’intenta resoldre els problemes que tenia abans la
Relació de llocs de treball, tal com estava determinada.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que
aquests dos dictàmens relatius a la Relació de llocs de treball i a la normativa
per al seu manteniment i la seva actualització, són temes fonamentalment de
gestió de l'equip de govern.
Les valoracions que pugui fer el GMPP poden ser objectives o subjectives,
depenent de la manera en què es vulgui mirar.
Creu honestament que l'equip de govern ha intentat fer-ho tan bé com ha
sabut, però no ha deixat en cap moment de no arribar a aplicar els acords dels
Convenis signats anteriorment, perquè això es pugui fer d’una manera
adequada i acurada.
Sap perfectament que l'equip de govern ha intentat ajustar uns nous
paràmetres i establir uns acords marc, per poder-los aprofundir i treballar més
correctament en el futur, però és evident que actualment la Relació de llocs de
treball no es correspon amb criteris subjectius que poden arribar a tenir certs
treballadors de l’Ajuntament.
Malgrat que els criteris de valoració s’ajustin específicament a Dret, creu que
no s’han desenvolupat ni s’hi han destinat les eines necessàries perquè es
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puguin desenvolupar els acords continguts en els Convenis, respecte els quals
l'equip de govern va dir en el seu moment que estaven pendents de revisió.
Així doncs, es tracta d’una Relació de llocs de treball que ha fet l'equip de
govern, a la que el GMPP no pot donar suport, per considerar que no és
correcta, però que tampoc votarà negativament, perquè és la Relació de llocs
de treball de l'equip de govern.
El GMPP s’abstindrà en la votació dels dictàmens, ja que serà responsabilitat
de l'equip de govern si continua duent a terme la mateixa pràctica que en els
darrers anys, consistent en aprovar acords que posteriorment no aplica o ho fa
a mitges, i el GMPP no hi vol participar.
El senyor de Puig i Viladrich intervé demanant en primer lloc la votació
separada dels dos dictàmens, donat que respecte el primer d’ells el GMCIU
mantindrà la seva postura d’abstenció com va fer en la primera ocasió.
Quant al segon dictamen, el GMCIU està molt satisfet que es porti a aprovació
amb la conformitat de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, però li
hauria agradat que s’aprovés abans, ja que els membres del Ple s’haurien
estalviat el debat que es va produir en altres Plens respecte a la Relació de
llocs de treball i l’aprovació del nou Organigrama Funcional.
En la normativa que se sotmet avui a aprovació es defineixen com a supòsits
específics per a la descripció i valoració dels llocs de treball els de nova
creació, per alteració significativa del contingut del lloc de treball motivada per
canvis en l’estructura organitzativa municipal, com és la modificació de
l’Organigrama.
Per tant, s’ha fet el que s’havia de fer, però, insisteix, s’hauria pogut fer abans
per evitar els debats que s’han produït i facilitar, posteriorment, el tractament
d’aquests temes, sobretot, tenint en compte la sensibilitat que comporten les
qüestions de personal. Per això, creu que val la pena ser una mica previsor en
aquest aspecte.
En conseqüència, el GMCIU votarà afirmativament el segon dels dos
dictàmens.
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i, contestant la intervenció
del senyor Javaloyes, diu que la Relació de llocs de treball que se sotmet avui a
aprovació, que és un recull de les modificacions que hi ha hagut des de la que
es va aprovar el 20 de març del 2000, és la més objectiva que es pot fer en
aquest moment, i no ho diu perquè l’hagi fet l’actual l'equip de govern, sinó
perquè s’ha elaborat d’acord amb la normativa i amb la conformitat de l’òrgan
que es va crear per acord de la mateixa sessió plenària.
El senyor Javaloyes ha dit que aquesta és la Relació de llocs de treball que ha
fet l'equip de govern, però l’ha fet un comitè tècnic de valoració on estan
representats els treballadors i que compta, per tant, amb el seu informe
favorable.
Per això, considera que s’ha fet amb la voluntat de diàleg necessària i suficient,
d’acord amb la normativa que el senyor Javaloyes pot llegir detingudament, i
que reflecteix la voluntat de l'equip de govern de trobar el màxim consens
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possible. Per tant, no entén que el senyor Javaloyes digui que és una qüestió
purament subjectiva, perquè ell creu que és la més objectiva, i amb això no vol
dir que ho sigui al cent per cent, perquè no hi ha res perfecte a la vida, però és
la més objectiva que es pot efectuar avui en aquesta Corporació, ja que conté
tots els requisits per poder ser qualificada d’aquesta manera.
Aquesta normativa està pactada amb la representació del personal, a més, té el
vistiplau del Comitè de Direcció, i la valoració està feta d’acord amb el Manual
de Valoració Hay i amb un òrgan tècnic de valoració en el qual hi ha una
representació del personal. Per tant, és la més objectiva que es pot fer.
És evident que el senyor Javaloyes ha intentat fer una discussió respecte als
incompliments del Conveni i, a més, ho lliga amb la intervenció respecte a
aquest dictamen. En aquest dictamen no es parla de Conveni, i el Conveni és
una cosa i el dictamen n’és un altra.
El dictamen fa referència a una cosa tan bàsica i tan necessària per a totes les
Corporacions, com és la Relació de llocs de treball, la manera en què es fan les
modificacions oportunes i el procediment que s’utilitza.
El Conveni és una altra qüestió, i, si el senyor Javaloyes vol parlar del Conveni,
li demana que ho faci d’aquí a dos, tres o quatre mesos, perquè l'equip de
govern no deixarà d’intentar per tots els seus mitjans arribar a un acord amb els
representants dels treballadors, tant pel que fa a l’antic Conveni com a la
negociació del nou Conveni que haurà d’afrontar.
Ho diu per la convicció de l'equip de govern de la necessitat per a la Corporació
d’arribar a aquest acord, i perquè l'equip de govern, fins ara, davant de les
dificultats que tenen totes les Administracions públiques, ha estat capaç de tirar
endavant els temes. Per tant, parla des d’aquesta convicció i torna a insistir que
el Conveni no té res a veure amb aquest dictamen.
Per últim, com ha dit el representant del GMCIU, creu que en els temes de
personal cal actuar amb prudència i responsabilitat, reconeixent els possibles
errors que es poden cometre. I també cal tenir en compte que en aquests
temes hi ha dues parts: la Corporació i els representants dels treballadors, i no
sempre alguna de les dues parts té la raó absoluta. Amb això vol dir que parla
des de la convicció que tant en els temes inclosos en l’anterior Conveni, com
en els que hi haurà en el futur Conveni, s’arribarà a un acord, però sempre serà
en base a un diàleg i a una bona predisposició i voluntat de complir-lo. Per tant,
quan el GMCIU parla d’incompliments, no està dient res, en el sentit que la
voluntat de l'equip de govern és la d’arribar a acords i, insisteix, està segur que
s’hi arribarà. És diferent quan es parla d’incompliments o altres tipus de
problemes per altres qüestions que de vegades poden dificultar el
funcionament d’una Corporació determinada, però tampoc entrarà en aquest
tema.
Agraeix les paraules del senyor de Puig respecte el contingut d’aquesta
normativa. Pot admetre que hi ha hagut un cert retard, però també ha de dir
que després d’haver pogut tirar endavant la valoració dels llocs de treball al
mes de març del 2000, el departament es va centrar sobretot en la confecció
del nou Organigrama, alhora que es discutia i consensuava amb els
representants del personal aquesta normativa. El fet que no s’hagi tirat
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endavant és perquè fins que no hi ha hagut l’oportunitat de revisar i, per tant,
començar a ampliar aquest nou procediment, no es va sotmetre el tema a
aprovació.
També ha de dir al senyor de Puig que la normativa preveu la intervenció d’un
òrgan que, fins que no es va aprovar l’Organigrama, no se sabia com quedaria.
Es refereix al Comitè de Direcció, que és un òrgan que intervé en tot el
procediment. Així, doncs, reconeix que s’hauria pogut portar al Ple abans, i, per
això, ha exposat aquests motius, que són una mica explicatius de la causa per
la qual s’ha anat dilatant el tema. El cert és que al mes d’agost o setembre ja
s’havia redactat la normativa i només restava la darrera lectura amb els
representants del personal per poder-la consensuar, però admet que hi ha
hagut un cert retard i que s’hauria pogut aprovar abans sense cap dificultat.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient, que, tal com ha dit el senyor Irujo,
l’objectivitat o subjectivitat d’aquest tema depèn de la manera en què es miri, ell
també ha comentat aquest aspecte i no ho ha dit en un to de crítica severa
envers les gestions de l'equip de govern, ans al contrari.
Ho ha comentat fonamentalment, perquè, si bé és cert que, com ha dit el
senyor Irujo, el que s’aprova avui no té res a veure amb el Conveni, la
incidència indirecta del Conveni no es reflecteix en aquesta Relació de llocs de
treball. Els acords als quals es va arribar, continguts en el Conveni, s’haurien
de veure reflectits en aquesta Relació de llocs de treball i ell ha comentat que hi
ha una sèrie de qüestions que no ho estan, sense que hagi pretès entrar en la
seva valoració, però sempre que s’ha debatut aquest tema, s’han qualificat
aquestes qüestions com a virtuts dins del Conveni.
Desitja sincerament al senyor Irujo que, d’aquí a dos, tres o quatre mesos hagi
arribat a pactar un bon acord, tant per a l’Administració de l’Ajuntament de
Manresa i el senyor Irujo, en representació del Consistori, com per al Comitè de
Personal, ja que si s’ha arribat a un acord voldrà dir que hi ha hagut diàleg i
consens. Aquest és el desig implícit del GMPP.
Per tant, la seva reflexió anava en el sentit que, qualsevol que sigui el Conveni i
els acords als quals s’hagi arribat, cal, si més no, intentar dur-los a terme,
perquè hi ha qüestions molt vàlides dins del Conveni que es tornarà a negociar
que, malauradament, no s’han dut a terme i que no es reflecteixen en la
Relació de llocs de treball.
Sotmès a votació el dictamen número 3.2.1, s’aprova per 15 vots afirmatius (11
GMS, 1GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
Sotmès a votació el dictamen número 3.2.2, s’aprova per 23 vots afirmatius (11
GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME
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L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 de l’ordre del dia.
4.1.1

INICIAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. ELS DOLORS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia 16
de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. ELS DOLORS, redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb l’article 46 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que l’objectiu d’aquesta modificació és el d’ajustar les línies del
planejament vigent i la seva correcció, així com estudiar les rasants bàsiques
del sistema viari, en l’àmbit de les Unitats d’actuació núm. 27, 28 i 29 del Pla
general.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació".
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article
125 del Reglament de planejament urbanístic.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. ELS DOLORS, 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
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particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de
planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com
en un dels diaris de major circulació de la província.”
4.1.2

ESTIMAR L’AL.LEGACIÓ PRESENTADA PER LA SOCIETAT FECSA
ENHER I APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL DE MANRESA. LA CATALANA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia 6
de febrer del 2001 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. LA CATALANA, 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 publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona 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 l’esmentat termini va ser presentada l’al·legació següent:
R.E.
28.460

Data
08.11.00

Nom
FECSA ENHER

Representant
José Raul Jiménez Ucero

Atès que en l’al·legació, l’interessat sol·licita l’ampliació de les condicions d’ús
fixades en la normativa de la Modificació puntual.
Atès que en resposta a aquesta al·legació, els serveis tècnics d’Urbanisme en
data 31 de gener del 2001 han emès un informe en el qual es fa constar el
següent:
“Atès que aquesta ampliació d’usos només comporta ampliar el ventall de
possibilitats i no l’essència de l’activitat fixada. Atès que en la normativa de
l’aprovació inicial es fixava que “s’admet l’ús d’oficines i serves restringit a
aquells usos associats directament a l’activitat de distribució d’energia elèctrica”
i atès que l’al·legació demana ampliar la definició a “s’admet l’ús d’oficines i
serveis restringit a aquells usos associats directament a l’activitat de distribució
d’energia elèctrica, d’aigua, de gas, de comunicació i d’altres activitats afins”.
Atès que aquest canvi en la definició de l’ús no comporta variar en essència
l’activitat d’oficines i serveis fixada –ja que no es canvia la seva vinculació amb
activitats de distribució de xarxes de serveis sinó que es permet una certa
flexibilitat en el tipus de distribució de serveis a la qual es vincula l’activitat- es
creu convenient estimar l’al·legació presentada”.
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Atès que en data 5 d’octubre del 2000 va ser sol·licitat a la Direcció General de
Carreteres un informe en relació a la viabilitat de la Modificació puntal en tràmit,
en compliment d’allò que disposa l’article 57 b) del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Atès que fins a la data d’avui no s’ha obtingut cap resposta a l’esmentada
sol·licitud d’informe.
Vist que l’article 57 del Decret Legislatiu esmentat, en els seus apartats 3r. i 4t.,
estableix que si l’informe no es rep en el termini de dos mesos es prosseguiran
les actuacions.
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.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor José Raul Giménez Ucero, en
nom i representació de la societat FECSA ENHER, en el sentit d’ampliar les
condicions d’ús fixades per la normativa de la Modificació puntual del Pla
general de Manresa. La Catalana, d’acord amb les argumentacions exposades
pels serveis tècnics municipals en el seu informe de 31 de gener del 2001.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. LA CATALANA, 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.”
4.1.3

RECONÈIXER
UN
CRÈDIT
EXTRAJUDICIAL
A
FAVOR
DE
CONSTRUCCIONES JOSÉ A. SÁNCHEZ SANTAMARÍA, SL. , PER
IMPORT DE 10.820.576 PTA, EN CONCEPTE DE LES OBRES DE
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REBLERT DE LA RASA DEL FERROCARRIL DEL CARRER FONT DEL
GAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia 7
de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el regidor delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
CREDITOR
CONSTRUCCIONES JOSE A. SANCHEZ SANTAMARIA SL
NIF B-59345744
Domicili: c/ Joan XXIII núm. 26. 08251-SANTPEDOR.
CONCEPTE
OBRES DE REBLERT DE LA RASA DEL FERROCARRIL DEL CARRER
FONT DEL GAT.
IMPORT
10.820.576 PTA (inclòs el 16% d’IVA)”
El senyor García i Comas pren la paraula i diu que el primer dictamen fa
referència a una modificació del Pla General per al sector Els Dolors, en el
qual, en aquests moments s’està desenvolupant el projecte d’urbanització dels
carrers. Es tracta de la part industrial, situada al voltant del Palau Firal, és a dir,
el que queda centrat a través del carrer Sallent.
En aquell espai s’han plantejat alguns conflictes de planejament que s’han
resolt amb l’adequació del planejament a la manera en què hauria de quedar la
futura urbanització, per millorar i adequar al màxim els costos i no crear-ne
d’innecessaris en la zona. Es buscar la manera més òptima d’executar les
obres d’urbanització per obtenir un màxim d’aprofitament d’aquest sòl
residencial. Si no se li demana, no concretarà els punts que es modifiquen
d’aquest Pla Industrial d’Els Dolors.
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El segon dictamen també fa referència a una modificació del Pla General. En
aquest cas, s’aprova provisionalment la modificació del Pla General, que
possibilitaria la rehabilitació de l’estació del transformador elèctric, situat en el
sector conegut com a La Catalana, i, posteriorment es trametrà a la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Durant el període d’exposició pública de l’anterior aprovació, la societat FECSA
va presentar una al.legació, en la que demanava una ampliació de l’ús
d’activitat, és a dir, l’anterior redactat feia referència a una restricció de la
distribució d’energia elèctrica, i l’al.legant demana que, a més d’energia
elèctrica, es faci referència també a aigua, gas, comunicacions i altres activitats
afins.
No s’ha obert a qualsevol tipus d’oficina, però és tracta de restringir a aquest
tipus d’empresa de serveis i ampliar més el d’energia elèctrica, que hi havia
abans.
Per tant, s’estima l’al.legació presentada per la societat FECSA.
El tercer dictamen correspon a un reconeixement de crèdits, que fa referència a
les obres de reblert de la rasa del carrer de la Font del Gat. Quan s’estaven fent
els moviments de terra d’una obra propera a la rasa de la Font del Gat, va
aparèixer l’oportunitat d’acordar que les terres sobrants d’unes excavacions
poguessin formar part del reblert de la rasa, i anar compactant i adequant tot
aquest terreny a les futures urbanitzacions.
Això va representar un estalvi, ja que si s’hagués hagut de comprar aquestes
terres en el mercat, s’hauria produït un important encariment d’aquesta obra.
Per tant, no es va poder fer un concurs, perquè qui podia o havia de
subministrar aquestes terres era el constructor que hi havia al costat d’aquesta
obra.
Per això, es van adoptar acords amb aquell constructor, sempre sota el control
dels tècnics municipals i la part d’obres que es va haver de fer, perquè es va
haver de construir un drenatge del terreny, es van col.locar els tubs del
clavegueram i es va anar compactant amb màquines tota la part del terreny per
deixar-lo a punt per poder rebre el carrer de la Font del Gat, respecte el qual
creu que es podrà iniciar la seva urbanització durant aquest any.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que respecte el tercer dictamen,
sobre el reconeixement de crèdit, el GMCIU entén la urgència i l’oportunitat del
tema i, per tant, tal com també va manifestar en la Comissió Informativa, votarà
afirmativament els tres dictàmens.
L'alcalde pregunta al secretari si hi ha algun inconvenient en fer la votació
conjunta, o bé si preferiria fer-la separada respecte el tercer dictamen.
El secretari respon a l’alcalde que respecte el dictamen número 4.1.2,
preferiria que la votació fos separada, malgrat que l’alcalde té l’última paraula,
des del punt de vista que requereix una majoria qualificada en base a l’article
47 de la llei 7/85. En realitat, s’està aprovant provisionalment una modificació
puntual que requereix majoria qualificada.
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L’alcalde disposa la votació separada dels tres dictàmens.
Sotmès a votació el dictamen número 4.1.1, s’aprova per unanimitat dels
membres presents.
Sotmès a votació el dictamen número 4.1.2, s’aprova per unanimitat dels 23
membres presents (10 GMS - Sr. Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr.
Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr. Eduardo Teixeiro, Sra. Aida Guillaumet,
Sr. Josep Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torres i Sr. Francesc Caballo
-, 1 GMIC-V, 3 GMERC, 8 GMCIU i 1 GMPP - Sra. Carina Rius -) i, per tant,
amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Sotmès a votació el dictamen número 4.1.3, s’aprova per unanimitat dels
membres presents.
4.1.4

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I RATIFICAR
EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC DEL PLA PARCIAL TOSSAL DELS CIGALONS 2, SUBSCRIT
EN DATA 1 DE FEBRER DE 2001, ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
I
ELS PROPIETARIS MAJORITARIS DE LA SUPERFÍCIE DELS
TERRENYS DE L’ÀMBIT ESMENTAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia 6
de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 23 de maig de 1997, per resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya fou aprovat
definitivament el Pla general d’ordenació urbana de Manresa, el qual delimita
l’àmbit de sòl urbanitzable programat anomenat “Pla parcial Tossal dels Cigalons
2”.
Atès que el planejament vigent fixa com a objectius de desenvolupament
d’aquest sector, els següents:
a)
b)

c)
d)

La creació d'una àrea de creixement de caràcter residencial que formalitzi
la relació de la ciutat amb l'eix del Cardener.
La consecució d'un tram d'una artèria urbana d'importància cabdal, el
carrer Capità Cortès, i la seva connexió amb el carrer Concòrdia, el qual
configura l'anell viari més exterior de l'assentament urbà.
La consecució d'uns espais per a equipaments amb un pes important per
als barris adjacents al sector.
La formalització del carrer Lepant, com a punt d'accés a l'assentament
urbà des de l'eix del Cardener.

Atès que contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla General, els propietaris
majoritaris dels terrenys que conformen l’àmbit de Tossal dels Cigalons 2, això
és, les entitats mercantils “Bonaplata, 1, S.A.”, “Tossal dels Cigalons, S.L.”,
“Esmial, S.A.”, “Catllari, S.L.”, els Srs. Josep Claret Tarrés, Agustí Cots Calsina,
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Joan Simats Oliva, Joan Novell Cots i la Sra. Flora Franch Besolí van
interposar recurs contenciós administratiu, que es segueix actualment amb el
núm. 1707/97 davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per disconformitat amb la
classificació urbanística dels terrenys de la seva propietat i amb l’aprofitament
urbanístic del sector.
Atès que l’Ajuntament de Manresa i els propietaris esmentats estan interessats
conjuntament en cloure la problemàtica plantejada i en portar a terme, a la
major brevetat possible, el desenvolupament urbanístic del sector, la qual cosa
requereix en primer lloc la formulació i tramitació d’un Pla Parcial i la posterior
constitució de la Junta de Compensació que, al seu torn, haurà de redactar els
corresponents Projectes d’Urbanització i de Compensació.
Atès que, amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics i privats i de
garantir els objectius definits anteriorment, en data 1 de febrer del 2001 totes
les parts esmentades han subscrit el Conveni de col·laboració per al
desenvolupament urbanístic del Pla parcial Tossal dels Cigalons 2, adjunt a
aquest dictamen, la vigència del qual és supeditada a la seva ratificació pel Ple
de la Corporació.
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, no
observant-se en aquest conveni cap clàusula perjudicial per als interessos de
l’Ajuntament.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple Corporatiu i RATIFICAR el Conveni
de col·laboració per al desenvolupament urbanístic del Pla parcial Tossal dels
Cigalons 2, subscrit en data 1 de febrer del 2001, entre l’Ajuntament de Manresa i
les entitats mercantils “Bonaplata, 1, S.A.”, “Tossal dels Cigalons, S.L.”, “Esmial,
S.A.” i “Catllari, S.L.”, els Srs. Josep Claret Tarrés, Agustí Cots Calsina, Joan
Simats Oliva, Joan Novell Cots i la Sra. Flora Franch Besolí, en la seva qualitat de
propietaris majoritaris de la superfície dels terrenys que conformen l’esmentat
àmbit de sòl urbanitzable programat.”
El senyor García i Comas pren la paraula i diu que amb aquest dictamen el Ple
es dóna per assabentat del conveni signat entre l’Ajuntament i la majoria dels
propietaris del Tossal dels Cigalons.
Amb el conveni es pretén establir o fixar unes relacions entre els propietaris i
l’Ajuntament, en el sentit de definir la diferència entre el sòl públic i el privat, quins
són els equipaments, els vials i els espais verds. També definir o recordar quins
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són els aprofitaments, que són els que defineix el Pla General, però també se’n fa
esment.
I, sobretot, definir els materials amb els que s’han d’urbanitzar els carrers afectats,
que és important per xifrar els costos d’urbanització.
Així mateix, amb el conveni s’ha tingut una planificació de tota la gestió dels
documents que han d’anar presentant els propietaris: el pla parcial, el projecte de
compensació i el projecte d’urbanització. Una planificació que pot portar durant
aquest any els tràmits necessaris per tirar endavant el Pla Parcial, mentre no hi
hagi obres en aquest sector.
Els propietaris, per la seva banda, renuncien a uns recursos contenciosos
administratius que havien interposat contra l’Ajuntament, en els que al·legaven el
seu desacord amb la qualificació de pla parcial dels terrenys, i demanaven que es
qualifiquessin com a sòl urbà, i, per tant, no havien d’estar subjectes a
determinades cessions.
Així doncs, amb la renuncia dels propietaris respecte els contenciosos, com a
conseqüència d’aquest conveni, queda el planejament tal com està previst en el
Pla General.
Una qüestió important que cal acabar satisfent perquè es puguin conduir i dur a
terme les obres el més aviat possible, és que els propietaris es converteixin
realment en promotors de sòl i en inversors d’aquests terrenys. Aquesta part
correspon als propietaris i espera que durant aquest any es pugui anar produint
aquest canvi perquè els propietaris passin a ser promotors.
A més de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament va adquirir uns terrenys,
que constitueixen unes petites propietats que només arriben al cinc per cent. Per
tant, aquesta Administració forma part de la llista de propietaris que hi ha en
aquest terreny perquè pugui estimular al màxim la urbanització del Tossal dels
Cigalons, que ha de ser un dels punts importants d’entrada a la ciutat a través de
tot l’Eix del Cardener, a la carretera de Cardona. Aquest punt donaria també un
acabat de ciutat i un reequipament a tot el barri de la plaça de Catalunya.
Aquestes són les negociacions que l’Ajuntament ha dut a terme amb els
propietaris, que han donat com a resultat aquest conveni i espera que molt aviat
es pugui disposar dels documents necessaris per poder-los aprovar.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament
el dictamen i està satisfet que es desencalli aquest tema del conveni i de tot el
referent a la urbanització del Tossal dels Cigalons.
Malgrat això, tenint en compte que aquest és un tema que té molta història, que
parteix de l’aprovació del Pla General de l’any 1981 fins ara, voldria fer una
reflexió sobre un tema que considera important i que reflecteix d’alguna manera,
l’evolució d’algunes coses.
Del primer Pla General que es va aprovar l’any 1981 fins a l’aprovació d’aquest
conveni, bàsicament, s’ha passat d’un aprofitament de sòl públic del 67 per 100 a
un del 52 per 100.
L’any 1995, l'equip de govern de Convergència i Unió va intentar fer una
modificació, però no va ser prou valent com perquè sortissin els números i es va
passar a un aprofitament de sòl públic del 60 per 100, per tant, es va perdre el 7
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per 100. Ara, en aquest darrer període, s’ha anat a una pèrdua de sòl públic fins a
un 52 per 100. I, en l’edificabilitat, que és important, s’ha passat de 73.000 metres
quadrats de l’any 1981 a 99.000 metres quadrats, més els 5.000 metres de sòl
que es va passar de sòl urbanitzable a sòl urbà.
Amb tot això, vol dir que el GMCIU votarà afirmativament el dictamen, però
voldria recordar que hi van haver èpoques, sobretot la d’abans de l’aprovació de
la modificació, quan es va treballar tot el tema del sector d’urbanització prioritària,
en què el GMCIU va dir que era difícil tirar endavant el Tossal dels Cigalons, que
faltava edificabilitat, que el Pla General no era l’idoni i que les càrregues que tenia
aquest Pla parcial eren molt grans. En aquell moment, semblava que els grups
que estaven a l’oposició i que ara governen no s’ho acabaven de creure.
La modificació i la pèrdua d’espai públic des del 1995 fins al 1997 ha estat
gairebé d’un 8 per 100. De vegades, es veuen molt diferents les coses des del
govern que des de l’oposició.
El senyor García i Comas respon a la intervenció del senyor de Puig dient que
l’edificabilitat no ha variat, és d’un 1,05 del total, és a dir, 0,85 per a residencial
més 0,2 per a comercial. Això es manté a través de totes aquestes tramitacions
que ha comentat el senyor de Puig, des de l’any 1981 fins l’any 1997.
Quant al sòl públic, respecte el qual el senyor de Puig ha dit que baixa del 67 al
52 per 100, el que s’ha fet és adequar-se a la legislació que limitava a un 60 per
100. Cal pensar que el que s’està fent és complir els objectius i, de vegades, no
és tant el percentatge de sòl, sinó el que es vol obtenir.
En aquest cas, el que s’ha estat fent és un carrer Lepant molt més ample del que
es preveia al Pla General, que és el que interessa.
Els altres carrers s’han adequat a les superfícies que anava permetent el Pla,
però en aquest Pla interessa tenir un bon carrer Lepant amb una bona entrada i
s’ha ampliat, com es pot veure en tots els documents, l’entrada d’aquest carrer.
No recorda en aquest moment la seva amplada, però s’ha ampliat
considerablement, perquè és l’eix per on s’ha d’entrar.
És important arribar a un conveni amb la propietat, perquè es poden realitzar
plans d’urbanització, però, si no hi ha una relació amb la propietat perquè els
pugui tirar endavant i pugui anar invertint, serà difícil que es pugui anar executant
planejament a la ciutat de Manresa.
En aquest moment, tots els propietaris estan d’acord en tirar endavant aquest Pla,
i cal tenir en compte que en el projecte d’urbanització de l’any 1995 els preus
d’urbanització eren dels voltants de les 9.000 pessetes per metre quadrat de
sostre, preus que ni ara s’estan pagant, i als quals no s’arriba en aquests
moments amb els plans parcials que s’estan duent a terme.
Aquell pla resultava molt car i suposava unes importants despeses, per tant, no
es podia realitzar. Si es fan plans i no es poden executar, quedaran al calaix de
l’Ajuntament.
Amb aquest conveni, s’ha possibilitat la realització d’aquests plans, mantenint els
estàndards de sòl públic que preveu el Pla General.
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El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que si el senyor García no hagués dit
res més, ell ja n’hauria tingut prou amb la seva anterior explicació, però ja que veu
que no s’entenen, li ha de dir que els objectius són els mateixos ara que a l’any
1995, i només hi ha una diferència: que en aquell moment, l'equip de govern no
tenia majoria absoluta, per tant, quan havia de sotmetre un conveni a l’aprovació
del Ple, l’havia de pactar abans amb tothom. En aquell moment, l'equip de govern
no va ser capaç de pactar per posar-hi més edificabilitat. El senyor García ha dit
que es manté el paràmetre de l’1,05, això ja se sap, però, si es redueix el tema
d’ús públic, i li dóna edificabilitat, l’està augmentant.
Ell ha fet uns números, segons els quals es passa de 73.000 a 99.000 metres
quadrats de sostre. Això són 22.000 metres quadrat més de sostre. Si s’hi aplica
la repercussió, tot això beneficia el conjunt del Pla parcial.
Del primer Pla parcial, que ell recorda que era d’uns 100.000 metres quadrats en
conjunt, se’n passen a sòl urbà directament gairebé 6.000. Tot això són càrregues
que es treuen d’aquest Pla parcial.
Per tant, no és que l'equip de govern hagi fet el gran invent, sinó que només ha
donat més metres quadrats, no més coeficient, amb la qual cosa, hi ha més
recursos i el Pla parcial es pot tirar endavant.
La diferència entre aquell moment i ara és que l'equip de govern de Convergència
i Unió, per tirar endavant, s’ho havia de buscar, i l’oposició no li ho va posar fàcil
en la modificació del Pla General.
Només volia dir això, creu que aquest tema ja s’ha debatut prou i ja ha dit abans
que el GMCIU votarà afirmativament.
El senyor García i Comas diu que, evidentment, les majories són important i no
ho discutirà, però el que se sotmet a aprovació és un conveni amb la propietat,
que està disposada a invertir, a tirar endavant aquest Pla i a renunciar als
recursos contenciosos interposats.
No ha estat senzill arribar a uns acord i el conveni és positiu perquè s’obtindrà,
d’una vegada, el carrer Lepant i l’entrada a Manresa des de l’eix del Cardener.
Hi ha hagut modificacions en el Pla General, s’ha dividit en dues parts, fent-ho de
manera que es pugui realitzar, però és obligació de l’Ajuntament posar els plans
perquè es puguin realitzar.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.2.1 i 4.2.2 de l’ordre del dia.
4.2.1

APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIUTATS PER AL RECICLATGE.

A

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient,
del dia 5 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que amb la redacció i aprovació unànime per la Corporació municipal el
22 de febrer del 2000 de l’Agenda 21 local es consolida un procés iniciat el
1996 amb l’adhesió de la ciutat de Manresa a la Carta d’Aalborg reconeixement dels principis per tal d’avançar col·lectivament vers la
sostenibilitat - , i que tingué continuïtat amb la realització de l’Auditoria
Ambiental, el 1997, i amb l’àmplia experiència de participació ciutadana
articulada a través dels Fòrums Ambientals.
Atès que el Pla d’Acció Ambiental, que concreta les línies estratègiques
bàsiques que han d’orientar la gestió ambiental local, desplega un total de
catorze actuacions per tal de portar a terme el tema de la gestió dels residus,
basant-se en els criteris de minimització i valorització.
Atès que per tal de treballar aquesta línia estratègica és d’una importància
cabdal l’establiment d’intercanvis d’informació, l’oportunitat de compartir
experiències i la possibilitat d’accedir a dades específiques sobre la gestió dels
residus sòlids urbans.
Atès que amb aquesta finalitat, a l’abril de 1997, es va constituir a Pamplona
l’Associació Espanyola de Ciutats pel Reciclatge integrada per entitats locals,
associacions, federacions i organitzacions no governamentals afins a l’objectiu
de contribuir a una gestió ecològica i econòmica racionals dels residus urbans.
Per tot això, la Regidora-delegada de Medi Ambient, Montserrat Selga i Brunet,
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació
Espanyola de Ciutats per al Reciclatge.”
4.2.2

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I RATIFICAR
EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL DIA 17 DE GENER DE
2001 ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA , EL SENYOR ESTEVE
PUJOL CHAMORRO I LA SENYORA ROSALIA CHAMORRO PÉREZ, PER
A LA CESSIÓ D’ÚS DE PART D’UNA FINCA SITUADA A LA PARTIDA
DELS CORRONS, DESTINADA A LA PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient,
del dia 6 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en realitzar actuacions dirigides a
la recuperació d’espais arbrats en el terme municipal, així com en la
recuperació i millora ambiental de la vall de la riera de Rajadell, catalogada
segons el Pla General de Zona de Reserva Ecològica, per fer d’aquest indret
un espai de natura i d’esbarjo.
Atès que el Col·lectiu Ecologista l’Alzina -entitat inscrita al registre municipal
d’entitats amb el número 36/94- va sol·licitar a aquest Ajuntament els permisos
preceptius i la seva col·laboració en les tasques de preparació del terreny per
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efectuar una plantada popular d’arbres en un espai ubicat a la riba esquerra de
la riera de Rajadell a uns cent metres aigües avall del barri del Xup.
Atès que l’Ajuntament de Manresa i, en concret, la Regidoria de Medi Ambient,
va manifestar el seu interès en col·laborar en la plantada popular d’arbres i
arbusts amb el Col·lectiu Ecologista l’Alzina, que tingué lloc el passat dia 21 de
gener de 2001.
Atès que l’acceptació d’aquesta col·laboració comportà, entre d’altres, el
compromís per part de l’Ajuntament de Manresa de realitzar l’acondicionament
del terreny on s’havien de plantar els 36 arbres i 36 arbusts (anivellació del
terreny amb aportació de terra i excavació de 36 forats).
Atès que, en aquest sentit, en data 17 de gener del 2001 es va subscriure un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, el senyor Esteve Pujol
Chamorro i la senyora Rosalia Chamorro Pérez, per mitjà del qual els
particulars esmentats cedeixen l’ús de part d’una finca de la seva propietat (uns
1600 metres quadrats) situada a la Partida dels Corrons, casa Torrebota,
segons inscripció al Registre de la Propietat de Manresa com a finca número
4399 del Tom 1534, Llibre 86, Foli 137, per tal que l’Ajuntament de Manresa hi
pugui dur a terme plantacions d’arbres i arbusts i establir-hi un lliure accés.
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, no
observant-se en el conveni subscrit cap clàusula perjudicial per als interessos
de l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
La Regidora Delegada de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per
la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni
de col·laboració signat en data 17 de gener de 2001, entre l’Ajuntament de
Manresa el Sr. Esteve Pujol Chamorro i la Sra. Rosalia Chamorro Pérez, dirigit
a la cessió de l’ús de part d’una finca de la seva propietat situada a la Partida
dels Corrons, casa Torrebota, per tal de dur-hi a terme plantacions d’arbres i
arbusts i establir-hi un lliure accés.”
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i diu que amb el primer dictamen es
proposa l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació Espanyola de Ciutats per al
Reciclatge.
Aquesta és una associació jove que va néixer l’any 1996 i que fa cada any una
assemblea i unes jornades tècniques.
Mirats els seus Estatuts, el seu objectiu és afavorir les relacions entre ciutats
que tenen la intenció de reduir la generació de residus i optimitzar la seva
gestió econòmica, així com compartir experiències.
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En aquesta associació conflueixen municipis molt diversos i petites, mitjanes i
grans entitats.
Considera important que l’Ajuntament de Manresa estigui associat amb altres
entitats municipalistes o altres ajuntaments, mitjançant una associació que té
una voluntat municipalista de defensar els interessos dels ajuntaments enfront
dels nous reptes en gestió de residus.
Per això, es proposa a aquest Ple l’adhesió a aquesta associació.
Malgrat que hi hagi vàries legislacions i que els municipis adherits tinguin
procediments diferents, l’enriquiment dels contactes i de les jornades que
celebra cada any l’associació afavoreix la millor gestió de cada municipi adherit.
L’adhesió a l’associació costa 50.000 pessetes i, en aquest moment, els
beneficis que es produeixen, a part de l’intercanvi, és el de les jornades
tècniques anuals.
Aquesta associació és jove, però va a més, perquè hi ha problemàtiques
comuns a tots els municipis de l’Estat.
El segon dictamen fa referència a la cessió d’ús d’un terreny situat a la Riera de
Rajadell.
A proposta de la iniciativa ciutadana del Col·lectiu Ecologista l’Alzina, en la
seva campanya de reforestació anual, així com en altres anys s’havia fet una
reforestació dins del municipi de Manresa, aquest any es va proposar fer-la a
l’entorn de la Riera de Rajadell, en el punt on hi havia hagut els antics horts, en
una proposta ciutadana de recuperar el bosc de ribera.
La regidoria va considerar interessant aquesta proposta i, per això, va unir
esforços amb altres entitats, com és l’Associació de Veïns del Xup, la de
Salelles, i altres persones.
Malgrat que el terreny és de domini públic hidràulic, la propietat continua essent
privada, però els usos són restringits.
Es va demanar el corresponent permís a l’Agència Catalana de l’Aigua per fer
la plantació i es va gestionar que la propietat cedís l’ús perquè fos pública i no
quedés condicionada en un futur a un tancament o utilització privativa d’aquest
esforç comú de moltes entitats i de l’Ajuntament.
Aquest conveni no té cap part molt especial, sinó que simplement és un ús
obert, públic que es garanteix i el compromís de l’Ajuntament és mantenir-lo
durant dos anys, durant els quals es regaran els arbres perquè arrelin i no
perdre així l’esforç que s’ha fet, i, posteriorment, ja faran la seva pròpia
regeneració.
Els propietaris estan totalment d’acord amb aquestes condicions i, si en el futur
haguessin de talar algun arbre dels que es van plantar en una superfície no
gaire gran, però prou representativa com per veure com pot ser un bosc de
ribera, haurien de demanar permís a l’Ajuntament i es garanteix que podran
treure profit de l’arbre, si és necessari talar-lo perquè s’ha acabat la seva vida o
perquè s’ha mort per alguna causa.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.2.1 i 4.2.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
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5.

ÀREA DE SERVEIS D’ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.1.1

DESIGNAR NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL
D’IMMIGRACIÓ I APROVAR LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials, del
dia 8 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 15 de desembre de
1997, va adoptar l'acord de crear la Comissió per al Pla Integral d'Immigració
constituït per un Membre de la Corporació, que actua com a President, i per
tècnics municipals vocals.
Atès que, com a Secretària de la Comissió, hi consta la Sra. Montserrat
Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials.
Atès que, des de la Regidoria d'Ensenyament i Serveis Socials es considera
que aquesta Comissió és un instrument essencial de confluència
interdepartamental i, per tant, d'aglutinació de les diferents necessitats i
sensibilitats des d'una perspectiva tècnica.
Atès que s'ha considerat la necessitat d'ampliar el ventall d'unitats i negociats
intervinents amb l'objectiu de consolidar aquest caràcter interdepartamental.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Serveis Socials, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar Secretari de la Comissió al Sr. Josep Vilarmau i Vila,
Responsable del Programa d'Immigració, en substitució de la Sra. Montserrat
Mestres i Angla.
SEGON.- Designar vocals als següents Tècnics:
- Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director dels Serveis a la Persona.
- Sra. Montserrat Morros i Martínez, Cap de Secció de Llicències i
Protecció de la Legalitat.
- Sra. Cristina Lliró i Morell, Tècnica de Solidaritat.
- Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials.
TERCER.- Aprovar la nova composició de la Comissió per al Pla Integral
d'Immigració que estarà integrat per les següents persones:
President:
- Sr.
Josep Ramon Mora i Villamate. Regidor d'Ensenyament i Serveis
Socials.
Vocals:
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- Sr. Josep Serrano i Blanquer. Director dels Serveis a la Persona.
- Sra. Trinitat Capdevila Fíguls. Cap de Secció de Llicències i Protecció de
la Legalitat.
- Sra. Immaculada Freixenet i Rosell. Tècnica de Promoció Econòmica i
ocupació.
- Sr. Enric Roca i Carrió. Cap de la Unitat de Cultura.
- Sra. Sílvia Flotats i Giner. Tècnica de Joventut.
- Sra. Sílvia Saura i Villar. Cap de la Unitat d'Esports.
- Sra. Elisenda Solsona i Serrat. Cap de la Unitat de Sanitat.
- Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de la Unitat d'Educació.
- Sra. Montserrat Morros i Martínez. Cap d'Unitat Juridicoadministrativa de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
- Sra. Cristina Lliró i Morell, Tècnica de Solidaritat.
- Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials.
Secretari:
Sr.

Josep Vilarmau i Vila, Responsable del Programa d'Immigració.

Esporàdicament, aquell personal que el President consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació."
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que aquest dictamen té com a
missió o objectiu actualitzar la composició de la Comissió interdepartamental
d’Immigració, Programa Ciutadania.
Aquesta actualització ve induïda pel fet que, en haver-se incorporat el senyor
Josep Vilarmau i Vila com a responsable del Programa, passarà a formar part
de la Comissió com a secretari tècnic i, alhora, es complementa la Comissió
incorporant altres representants de serveis municipals perquè en formin part.
Aprofita per advertir que hi ha un error material en el dictamen, en el sentit que
en l’apartat segon s’esmenta la senyora Montserrat Morros i Martínez, com a
cap de Secció de Llicències i Protecció de la Legalitat, la qual cosa no és
correcta ja que és cap de la Unitat Juridicoadministrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
El secretari diu que se subsanarà directament com a tal error material, en virtut
de la Llei 30/1992, concretament en el seu article 105, i s’aprovarà l’acta
d’aquesta sessió amb el dictamen corregit.
Sotmès a votació el dictamen amb l’esmena oral incorporada, s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents.
5.2

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SOLIDARITAT

5.2.1

DESIGNAR NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL
DE JOVENTUT I APROVAR LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut i
Solidaritat, del dia 8 de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 15 de desembre de
1997, va adoptar l'acord de crear la Comissió per al Pla Integral de Joventut
constituït per un Membre de la Corporació, que actua com a President, i per
tècnics municipals vocals.
Atès que, mitjançant Decret de data vint de juliol de mil nou-cents noranta-nou,
es nomena Regidora Delegada de Joventut i Solidaritat a la Sra. Aida
Guillaumet i Cornet.
Atès que com a Secretària de la Comissió hi consta la Sra. Elisabet Tudó i
Rialp, Cap de Secció de Serveis Personals, que actualment no ocupa aquest
lloc de treball.
Atès que, en data 18 de desembre de 2000, el Ple de la Corporació va aprovar
el Pla integral de Joventut com a marc aglutinador de les actuacions i les línies
de treball de l'Ajuntament de Manresa en matèria de joventut.
Atès que, des de la Regidoria de Joventut i Solidaritat es considera que, per al
bon desenvolupament d'aquest Pla, la Comissió per al Pla Integral de Joventut
és un instrument essencial de confluència interdepartamental i, per tant,
d'aglutinació de les diferents necessitats i sensibilitats, des d'una perspectiva
tècnica, del sector més jove de la nostra població.
Atès que s'ha considerat la necessitat d'ampliar el ventall d'unitats i negociats
intervinents amb l'objectiu de consolidar aquest caràcter interdepartamental.
Per tot això, la Regidora Delegada de Joventut i Solidaritat, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar com a Presidenta de la Comissió per al Pla Integral de
Joventut a la Regidora Delegada de Joventut i Solidaritat en virtut de
nomenament per Decret de data 20 de juliol de 1999.
SEGON.- Designar Secretaria de la Comissió a la Sra. Sílvia Flotats i Giner,
Tècnica de Joventut, en substitució de la Sra. Elisabet Tudó i Rialp.
TERCER.- Designar vocals als següents Tècnics:
- Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director dels Serveis a la Persona.
- Sra. Montserrat Morros i Martínez, Cap de Unitat Juridicoadministrativa
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
- Sr. Josep Vilarmau i Vila, Responsable del Programa d'Immigració.
- Sra. Cristina Lliró i Morell, Tècnica de Solidaritat.
- Sra. Montserrat Mestres i Angla. Cap de secció de Serveis Socials.
- Sra. Esperança Ferrer Cenar. Cap de la Unitat de Medi Ambient.
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QUART.- Aprovar la nova composició de la Comissió per al Pla Integral de
Joventut que estarà integrat per les següents persones:
Presidenta: Sra. Aida Guillaumet i Cornet. Regidora de Joventut i Solidaritat.
Vocals:
- Sr. Josep Serrano i Blanquer. Director dels Serveis a la Persona.
- Sra. Trinitat Capdevila Fíguls. Cap de Secció de Llicències i Protecció de
la Legalitat.
- Sra. Immaculada Freixenet i Rosell. Tècnica de Promoció Econòmica i
ocupació.
- Sr. Enric Roca i Carrió. Cap de la Unitat de Cultura.
- Sra. Sílvia Saura i Villar. Cap de la Unitat d'Esports.
- Sra. Elisenda Solsona i Serrat. Cap de la Unitat de Sanitat.
- Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de la Unitat d'Educació.
- Sra. Montserrat Morros i Martínez. Cap de Unitat Juridicoadministrativa
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
- Sr. Josep Vilarmau i Vila. Responsable del Programa d'Immigració.
- Sra. Cristina Lliró i Morell. Tècnica de Solidaritat.
- Sra. Montserrat Mestres i Angla. Cap de Secció de Serveis Socials.
- Sra. Esperança Ferrer Cenar. Cap de la Unitat de Medi Ambient.
Secretària: Sra. Sílvia Flotats i Giner. Tècnica de Joventut.
Esporàdicament, aquell personal que la Presidenta consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació."
La senyora Guillaumet i Cornet pren la paraula i diu que aquest dictamen
també té la funció d’adequar-se als canvis de l’Organigrama que s’han produït
darrerament i, per tant, adequar-se a l’objectiu d’executar el Pla Jove, el seu
seguiment i la seva avaluació.
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU no té cap inconvenient
respecte a aquest dictamen i, per tant, el votarà afirmativament, però vol
aprofitar per formular una pregunta que no ha presentat en veure que hi havia
aquest punt en l’ordre del dia.
Li agradaria saber si interpreta bé el fet que en l’ordre del dia del proper Consell
Municipal de Joves, que se celebrarà el proper dijous, hi hagi un punt que fa
referència a la planificació del Pla Jove per a aquest any 2001. En aquest
sentit, li agradaria saber si en aquest punt la intenció és aprovar el plànning del
que es farà l’any 2001, donant compliment als acords adoptats al mes de
desembre, quan es va aprovar el Pla Jove. I també si el procediment serà el
d’aprovar la planificació cada any en el Consell Municipal de Joves o bé si es
farà d’alguna altra manera.
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La senyora Guillaumet i Cornet respon que el punt de l'ordre del dia que fa
referència a la convocatòria del Consell és per discutir el programa del Pla Jove
2001, i ja veuran si es pot arribar a una aprovació o no en el Consell.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4 de l’ordre del dia, prèvia votació de la
ratificació de la inclusió dels assumptes 5.3.3 i 5.3.4 a l’ordre del dia per raons
d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
5.3.1

DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PEL SENYOR JUAN ANTONIO GUITART FONT, EN RELACIÓ A LA
CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE EL NÍNXOL NÚM. 458 DE LA
SECCIÓ SANT MAURICI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 29
de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, en data vint-i-tres de febrer de dos mil, es va iniciar, per aquesta
Corporació, expedient de caducitat relatiu a la sepultura núm. 458 de la Secció
Sant Maurici.
Atès que, amb posterioritat, es fa pública la resolució esmentada mitjançant
notificació i publicació al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona i al
Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte que possibles interessats puguin
formular al·legacions.
Atès que no es formula compareixença per part de cap interessat, un cop
complerts els requisits de procediment legalment establerts i, transcorreguts els
terminis previstos, en data 18 de desembre de 2000, el Ple de la Corporació
declara la reversió a favor de l'Ajuntament de les sepultures objecte
d'expedient.
Atès que, davant la comunicació d'aquesta resolució a Juan Antonio Guitart
Font, en temps i forma es formula recurs potestatiu de reposició front l'esmentat
acord.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener;
articles 348 i següents del Codi Civil i articles 20 i 38 i següents del Reglament
del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
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ACORD
Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per En Juan Antonio
Guitart Font davant l'acord de Ple adoptat en data de divuit de desembre de
dos mil, mitjançant el qual es declarava la caducitat del dret funerari sobre el
nínxol núm. 458 de la Secció Sant Maurici del Cementiri Municipal."
5.3.2

ESTIMAR EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ INTERPOSAT PER
LA SENYORA MARIA ANGELES MUNCUNILL ESTERRI, EN RELACIÓ A
LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE EL NÍNXOL NÚM. 170 DE
LA SECCIÓ SANT MAURICI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 30
de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, iniciat expedient de caducitat en relació a la sepultura en litigi, es
presenta per la compareixent instància en aquest Ajuntament on sol·licita que
s'aturi l'esmentat procediment i es reconegui la titularitat del nínxol a favor seu i
de la seva germana Mercè, tenint en compte que els dos difunts enterrats a
l'esmentat nínxol són familiars seus.
Atès que, analitzada la sol·licitud, en data de 28 de març del present, es resol
per aquests serveis la desestimació de la mateixa en virtut de la manca de
possibilitat d'acreditació, per part de la peticionària, de cap dret sobre el mateix
ni de possessió del títol. Així mateix, se l'informa del mecanisme a seguir per a
la recuperació de les despulles dels seus familiars.
Atès que, com a conseqüència d'aquesta desestimació, en data de disset de
juliol, el Ple de la Corporació procedeix a declarar la caducitat del dret funerari
sobre el nínxol, acord comunicat a través de notificació datada el divuit del
mateix.
Atès que davant aquesta declaració de caducitat, es presenta per la
interessada recurs potestatiu de reposició que serà desestimat pel Ple de la
Corporació en data 18 de setembre de 2000 donat que no s'aporta cap element
que en dret justifiqui una alteració de la resolució adoptada.
Vist que, posteriorment, i en data 13 de novembre de 2000, es registre, en
compliment dels requisits de temps i forma, recurs extraordinari de revisió per
part de la interessada, en la qual aporta, com a element nou, fotocòpies
notarialment compulsades del títol de propietat del qual, en el moment actual
en són posseïdors.
Atès el que disposen els articles 118 i següents de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener;
articles 609 i següents del Codi Civil i articles 20, 25, 28, 68 i 69 del Reglament
del Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
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ACORD
Estimar el recurs extraordinari de revisió interposat per Na Maria Angeles
Muncunill Esterri davant de l'acord de Ple, adoptat en data de 18 de setembre
de 2000, mitjançant el qual es desestimava recurs potestatiu de reposició front
la declaració de caducitat del dret funerari sobre el nínxol núm. 170 de la
Secció Sant Maurici de Cementiri Municipal."
5.3.3

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, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986,
DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR EN EL
CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR
JOSÉ MARIA PARÉS FAUS, EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE CADUCITAT
DE DRET FUNERARI RELATIU AL NÍNXOL 664 DE LA SECCIÓ SANT
MAURICI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 15
de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, en data 3 de març de 2000, es dicta, pel Regidor Delegat de Sanitat,
Decret mitjançant el qual s'incoa expedient de caducitat relatiu al dret funerari
de la sepultura núm. 664 de la Secció Sant Maurici.
Atès que, no havent-se formulat al·legacions, en data 19 de juny de 2000 es
dicta acord de Ple mitjançant el qual es declara la caducitat de dret funerari i
reversió conseqüent a l'Ajuntament.
Vista la instància presentada per En José Maria Pares Faus en data 9 de febrer
de 2001, entenent-se com a recurs potestatiu de reposició mitjançant el qual
sol·licita l'anul·lació de les actuacions practicades i la inscripció del dret funerari
al seu nom.
Atès que no aporta cap dels documents exigits per tal de poder procedir al
canvi de titularitat del dret funerari d'acord a allò establert als articles 34 i
següents en relació amb el 20 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener,
on es determina, entre altres elements, el termini de presentació des recurs de
reposició.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
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Declarar extemporani i, per tant, desestimar el recurs potestatiu de reposició
interposat per En José Maria Parés Faus davant l'expedient de caducitat del
dret funerari relatiu al nínxol núm. 664 de la Secció Sant Maurici."
5.3.4

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, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986,
DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR EN EL
CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
DECLARAR CONCLÒS L’EXPEDIENT RELATIU AL RECURS POTESTATIU
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR JORDI PLAYA CAMPANELOS,
EN RELACIÓ A LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE EL NÍNXOL
NÚM. 572 DE LA SECCIÓ SANT MAURICI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 14
de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que, en data 3 de març de 2000, es dicta, pel Regidor Delegat de Sanitat,
Decret mitjançant el qual s'incoa expedient de caducitat relatiu al dret funerari
de la sepultura núm. 572 de la Secció Sant Maurici.
Atès que, amb posterioritat, En Jordi Playa Campanelos formula al·legacions
respecte a aquesta decisió, sol·licitant la inscripció del nínxol al seu nom.
Atès que, havent-se desestimat aquesta pretensió, el Ple, en data 18 de
desembre de 2000, declara la caducitat del dret funerari sobre l'esmentat nínxol
i, conseqüentment, la seva reversió a favor de l'Ajuntament.
Atès que, en temps i forma, es formula per l'interessat recurs potestatiu de
reposició front a l'esmentat acord.
Atès que, en data 9 de febrer de 2001, es presenta per l'interessat desistiment
del recurs de reposició.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 i articles 42, 87 i 90 i 91 de la llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, parcialment modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener i articles 38 i següents del Reglament del Cementiri
Municipal i de Policia Mortuòria.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
Acceptar el desistiment i, per tant, declarar conclòs l'expedient relatiu al recurs
potestatiu de reposició interposat per En Jordi Playa Campanelos davant de
l'acord de Ple, adoptat en data de 18 de desembre de 2000, mitjançant el qual
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es declarava la caducitat del dret funerari sobre el nínxol núm. 572 de la Secció
Sant Maurici de Cementiri Municipal."
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens número 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4 directament a votació, de manera
conjunta, i s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
6.

ÀREA D'HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l’ordre del dia.
6.1.1

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 12
de febrer del 2001 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: Jordi Morera Sánchez, en representació de PERE GASSO
BURÉS
Expedient: OBM/229-00, ICB 120-00
Descripció obres: Conservació C/ Cap del Rec, 8-10
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: FRANCESC XAVIER MEDALLA ROCA
Expedient: COM/006-01, ICB/003-01
Descripció obres: Condicionament i reforma interior Passatge Amics 2-6,
1r 2a
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: MONTSERRAT RIBOT GRAU
Expedient: COM/032-01, ICB/001-01
Descripció obres: Nova teulada al C/ Na Bastardes, 15-17
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: Francesc Trullàs Barnaus, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA D’EN CREUS, 1
Expedient: COM/368-00, ICB/119-00
Descripció obres: Condicionament interior Plaça d’en Creus, 1
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: Verònica Serra Casals, en representació de LLUÏSA
PUIGBERTAN SERRET
Expedient: OBM/215-00, ICB/114-00
Descripció obres: Rehabilitació façana 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.
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 dels Serveis del Territori s’han informat
favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis
esmentat.
Atès que es compleixen la resta de requisits que donen dret a la bonificació
sol·licitada.
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: Jordi Morera Sánchez, en representació de PERE GASSO
BURÉS
Expedient: OBM/229-00, ICB 120-00
Descripció obres: Conservació C/ Cap del Rec, 8-10
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: FRANCESC XAVIER MEDALLA ROCA
Expedient: COM/006-01, ICB/003-01
Descripció obres: Condicionament i reforma interior Passatge Amics 2-6,
1r 2a
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: MONTSERRAT RIBOT GRAU
Expedient: COM/032-01, ICB/001-01
Descripció obres: Nova teulada al C/ Na Bastardes, 15-17
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: Francesc Trullàs Barnaus, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA D’EN CREUS, 1
Expedient: COM/368-00, ICB/119-00
Descripció obres: Condicionament interior Plaça d’en Creus, 1
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: Verònica Serra Casals, en representació de LLUÏSA
PUIGBERTAN SERRET
Expedient: OBM/215-00, ICB/114-00
Descripció obres: Rehabilitació façana 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.”
6.1.2

ESTIMAR DUES SOL.LICITUDS DE LA SOCIETAT FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, DE CONCESSIÓ DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 12
de febrer del 2001 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: Jordi Llatjós Sanuy, en representació de FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Expedient: OBM/206-00, ICB/091-00
Descripció obres: Rehabilitació de l’edifici d’habitatges situat al C/
Barreres, 1
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1-c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: Josep Armengol Tatjé, en representació de FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Expedient: OBM/187-00, ICB 97-00
Descripció obres: Condicionament local a la Plaça Immaculada,3
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1-c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Atès que l’apartat 1-c) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 95% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades per
Administracions Públiques o per organismes o empreses dependents de les
mateixes en els polígons i/o edificis de promoció i gestió públiques.
Atès que pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat
favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis
esmentat.
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Atès que es compleixen la resta de requisits que donen dret a la bonificació
sol·licitada.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
ESTIMAR la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: Jordi Llatjós Sanuy, en representació de FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Expedient: OBM/206-00, ICB/091-00
Descripció obres: Rehabilitació de l’edifici d’habitatges situat al C/
Barreres, 1
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1-c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: Josep Armengol Tatjé, en representació de FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Expedient: OBM/187-00, ICB 97-00
Descripció obres: Condicionament local a la Plaça Immaculada,3
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1-c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.1.3

ESTIMAR PARCIALMENT LA SOL.LICITUD DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA COMISSARIA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 12
de febrer del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. ROGER LOPPACHER I CREHUET en
nom i representació del Departament d’Interior de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, en la qual demana l’exempció en l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres acreditat per les obres de construcció d’un edifici destinat
a les dependències de l’Àrea Regional de Trànsit i Central de Manresa
(Comissaria dels Mossos d’Esquadra) al Camí dels Trullols, donades les
funcions de servei públic que es desenvoluparan i els beneficis que comportarà
pels ciutadans del municipi.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost no preveu cap supòsit
d’exempció per a la realització de les obres de referència.
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Atès, no obstant, que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’ordenança esmentada
disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost
les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació,
circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment instruït a
l’efecte”.
Vist l’informe emès pel secretari general accidental que consta a l’expedient, el
qual conclou “l’existència d’una inequívoca utilitat social del cos de policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra”.
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
ESTIMAR parcialment la sol·licitud i concedir a la GENERALITAT DE
CATALUNYA una bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per les obres de construcció d’un edifici
destinat a les dependències de l’Àrea Regional de Trànsit i Central de Manresa
(Comissaria dels Mossos d’Esquadra) al Camí dels Trullols (expedients
OMA/001900 i LUR/000600).”
6.1.4

ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE LA SENYORA MARIA LOURDES
TRULLÀS SERRA, DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 12
de febrer del 2001 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: MARIA LOURDES TRULLÀS SERRA
Expedient: COM/0038-01, ICB/0004-01
Descripció obres: Pintar façana Cra. Cardona, 8
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.
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 en
qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat
favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis
esmentat.
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Atès que es compleixen la resta de requisits que donen dret a la bonificació
sol·licitada.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
ESTIMAR la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: MARIA LOURDES TRULLÀS SERRA
Expedient: COM/0038-01, ICB/0004-01
Descripció obres: Pintar façana Cra. Cardona, 8
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.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que els quatre dictàmens
fan referència a sol.licituds de bonificació sobre la quota de l'ICIO.
El primer d’ells, a l’emparament de l’article 4-bis, apartat 1 de l’Ordenança
reguladora d’aquest impost, que preveu la bonificació del 95 per 100 sobre
aquesta quota per a les obres de rehabilitació en el barri antic. En aquest cas,
s’han presentat cinc sol.licituds, que s’han estimat.
El segon dictamen, també fa referència a la bonificació del 95 per 100 en la
quota d’aquest impost, per a la societat FÒRUM, S.A. per a la rehabilitació d’un
edifici del carrer Barreres, número 1, i per a l’acondicionament del local de la
plaça Immaculada, número 3.
El tercer dictamen és referent a la sol.licitud de la Generalitat de Catalunya per
a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, donades les seves funcions de servei
públic. L’article 4-bis de l’Ordenança fiscal esmentada disposa que es
beneficiaran de la bonificació de fins al 50 per 100 de la quota de l'ICIO les
obres d’especial transcendència en l’àmbit social. Per tant, s’ha estimat
aquesta sol.licitud.
El quart dictamen fa referència a la sol.licitud de la bonificació del 50 per 100
d’aquesta quota per a les obres de fora de l’entorn del barri antic, presentada
per la senyora Maria Lourdes Trullàs i Serra, per pintar la façana de la carretera
de Cardona, número 8.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1. 6.1.2,
6.1.3 i 6.1.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.1.5

REVISAR DUES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, DE DOS LOCALS
SITUATS AL CARRER SANT JOSEP.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 2 de novembre de 1993 es van practicar les liquidacions
núms. 993047959 i 993047960, per l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana corresponent a les transmissions dels locals
situats a:
C/. Sant Josep, 7, 2n 2a
C/. Sant Josep, 7 S 04

(referència cadastral 2509002-015)
(referència cadastral 2509002-004)

i en base a les dades següents:
Data de transmissió actual: 03/07/1991
Data de transmissió anterior: 24/04/1978
Dret transmès : 62,50 % (corresponent a la transmissió amb reserva del dret
d’habitació)
Subjecte passiu: Joan-Francesc Baltierrez Alier.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’administració general.
Atès que en data 27 d’octubre de 2000 aquesta Administració va tenir
coneixement
de l’aportació de les finques esmentades a la societat
MORASBAG, SL en data 22/10/1999, i en data 13 de novembre de 2000 va
practicar al Sr. Baltierrez liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana núms. 900017668 i 900017670 per la
transmissió de la part de la finca que constava de la seva propietat, i que
corresponia al dret d’habitació (valorat en el 37,50 %) de la finca.
Atès que en data 27/12/2000 el Sr. Baltierrez va aportar sentència ferma del
Jutjat de 1ª Instància núm. 3 de Manresa, en què es resolia declarar “revocado
el contrato de compraventa de la finca número 22.017 formalizada en escritura
pública autorizada por el Notario de Manresa, D.FRANCISCO ANTONIO
SANCHEZ SANCHEZ, el día 3 de julio de 1991, otorgada por el Sr.
BALTIERREZ ALIER a favor de su esposa Dña. MARIA DE LOS ANGELES
MORA SOLSONA , perteneciendo el pleno dominio de la citada finca a D.
JUAN FRANCISCO BALTIERREZ ALIER a cuyo favor se ha de inscribir la
misma.”
Atès que aquesta Administració no va tenir coneixement de la revocació
indicada amb anterioritat al dia 13 de novembre de 2000, en què es van
practicar les liquidacions esmentades.
Atès, doncs, que les liquidacions 900017669 i 900017671 són incorrectes, i
s’havien d’haver practicat per la transmissió del ple domini dels locals i no per
la transmissió únicament del dret d’habitació sobre els mateixos.
Atès que l’article 154 b. de la Llei General Tributària estableix que seran
revisables, en tant no hagi prescrit l’acció administrativa, els actes dictats en via
de gestió tributària quan s’aportin proves que acreditin elements del fet
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imposable íntegrament ignorats per l’Administració al dictar l’acte objecte de
revisió.
Atès que, de conformitat a l’article 110.1 de la Llei 7/85 de Bases de Règim
Local, correspon al Ple de la Corporació la revisió dels actes de gestió tributària
a l’empara de l’article 154 de la Llei General Tributària.
Per tot això el President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i
Especial de comptes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer: Revisar les liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana núms. 900017668 i 900017670 i anul·lar-les,
atès que no s’han practicat per la transmissió del ple domini dels locals situats
a:
C/. Sant Josep, 7, 2n 2a
C/. Sant Josep, 7 S 04

(referència cadastral 2509002-015)
(referència cadastral 2509002-004).

Segon: Practicar noves liquidacions d’ingrés directe per la transmissió del ple
domini dels locals esmentats en el punt anterior, en substitució de les
liquidacions anul.lades.
Tercer: Compensar els imports satisfets el Sr. Baltierrez com a pagament de
les liquidacions esmentades al punt primer amb l’import resultant de les
liquidacions a practicar segons el punt segon, de conformitat amb l’article 63.3
del Reglament General de Recaptació.”
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva explicació del dictamen dient que en
un primer moment, el subjecte passiu del tema, amb la finalitat d’efectuar una
maniobra de distracció patrimonial, ven la nua propietat de l’immoble i una
plaça de pàrquing, situada al carrer de Sant Josep, número 7 a la seva esposa i
es reserva el dret d’habitació.
L’Ajuntament, en conseqüència, liquida, en la seva qualitat de venedor, al
subjecte passiu, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys corresponent
a les dues finques, en la proporció relativa al percentatge de la nua propietat,
que en aquest cas concret, és del 62,5 per 100.
Posteriorment, sense que l’Ajuntament ho sàpiga i en virtut del corresponent
procediment judicial, es produeix una sentència que declara nul·la la
compravenda ideada inicialment com a maniobra de distracció patrimonial, feta
en frau de creditors.
En un segon moment, aquest subjecte passiu, en haver-li sortit malament la
primera jugada, transmet l’immoble i el pàrquing a una societat, cosa de la qual
té coneixement l’Ajuntament de Manresa, a través del Registre de la Propietat.
En conseqüència, l’entitat local manresana procedeix a notificar noves
liquidacions per l’impost sobre la plusvàlua, corresponent a la nova transmissió.
En aquest cas concret, al 37,5 per 100 del dret d’habitació, que quedava
pendent.
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Acte seguit, el subjecte passiu presenta recurs contra les liquidacions
inicialment practicades, al·legant la revocació judicial de la compravenda inicial,
que va generar la plusvàlua, i sol·licitant, en conseqüència, la corresponent
compensació.
El recurs és estimat en el seu moment, mitjançant decret, en tractar-se
d’ingressos indeguts.
Alhora, l’esposa del subjecte passiu, va presentar també recurs, aportant
inscripció registral de les finques de les que es desprèn que ell no intervé en la
segona transmissió de la finca, la qual cosa és una segona operació de
distracció patrimonial, en aquest cas, a una determinada societat.
Mitjançant l’oportuna resolució, també s’estima aquesta al.legació.
L’objecte d’aquest dictamen és revisar i anul.lar les liquidacions practicades
erròniament, tant al subjecte passiu com a la seva esposa, relatives a la
segona transmissió, donat que l’Ajuntament, en desconèixer la sentència
relativa a la nul.litat de la primera operació, va creure que l’esposa del subjecte
passiu era encara propietària, i, en conseqüència, practicar les noves
liquidacions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE ELS SERVEIS COMUNS DEL CAMPUS UNIVERSITARI.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que tots els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa vam prendre el
compromís de tirar endavant el desenvolupament del campus universitari a la
zona de l’antic escorxador.
Atès que són en marxa, en la zona esmentada, els dos edificis destinats al
Centre Tecnològic de Manresa, l’Escola Universitària Politècnica de Manresa,
la Fundació Universitària del Bages, la Universitat Oberta de Catalunya i
l’Escola Agrària.
Atès que, al marge d’altres aportacions importants com les de la Generalitat de
Catalunya, la Caixa de Manresa i les mateixes institucions universitàries,
l’Ajuntament haurà de fer front durant els propers exercicis a una despesa molt
important, principalment centrada en la construcció de l’edifici de la FUB.
Atès que per fer viable un autèntic projecte de campus universitari és
determinant fer realitat durant els immediats propers anys tots els serveis i
espais comuns, especialment la urbanització de tot el complex i els accessos,
l’espai d’aparcament, la residència d’estudiants, els espais de biblioteca, estudi
i ús de la informàtica i internet, i el servei de bar i restaurant.
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El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Sota la coordinació de la regidora d’Universitat i Noves tecnologies, es
constituirà, abans del dia 28 de febrer, una comissió formada per un
representant de cadascun dels grups municipals encarregada d’elaborar una
proposta d’execució d’aquelles actuacions encaminades a la creació del
campus universitari de la ciutat i que no siguin responsabilitat exclusiva
d’alguna de les institucions educatives que s’hi ubicaran.
2. La proposta haurà de contenir els aspectes següents: projecte d’ubicació
dels serveis i espais comuns, priorització d’actuacions a realitzar, calendari
d’execució, previsió pressupostària i de les fonts de finançament, i metodologia
de treball.
3. Per a l’elaboració de la proposta, la comissió es reunirà amb les institucions
que hauran de compartir els serveis del campus universitari i amb aquelles
institucions que ja estan actualment implicades en el finançament de les
infraestructures engegades.
4. La comissió haurà de lliurar la proposta en forma de proposició inclosa en
l’ordre del dia del Ple municipal ordinari del mes d’abril.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per tots els
grups municipals a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
“Substituir el redactat dels acords 1, 2, 3 i 4 de la proposició de CiU:
pels següents ACORDS:
1. “El Patronat de la Fundació Universitària del Bages, en el que hi ha
representació de tots els grups municipals, però també d’altres institucions i
agents socials de la ciutat, celebrarà una sessió extraordinària abans del 30 de
març amb la finalitat d’iniciar una coordinació i seguiment periòdic de les
actuacions encaminades al desenvolupament del Campus Universitari de
Manresa i que no siguin responsabilitat exclusiva de les institucions educatives
que s’hi ubicaran.”
2. Per tal de realitzar les tasques de coordinació i seguiment esmentades, el
Patronat de la FUB celebrarà almenys cada quadrimestre, reunions destinades
específicament al desenvolupament del Campus.”
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que intentarà ser breu i fer
incidència en els aspectes fonamentals.
La proposició que presenta el GMCIU s’emmarca dins de la voluntat manifesta
de sempre, de treballar per a la consecució d’un campus universitari a la ciutat
de Manresa, des del primer moment, i també sempre des de la voluntat de ferho consensuadament.
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En aquest sentit, el GMCIU va demanar en el seu moment l’obertura del
Patronat de la FUB, perquè tots els grups municipals hi tinguessin presència.
La resposta de l'equip de govern va ser positiva i ara en el Patronat ja hi ha
representants de tots els grups municipals.
Tal com es diu en les consideracions de la proposició, en aquest moment, la
fase en la qual es pot garantir que les diverses institucions educatives que
s’han d’ubicar en l’espai que haurà de ser el campus universitari, ja tenen els
seus edificis en marxa. Per tant, ens trobem davant de la necessitat d’abocarnos d’una manera important i paral·lela a la finalització d’aquesta primera fase,
per treballar per a tots aquells serveis que són comuns en el projecte de
campus universitari. Tal com es diu en el text de la proposició, no es podrà
parlar d’autèntic campus universitari si no es disposa de tots els serveis
comuns o espais d’ús per a totes les institucions educatives, que s’ubicaran
allà.
La voluntat era donar una embranzida al projecte i fer-ho des del consens. Per
això es proposava que, en coordinació amb la regidora delegada de Política
Universitària i Noves Tecnologies, es formés una comissió amb representants
de tots els grups polítics per anar definint entre tots el que ha de ser el campus
universitari de la ciutat. Es tracta, doncs, d’intentar aconseguir que hi hagi un
espai de trobada, on hi hagi representats tots els grups municipals, destinat a la
qüestió del campus universitari. Aquest espai també hauria de ser de trobada
de totes les institucions que ja estan col.laborant en el projecte universitari.
La voluntat de consens s’ha traduït en les converses que s’han mantingut
durant els darrers dies amb la regidora responsable de Política Universitària i
Noves Tecnologies. Fruit d’això, s’ha presentat una esmena per substituir el
redactat dels acords, la qual, com va manifestar la regidora senyora Pons, des
del moment en què van començar les converses, recull el fet que el Patronat de
la FUB ja engloba tots els grups municipals. Per tant, el que es podria fer és
que el Patronat tingués unes trobades específiques per parlar del
desenvolupament del campus, de tal manera que, independentment del fet que
cada una de les Institucions que s’hi han d’ubicar treballin els seus aspectes
particulars, hi hagi un Organisme que tingui l’encàrrec específic de treballar el
tema del campus.
Tan sols vol afegir que en les properes trobades d’aquest Patronat, quan es
parli d’aquest tema, hi ha dues qüestions que el GMCIU creu que cal tenir en
compte: per una banda, l’única peça que quedaria de moment fora del Patronat
seria l’Escola Agrària i es tractaria de trobar la manera de fer-ho; per altra
banda, quan es faci el disseny del campus, cal tenir present que en la zona del
campus universitari també hi ha d’haver els espais de l’Associació de Veïns del
Poble Nou.
Per últim, manifesta la satisfacció del GMCIU per haver pogut arribar a uns
acords en aquest tema i, per tant, votarà afirmativament.
La senyora Pons i Vallès intervé dient que l’aposta universitària de Manresa
va començar amb un ampli consens polític i ciutadà, i aquesta és la línia que
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espera que es continuï seguint. Aquesta proposició conjunta demostra que és
així.
Voldria aprofitar l’avinentesa per veure, almenys des del seu punt de vista, cap
on ha de continuar aquest projecte.
En aquests moments, com ja s’ha dit, hi ha dos edificis en marxa, un dels
quals, de fet, ja està acabat i en funcionament, i l’altre és en construcció.
En el conjunt d’aquests dos edificis, l’Ajuntament té el compromís d’aportar la
quantitat de 875 milions de pessetes, aproximadament, entre el que ja ha
aportat i el que preveu aportar en el futur. Es tracta de molts diners per a una
ciutat com Manresa i creu que, amb aquest compromís, l’Ajuntament ja ha fet
un esforç molt important.
Aquestes aportacions són pràcticament la meitat del conjunt d’aportacions
globals. Les altres són de 350 milions de pessetes, provinents de fons
europeus; 300 milions de pessetes, de la FUB; 250 milions de pessetes de la
Generalitat de Catalunya; i 90 milions de pessetes de la Caixa de Manresa.
Per tant, l’Ajuntament està finançant pràcticament la meitat d’aquest projecte
global dels dos edificis.
En aquesta situació, creu que la feina que li correspon fer a aquesta
Administració a partir d’aquí, és la de cedir terrenys, si cal, i facilitar la ubicació
d’aquests nous serveis comuns, que són necessaris; però, sobretot, fer les
gestions que calgui per intentar aconseguir un finançament extern.
L’Ajuntament, difícilment, pot fer un esforç més gran que el que ja ha fet en
aquest tema.
Per tant, és molt bo que hi hagi aquest consens de tots els grups, perquè això
ajudarà a que, entre tots, es busquin les fons de finançament on calgui.
Creu, doncs, que aquesta és la bona línia que cal seguir.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, respecte a l’esmena a la
proposició, que se sotmetrà a votació, el GMPP vol ratificar el compromís públic
adoptat en el seu dia, respecte el fet que el campus universitari ha de ser una
realitat patent.
Evidentment, els esforços que cal aplicar per part de tots han de ser una suma
d’afegits per intentar aconseguir l’efecte final. Creu que si aquesta esmena és
un element més a sumar amb esforços de consens, només per aquest sol fet,
val la pena.
Els grups municipals presents en el Ple, que també formen part del Patronat,
són conscients que ja hi ha el mandat exprés que es comenci a treballar per
aconseguir els elements que tant els preocupa, com són els equipaments
col.lectius que hagin d’haver per a aquest nou campus universitari.
És important, però, que el Patronat, en el seu conjunt i no només en una part,
s’ho prengui com un compromís i, si més no, la resta dels seus membres, dins
de l’equidistància perquè en formen part, se sumin a aquesta tasca per intentar
assolir que el campus i els seus elements comunitaris puguin ser una realitat.
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L'alcalde intervé donant resposta al suggeriment manifestat respecte a la
possibilitat que s’inclogui l’Escola Agrària, i diu que creu que es trobaran les
fórmules necessàries per a aconseguir-ho, sense cap inconvenient.
La senyora Pons i Vallès intervé dient que una possible fórmula per resoldre
aquest tema, com s’ha comentat anteriorment, és la previsió que hi ha d’uns
llocs addicionals en el Patronat de la FUB i que es podrien aprofitar per ampliar
i incorporar una persona representant de l’Escola Agrària.
Sotmesa a votació l’esmena presentada per tots els grups municipals, s’aprova
per unanimitat dels 25 membres presents.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel
GMCIU, decau.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LES OBRES PER AL SOTERRAMENT DEL CABLE DE FIBRA
ÒPTICA.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que l'equip de govern ha fet públic, a través d’una compareixença davant
dels mitjans de comunicació, un acord amb les operadores i amb Localret per a
la instal.lació soterrada del cable de fibra òptica.
Atès que, al mateix temps, l'equip de govern ha anunciat la seva voluntat de
suprimir les places d’aparcament d’una banda de la carretera de Cardona i de
la carretera de Vic, de manera definitiva a partir de l’inici d’aquestes obres.
Atès que, a hores d’ara, no se’ns ha donat a conèixer cap estudi tècnic que
justifiqui la pèrdua d’aquestes places d’aparcament ni cap projecte global de
mobilitat urbana on s’inclogui una mesura com aquesta.
El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. L'equip de govern encarregarà l’elaboració d’un estudi tècnic per tal de
definir la necessitat d’ampliació de la vorera que reclamen les obres per al
soterrament del cable de fibra òptica i, en el seu cas, de quina amplada mínima
imprescindible es tractaria.
2. L'equip de govern no suprimirà cap plaça d’aparcament existent actualment
a la carretera de Cardona i a la carretera de Vic sense que la qüestió hagi estat
discutida i consensuada prèviament amb tots els col.lectius que es puguin
considerar afectats i en el sí del Consell municipal de circulació.
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3. L'equip de govern iniciarà immediatament l’elaboració d’un Pla Integral de
Mobilitat, amb l’objectiu que sigui consensuat pel conjunt de la societat
manresana durant aquest any 2001.”
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el text de la proposició
és prou clar respecte a les pretensions del GMCIU. Voldria, però, afegir tan sols
una cosa que creu que ajudaria a clarificar la situació i el perquè d’aquesta
proposició.
Recorda que fa dos anys aproximadament, abans de les eleccions, una entitat
manresana els va invitar a celebrar un debat sobre la qüestió de la mobilitat, al
local de Caixa de Manresa.
Els grups polítics que es presentaven a les eleccions van exposar les seves
propostes i recorda que Convergència i Unió, en aquell moment, ja va plantejar
la possibilitat de realitzar un pla integral de mobilitat per a la ciutat urbana. Ho
va fer perquè tenia la sensació que tota la documentació de què es disposava
sobre el particular, des del primer pla de mobilitat elaborat per l’empresa
INTRA, fins el que es va fer posteriorment, quan es va plantejar la qüestió del
RACC sobre la circulació a Manresa, no oferien una solució global per a la
ciutat.
En aquell moment, durant els debats, recorda que hi havia algun representat
d’un altre grup que ho veia bé, i altres li deien que l’estudi esmentat ja ho
definia. Ho ha recordat perquè és un tema que ha viscut i hi ha moltes variables
d’aquell estudi que han decaigut completament, com és ara la modificació
d’una sèrie de vialitats. En el mateix estudi es deia que faltaven moltes
variables per poder refermar l’estudi que s’havia presentat.
Creu que això continua passant a la ciutat, l'equip de govern, en aquest
moment, no sap massa on va, i s’està anant una mica “a salto de mata”, en el
sentit que es retiren places d’aparcament d’un lloc determinat, es parla del
pàrquing en un altre sector, etc., però el GMCIU té la sensació que no hi ha una
línia clara i definida sobre el tema de la mobilitat urbana, que és conflictiu i que
provoca debats en tots els municipis, malgrat que no entrarà la discussió
d’aquesta qüestió.
El GMCIU demana que, quan es prengui qualsevol decisió que pugui afectar la
qüestió de la mobilitat i dels aparcaments, es faci prèviament un projecte de
forma conjunta. Amb això, no diu que el GMCIU no hi estigui d’acord o que no
entengui que, si és necessari, s’ha de plantejar el tema del recorregut arbrat de
la carretera de Vic o de la carretera de Cardona, sinó que creu que és bo que
en aquest tema hi hagi consens i que s’entengui la idea global, i no val plantejar
l’oportunitat del tema per veure si ho encertem. Creu que les coses s’han de
plantejar d’una altra manera.
El GMCIU demana el vot afirmatiu a aquesta proposició, malgrat que ho veu
difícil perquè, després de les manifestacions que ha escoltat d’alguns tècnics
en les comissions informatives, té la sensació que l'equip de govern vol
aprofitar aquest moment, en què hi ha una mica de moviment, per tirar
endavant aquest tema, sense plantejar-lo globalment. No troba una frase en
català, però en castellà seria “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
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Si s’aprovés la proposició, es tranquil·litzaria alguns sectors de la ciutat i
sobretot, els ciutadans veurien que les coses no es fan “a salto de mata”, sinó
amb les idees clares respecte a la direcció que ha de seguir la ciutat en aquest
sentit.
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i diu que, tal com es diu en el text
de la proposició del GMCIU, efectivament l’Ajuntament ha signat un conveni
amb Localret i cinc empreses operadores, per cablejar l’anella troncal de
Manresa i fer-ho coordinadament.
Aquest soterrament suposarà 12,5 quilòmetres de rasa, aproximadament, i, per
tant, per intentar minimitzar les molèsties i la durada de les obres, l’Ajuntament
encarrega al Consorci Localret la coordinació i la direcció d’una única actuació
en aquest sentit.
Contestant al que ha dit el senyor de Puig, no es tracta que “a río revuelto,
ganancia de pescadores”, sinó que l'equip de govern considera que es tracta
d’una important obra en aquest moment. Manresa és la setena ciutat catalana
que signa un acord d’aquestes característiques i val la pena aprofitar qualsevol
circumstància d’aquest tipus per incorporar millores, si cal. En aquest sentit, és
una millora afegir a la xarxa troncal les amplades suficients a les voreres
perquè es pugui donar una màxima prioritat als vianants i millorar la qualitat
urbana de la zona.
Aquest és un criteri de l'equip de govern, però creu que val la pena aprofitar
aquesta situació.
Quant al primer acord que planteja el GMCIU, l’ampliació de les voreres en 2,5
metres, no es fa perquè sí, sinó que cal tenir en compte que la carretera de Vic,
consta de tres parts i, per no fer-ne malbé una, es fa l’ampliació de la vorera
fins a 2,5 metres.
Amb l’aplicació d’aquesta mesura, evidentment, s’eliminen places
d’aparcament, concretament, 68 o 70, si no ho recorda malament, que estan
regulades en superfície mitjançant parquímetre.
L’ampliació de la vorera obliga forçosament a fer aquesta restricció, però pot
assegurar al GMCIU que s’estan posant sobre la taula alternatives que ajudin a
recuperar aquest estacionament en sectors tan propers com sigui possible a
l’afectat.
Evidentment, totes aquestes qüestions es posaran en coneixement de tots els
presents en els fòrums de debat existents, com són la Comissió Informativa
d’Urbanisme i la Comissió Mixta de Circulació.
Pel que fa al Pla Integral de mobilitat, l'equip de govern considera que
actualment s’està aplicant gradualment.
El Pla General, l’estudi que va encarregar l’Ajuntament, governat en aquell
moment per l’alcalde Sanclimens, a l’empresa INTRA, el Pla d’aparcaments
elaborat pel RACC, i les noves urbanitzacions realitzades en el sector de Bases
de Manresa i la que es farà properament en el primer i segon tram del carrer
d’Àngel Guimerà, fan que no sigui necessari un nou estudi sobre la mobilitat, ja
que provoquen que aquesta es configuri de manera diferent.
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En aquest sentit, respecte a la proposta del GMCIU sobre la iniciació immediata
per part de l'equip de govern d’un Pla Integral de Mobilitat, cal dir que aquest
pla ja s’està tirant endavant.
Pel que fa a no suprimir cap plaça d’aparcament sense haver-ho discutit amb
els col.lectius afectats, reitera que les places d’aparcament que se suprimeixen
es reincorporen en el sector tan proper com sigui possible a la zona afectada.
Quant a l’elaboració d’un estudi tècnic per definir la necessitat d’ampliació de
voreres, ja ha donat l’explicació corresponent en la seva anterior intervenció.
Per tot això, l'equip de govern no donarà suport a la proposició del GMCIU,
malgrat que agraeix els seus suggeriments.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP donarà l’absolut
suport a la proposició del GMCIU, i pregunta al senyor Caballo si ha entès el
sentit de la proposició. Ho diu perquè ha quedat una mica sorprès de
l’explicació del regidor delegat de Via Pública, ja que ha dit que l'equip de
govern disposa d’un bon pla elaborat, però que va actuant sobre els fets
consumats. Aquest seria el resum de la intervenció del senyor Caballo.
Considera que el regidor delegat de Via Pública ha perdut una gran oportunitat
d’aconseguir que les parts implicades no s’hagin d’assabentar de la qüestió a
través de la premsa, per perdre el bon costum de l'equip de govern.
Hauria costat molt poc convocar una reunió de la Comissió Mixta de Circulació
per exposar obertament i amb tota tranquil.litat el que es preveu que ha de
passar.
Ignora si d’aquesta manera el senyor Caballo hauria aconseguit el consens,
però, està convençut que, a través del diàleg que s’hauria iniciat potser en
aquest moment aquesta proposició del GMCIU hauria estat innecessària.
Segurament s’hauria aconseguit un gran consens i un gran avanç.
Per tant, el senyor Caballo ha perdut una gran oportunitat de demostrar que
realment creu en els Consells municipals.
Malgrat això, no està d’acord amb l’opinió que l'equip de govern sembla que va
“a salto de mata”, sinó que afirma que l'equip de govern no té cap pla de
mobilitat per a la ciutat de Manresa.
Lamenta haver de fer aquesta afirmació tan taxativa, però, si no és així, com
s’explica que comenci la legislatura amb una manera d’actuar i es vagi canviant
a mesura que es va evolucionant, per les circumstàncies que ens van
empenyent? L'equip de govern no sabia que hauria de passar la fibra òptica per
Manresa?, evidentment que sí, ja se sabia des del gener del 1999, quan el
RACC va presentar el seu estudi de mobilitat i d’aparcaments a la ciutat.
El senyor Caballo no pot dir que aquell estudi és vàlid actualment. Ho pot ser si
es modifica d’acord amb les necessitats de cada moment.
Tampoc és necessari fer cap pla específic, n’hi ha prou amb assenyalar el que
interessi en el Pla General.
És important i capdal el desenvolupament de la fibra òptica a Manresa, però
això no ha de servir d’excusa per intentar fomentar per qüestions de fets
consumats un eixamplament de voreres, malgrat que potser la conclusió final
hauria estat aquesta.
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El GMPP no diu que no s’hagin d’eixamplar les voreres, sinó que demana el
mateix que es diu en el punt segon de la proposició del GMCIU: “L'equip de
govern no suprimirà cap plaça d’aparcament existent actualment a la carretera
de Cardona i a la carretera de Vic sense que la qüestió hagi estat discutida i
consensuada prèviament amb tots els col.lectius que es puguin considerar
afectats i en el sí del Consell municipal de circulació”, és a dir, Comissió Mixta
de Circulació.
La fibra òptica, evidentment ha de passar i les amplades de les voreres seran
les necessàries, perquè ja hi ha altres instal.lacions com són la de gas,
electricitat i telèfon. Però, demana a l'equip de govern que, abans de començar
les obres, convoqui la Comissió Mixta de Circulació per explicar què es vol fer,
com s’ha de fer i quines són les solucions que es volen aplicar.
Per tot això, demana a l'equip de govern que, si no vota afirmativament la
proposició del GMCIU, si més no, adopti el compromís ferm i públic de
convocar amb la màxima urgència la Comissió Mixta de Circulació, encara que
només sigui per tractar aquest tema. Si per a l'equip de govern no té
importància, sí que la té per a una bona part de la ciutat i per als carrers
afectats, ja siguin comerços, indústries o veïns que hi resideixen, i, fins i tot, la
resta de ciutadans que passen per aquests sectors diàriament.
El senyor de Puig i Viladrich intervé novament demanant a l’alcalde que ajudi
una mica al GMCIU en aquesta proposició, perquè, després del que ha dit el
senyor Caballo, està desesperat i veu que no en treurà res.
El GMCIU pregunta una cosa que el regidor delegat de Via Pública no ha
contestat, respecte el fet que el GMCIU no creu que sigui necessària
l’ampliació de la vorera.
Per això, demana en el primer punt de la proposició que es justifiqui
tècnicament aquesta ampliació.
El GMCIU no disposa de la informació respecte al lloc per on passen els
serveis a la carretera de Vic, ni per on passarà el nou cable.
Si l'equip de govern ho explica i demostra la necessitat de l’ampliació, la
proposició del GMCIU decaurà. El que li sap més greu és que fa uns dies un
tècnic va fer de polític en una Comissió. Creu que no ha de ser així, ja que hi
ha un polític responsable d’Urbanisme que ha de continuar fent de polític, i,
insisteix, en una comissió un tècnic va fer de polític i va donar per fet aquest
tema. Aquest no és camí que cal seguir.
L'equip de govern pot votar negativament la proposició o, si vol, el GMCIU
treurà el tercer punt, però ha d’explicar a la ciutat, de forma raonada i amb un
dibuix, el perquè d’aquesta qüestió. Quan estigui clar aquest tema, el GMCIU
ho justificarà, però en el dia d’avui encara no ho ha fet ningú.
Respecte a la intervenció del senyor Caballo, li sembla bé que digui que es
fixaran places d’aparcament a prop de la zona afectada, però es pregunta on
col.locaran aquestes places mentre no es diposi d’aparcaments subterranis.
Això és molt difícil en aquest espai de la ciutat, ja que no hi ha solars.
Creu que no cal debatre més el tema. El GMCIU està disposat a modificar el
que se li demani del text de la proposició i, insisteix, malgrat que es voti
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negativament, demana a l'equip de govern que adopti el compromís davant del
Ple de fer una explicació tècnica sobre aquest tema.
El GMCIU va fer una proposta semblant a aquesta en el Ple respecte el carrer
Dante. L'equip de govern va donar explicacions, el GMCIU les va entendre i,
per tant, justifica el tema.
En canvi, en aquest tema, no ho pot fer.
El senyor Caballo i Molina intervé dient que el senyor Javaloyes ha assegurat
que no hi ha una línia concreta en aquest tema i ha demanat a l'equip de
govern que adopti el compromís d’informar abans de tirar res endavant, que és
també, en part, el mateix que ha dit el senyor de Puig.
Ja ha dit que totes aquestes qüestions es posaran en coneixement dels fòrums
de debat, que són la Comissió Informativa d’Urbanisme i la Comissió Mixta de
Circulació i, per tant, es tindrà el coneixement que se n’ha de tenir. Això no
passarà la setmana que ve, però abans de fer-ho, es posarà en coneixement
de tots els agents que intervenen en el tema de la circulació i de la mobilitat a la
ciutat de Manresa.
Per tant, el compromís hi és, i no pot dir en aquest moment si es convocarà la
Comissió Mixta de Circulació la setmana que ve, d’aquí a quinze dies o tres
setmanes, per donar coneixement de tot això, però pot assegurar que abans de
tirar-ho endavant, se’n donarà coneixement.
Contestant al senyor de Puig respecte els aparcaments subterranis, tant de bo
que hi haguessin tots els aparcaments fets, però, si no hi ha res de nou, a
l’antic casal de l’església, el promotor dels blocs de pisos construirà 200 places
d’aparcament, 50 de les quals són per als habitatges i 150 són de rotació.
D’altra banda, on hi havia el solar de l’Atlàntida, el promotor també construirà
350 places d’aparcament.
Però ell no es referia a aquestes places, sinó a sectors molts propers. Està
parlant del carrer de Circumval.lació, Jacint Verdaguer i els travessers de la
carretera de Cardona.
S’ha comptat, s’ha estudiat i, abans de posar-ho en funcionament, les 70
places aproximadament que desapareixen del sector de la carretera de Vic,
quedaran totalment reincorporades.
Aquests són sectors propers a la carretera de Vic.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient al senyor Caballo que, de la
mateixa manera que l'equip de govern va tenir una gran promptitud i celeritat
en el moment de fer públic el que volia fer, passant-ho a la premsa, a ell no li
serveix que el senyor Caballo digui que la setmana que ve, d’aquí a quinze dies
o potser cinc setmanes, convocarà la Comissió Mixta de Circulació. Cal ser
seriós en aquest tema i, o bé el senyor Caballo es compromet de manera
urgent a convocar la Comissió, o que convoqui quan vulgui. Quan es diu que és
urgent, pot ser aquesta setmana o d’aquí a quinze dies, però això ha de ser el
màxim, i per tant, no es pot dir que es farà d’aquí a cinc setmanes.
De totes maneres, si el senyor Caballo parla de zones properes a les
afectades, com són ara el carrer de Circumval.lació i altres adjacents, on ja
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s’està aparcant en aquest moment, li ha de preguntar si es refereix a que
convertirà aquests sectors en zona blava.
El senyor de Puig i Viladrich diu que només vol afegir que té la mateixa
sensació que va experimentar en el tema del POEC. Potser ho interpreta
malament, però es troba en una situació semblant. Es diu que ja s’aprovarà i
que ja es farà, tenint en compte que moltes coses ja no es poden solucionar.
Per això creu que aquesta situació és semblant i ja no dirà res més sobre
aquest tema en el dia d’avui.
L'alcalde intervé manifestant que voldria dir un parell de coses: per una banda,
la carretera de Cardona, l’any 1999 l'equip de govern no ho deia, però no és
una acció que es vagi a explicar a la premsa, sinó que apareix en el Pla
d’Actuació Municipal, perquè en el moment de la seva elaboració, l'equip de
govern ja tenia una certa percepció que el problema de les infraestructues a la
ciutat, sigui el cable o qualsevol altra, en els sectors de la carretera de Cardona
o carretera de Vic, impliquen forçosament això, ens agradi o no.
Malgrat això, tal com ha dit el senyor Caballo i ho reitera ell en aquest moment,
es portarà a la Comissió d’Urbanisme el projecte Localret, en nom de tots els
operadors, on es vegi tècnicament que realment hi ha aquest problema
d’infraestructures, que impliquen canvis en la calçada.
Això formarà part de la llicència d’obres que Localret demanarà en nom dels
diferents operadors.
Amb això dóna clara resposta a la primera pregunta d’aquest acord, que
planteja la necessitat d’encarregar l’elaboració d’un estudi tècnic. Tindrem
aquest estudi tècnic, on s’especificarà el lloc per on passen els cables, quines
són les seves característiques i quines són les necessitats.
Per una altra banda, no reiterarà la importància del cable per a la ciutat, perquè
creu que tothom hi està d’acord, però també ha de manifestar que, tal com està
el sector de cable en el dia d’avui, les manifestacions o els plans d’inversió que
puguin fer les empreses poden variar d’aquí a dos mesos i, per tant, sense que
vulgui ser alarmista, creu que es corre el risc que d’aquí a dos mesos algú digui
que no hi ha cable a Manresa, no per un problema de la ciutat estrictament,
sinó per un problema dels plans d’inversió.
La informació sobre aquest tema s’exposarà a la Comissió Informativa
d’Urbanisme, on es discutirà, com també es farà a la Comissió Mixta de
Circulació, tal com ha manifestat el senyor Caballo.
Pel que fa al segon punt de la proposició, on es diu que l'equip de govern no
suprimirà cap plaça d’aparcament existent actualment a la carretera de
Cardona o a la carretera de Vic, sense que aquesta qüestió hagi estat discutida
i consensuada prèviament amb tots els col.lectius que es puguin considerar
afectats en el sí del Consell Municipal de Circulació, l'equip de govern ja ha
manifestat que sí. Però tampoc s’ha de ser innocent, la proposició parla de
discutir i consensuar aquest tema, i discutir aquest tema segur que es farà,
però respecte el consens li agradaria saber quin ajuntament té el valor de dir
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que és capaç de consensuar amb tots els sectors i tots els ciutadans de la seva
ciutat una proposta sobre la circulació.
Es pot discutir i enriquir tant com sigui possible, però difícilment l'equip de
govern pot dir que accepta aquesta proposició en el sentit que el tema estigui
consensuat, perquè d’aquí a pocs dies, es pot donar el cas que hi hagi dues o
tres persones, o fins i tot, un grup que manifesti que no s’ha volgut el consens.
Es discutirà tot, i es posaran sobre la taula les diferents opcions d’aparcaments
que hi ha a la ciutat. Això és el que ha volgut dir el senyor Caballo, és a dir,
dins de l’àmbit de la Comissió Informativa, quan sigui el moment, que pot ser
durant aquest trimestre, depenent del pla d’inversions de les empreses, es
plantejarà aquesta inversió que ja pot avançar que no es farà de cop, sinó
parcialment i no tant a criteri del que vulgui l’Ajuntament, sinó adaptant-se a les
necessitats de les empreses.
A més, dins de la Comissió Mixta de Circulació es discutirà aquesta qüestió i es
procurarà consensuar-la, però cal tenir en compte que es tracta d’una discussió
que és normal que es produeixi en una ciutat, sobre la relació entre els vehicles
i les persones. Trobar l’equilibri dins de la Comissió Mixta de Circulació és
difícil, i això no implica que l'equip de govern no tingui voluntat d’acord, parlarà
amb els afectats, ho discutirà a la Comissió d’Urbanisme i a la Comissió Mixta
de Circulació.
Per això, l'equip de govern votarà negativament la proposició presentada pel
GMCIU, malgrat que tothom disposarà de l’informe on es veurà quines són les
alternatives, que també es posaran sobre la taula, respecte a aquesta qüestió.
El fons de la discussió és si volem continuar mantenint una carretera de
Cardona i una carretera de Vic, que miren el segle XX, o bé si preferim que
mirin el segle XXI, amb les alternatives que calgui.
Insisteix, es produirà la discussió que sigui necessària, però el consens en
temes de circulació es buscarà i s’intentarà obtenir-lo, però l'equip de govern no
pot votar afirmativament una proposició, tenint en compte que pot ser que no hi
hagi consens d’aquí a dos dies.
No sap si ha aclarit els dubtes que hi havia, però ho ha intentat, i espera que en
la Comissió d’Urbanisme i en la Comissió Mixta de Circulació es puguin esvair
la majoria de dubtes que s’han plantejat en aquest Ple.
El senyor de Puig i Viladrich proposa treure el darrer punt de la proposició o
el mot consensuat i que es voti afirmativament. Creu que estan tots d’acord i,
fins i tot, per a la ciutat és bo, perquè, quan surti el projecte, el GMCIU ho
accepti i passi per la Comissió, el tema haurà quedat tancat.
Es disculpa per haver tornat a intervenir, havent dit que no ho faria, però li ha
semblat que ara estaven més a prop.
L'alcalde diu al senyor de Puig que podrien arribar a pactar aquesta qüestió,
però les obres no començaran la setmana que ve.
Si el senyor de Puig ho vol, dins de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
l'equip de govern plantejarà una possible proposta en aquests termes, i reitera
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que tindrà l’informe tècnic, malgrat que podrà valorar si li agrada o no, perquè
hi ha d’haver una llicència, en la que s’ha de dir per on han de passar els tubs.
També ha de dir al representant del GMCIU que l'equip de govern està
disposat a parlar amb tots els sectors.
Per tant, no entrarà en aquest moment a fer una redacció immediata d’aquesta
proposició, però es compromet a fer arribar durant aquesta setmana al senyor
de Puig un document amb el que tothom se senti satisfet.
L'equip de govern té tanta voluntat com el GMCIU en parlar i discutir la qüestió
de la carretera de Vic, la carretera de Cardona i el pas del cable per la ciutat.
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCIU i 2 GMPP).
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE ACTUACIONS DE MILLORA A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que en el projecte de Pressupost municipal de l’exercici 2000 constava
una partida per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques de l’edifici
principal de l’Ajuntament.
Atès que durant l’any 2000 les obres esmentades no van ser realitzades.
Atès que en el Pressupost aprovat pel Ple municipal per al present exercici
2001, no hi ha cap consignació pressupostària per tal de fer les actuacions
necessàries que possibilitin l’accessibilitat de tothom a l’edifici consistorial.
Atès que en el pressupost esmentat sí que figura una dotació prevista per al
condicionament de la Sala de Plens del mateix edifici consistorial.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa manifesta la seva voluntat d’eliminar les
barreres arquitectòniques de l’edifici principal de l’Ajuntament i de procedir a
una millora en profunditat de la Sala de Plens.
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa manifesta que, en relació a les dues
actuacions esmentades en l’acord anterior, cal donar prioritat a l’eliminació de
les barreres arquitectòniques.
3. L'equip de govern procedirà a fer les gestions necessàries tant per a
l’obtenció de recursos extramunicipals com per a les modificacions
pressupostàries pertinents que garanteixin la realització de les actuacions
convenients per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques de l’edifici
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principal de l’Ajuntament de Manresa durant el present exercici pressupostari
2001.”
El senyor Vives i Portell pren la paraula i diu que el text de la proposició és
prou explícit i senzill, i, més que obeir a criteris estrictament polítics o de
conveniència conjuntural, obeeix a un plantejament de sentit comú.
És evident que a la ciutat hi ha un col·lectiu de persones discapacitades
físiques que, des de fa molts anys o des de sempre, ha tingut una dificultat
objectiva per moure’s per determinats indrets de la ciutat i per accedir a
determinats edificis, i concretament a la Casa Consistorial.
Això no és mèrit ni demèrit de ningú, sinó senzillament una realitat que s’ha
produït, perquè durant molts anys les Administracions i la societat en general
no han estat gaire sensibles a la problemàtica d’aquestes persones, que
darrerament han aixecat la seva veu per reclamar uns drets que són
absolutament legítims.
Arribats al punt en què aquest Consistori s’ha plantejat la possibilitat d’arreglar
la Sala de Plens, cosa que si no era indispensable, sí era molt necessària, el
GMCIU creu que és una bona ocasió per solucionar el problema de les
barreres arquitectòniques que tenen molts ciutadans per accedir a les
dependències municipals i, especialment, a la Sala de Plens.
Vist que l'equip de govern en el Pressupost del 2000 havia inclòs una partida
pressupostària per dur a terme aquestes obres, semblava que això seria una
cosa propera, però no es va poder executar durant l’exercici del 2000.
Semblava que al 2001 es podria incloure, ja que el mateix havia passat, si no
va equivocat, amb l’arranjament de la Sala de Plens, però no ha estat així.
Al 2001 hi ha una partida que preveu l’arranjament de la Sala de Plens, però no
les obres per evitar que existeixin barreres arquitectòniques. El GMCIU
considera que això no és coherent, perquè s’obtindrà una Sala de Plens
arreglada en l’exercici 2001, però estarà pràcticament vetada a determinats
col.lectius de ciutadans i, per tant, es pregunta de què serveix tenir una Sala de
Plens magnífica si es continua barrant el pas a uns ciutadans que voldrien estar
aquí moltes vegades.
També hi ha una qüestió de rerafons polític, consistent en el fet que tant
l'equip de govern com l’oposició i també els ciutadans han dit reiteradament
que volen una política per a les persones, moltes vegades, de manera
individual. Si l’Ajuntament no actua en aquest sentit, difícilment podrà
sensibilitzar la societat envers a alguns comportaments que encara actualment
barren el pas de forma sistemàtica, física i de vegades de comportament
envers a aquests col.lectius.
Per tant, el GMCIU creu que això és molt necessari i, fins i tot, diria que
imprescindible en aquests moments. Sense anar més lluny, i com a exemple
puntual, voldria recordar que divendres passat es va celebrar a la Sala de
Plens el Pregó de les Festes de la Llum i hi va haver algunes persones que, per
la dificultat objectiva de l’accés, malgrat que no de l’espai, que no es pot evitar,
no van poder-hi assistir, com ja ha passat altres anys en altres esdeveniments.
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Creu que seria bo solucionar immediatament aquesta situació, aprofitant les
obres de la Sala de Plens.
Per això, no només per la tasca exemplificadora que pugui fer aquesta
Administració, sinó també pel bé del grup de persones que tenen aquestes
dificultats objectives, demana que durant l’exercici del 2001, a més d’arranjar la
Sala de Plens, també es faci el possible perquè molta més gent en pugui
gaudir.
El senyor García i Comas pren la paraula i diu que l'equip de govern està
totalment d’acord amb l’exposició del senyor Vives, en el sentit que es produeix
una desigualtat entre els ciutadans, ja que uns poden accedir més fàcilment
que altres a la Sala de Plens.
Malgrat això, l'equip de govern no pot votar afirmativament la proposició, no per
manca de voluntat sinó per les raons següents: l'equip de govern ha elaborat
un projecte d’ubicació de l’ascensor i no ha estat senzill, ja que l’edifici té una
distribució de plantes anòmala, com a conseqüència del fet que es va construir
per parts sense una idea global. La ubicació de l’ascensor era en el pati
exterior, amb la qual cosa, ja es produïa una dificultat per al seu accés. Quan
es va disposar del projecte acabat, es va plantejar la seva execució, la qual
cosa provocaria uns moviments interiors en cada planta de l’edifici. Així, a la
planta baixa significaria la supressió del mostrador del registre general; a la
primera planta, s’hauria d’apartar tota la zona de telefonia; en la segona planta,
s’haurien d’eliminar els despatxos; en la planta superior també s’hauria de
suprimir l’espai ocupat pel departament de Sanitat; i en la darrera planta,
l’ocupat per Recursos Humans.
És a dir, es produiria una modificació de la distribució de l’edifici que, de la
manera en què està plantejada, si s’executa aquesta obra, no hi caben les
persones. Per tant, no es poden fer els moviments interiors i cal replantejar-se
una nova distribució del personal en l’interior de l’Ajuntament.
Aquest va ser el motiu pel qual aquest any no va figurar l’execució d’aquest
projecte i, en canvi, sí ho va fer la reforma de la Sala de Plens.
Per salvar aquesta situació, s’està fent un plantejament global de totes les
dependències municipals, definint el paper que ha de tenir la Casa Consistorial,
en el sentit de si hi ha d’haver dependències d’administració o no.
L’Ajuntament està treballant amb la Diputació de Barcelona, que finança un
estudi encaminat a definir, des del punt de vista de la mateixa organització
municipal o administrativa i perquè no es dupliquin funcions, quin ha de ser el
nivell òptim de funcionament de l’edifici per respondre a l’administració que es
pretén obtenir.
S’està fent un treball de reorganització de les dependències municipals, que
vincula aquest edifici, el de la plaça Major número 5 i també les tres casetes
situades al seu costat, una de les quals es va adquirir fa pocs dies, amb la cosa
l’edifici ja és totalment de propietat municipal. Per tant, s’ha de treballar també
amb la possibilitat d’ampliació que això pot suposar.
En tota aquesta distribució de dependències municipals també s’ha inclòs
l’edifici dels Jutjats situats a la Baixada de la Seu per si cal ocupar-lo.
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Com es pot observar, no és tan senzill executar la construcció de l’ascensor,
malgrat que l'equip de govern tingui la voluntat de possibilitar l’accés a totes les
plantes amb l’ascensor.
Per això, com ha dit abans, l'equip de govern no pot donat suport a la proposta
de canvi de projectes, però sí podria fer-ho respecte el primer punt de la
proposició, on es diu: “El Ple de l’Ajuntament de Manresa manifesta la seva
voluntat d’eliminar les barreres arquitectòniques de l’edifici principal de
l’Ajuntament i de procedir a una millora en profunditat de la Sala de Plens”, que
és la que ja està prevista realitzar durant aquest exercici i respecte a la qual,
quan es tingui l’obra a Contractació ja es tindrà coneixement perquè significarà
algun tipus de moviment, sobretot en aquests actes.
Pel que ha exposat, demana al GMCIU que retiri la seva proposició, ja que en
cas contrari, l'equip de govern la votarà negativament.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que la
proposició del GMCIU és mereixedora de tot respecte i comprensió, entre altres
raons, perquè és un aspecte que s’ha discutit en més d’una ocasió i respecte el
qual sempre hi han estat d’acord.
El GMPP, però, manifesta la seva sorpresa pels problemes que aquesta
mesura ocasionaria. Tenia coneixement de la realització de l’estudi sobre
l’ascensor, però desconeixia els problemes que això representaria i la
repercussió que tindria per a l’organització de l’Ajuntament.
Demana a l'equip de govern que informi als grups municipals de l’oposició de
les dificultats que es produeixin en aquests temes, malgrat que actuï de la
manera que cregui més convenient, tenint en compte que són qüestions que es
basen en el Pressupost, que se n’ha parlat en més d’una ocasió, i que ha sorgit
de proposicions presentades al Ple.
Entén les explicacions del senyor García, però creu que la tasca del seu grup,
com a oposició, és intentar pressionar el màxim perquè les qüestions respecte
a les quals tots estan d’acord es converteixin en realitat el més aviat possible.
El GMPP és conscient que l'equip de govern té problemes de distribució i que
està elaborant estudis per a la redistribució del personal, però, si el GMCIU
manté la seva proposició, el GMPP hi donarà el seu suport amb el vot afirmatiu,
ja que creu que és una tasca important de l’oposició intentar pressionar sobre
elements positius per a la ciutat.
Amb això no pretén donar a entendre a l'equip de govern que ha fet cas omís al
seu Pressupost o als acords adoptats sobre la reducció de les barreres
arquitectòniques, però, malgrat les seves explicacions, molt lloables i
entenedores, l’oposició ha d’intentar pressionar el màxim perquè es presentin,
com més aviat millor, els estudis d’adequació administrativa i la solució a
aquest problema.
Insisteix, si el GMCIU manté la proposició, el GMPP la votarà afirmativament, i,
si decideix modificar-la, també ho farà.
El senyor Vives i Portell intervé novament expressant la seva sorpresa
perquè el GMCIU no disposava de la informació sobre els motius pels quals,
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per una banda, no s’havia executat aquesta obra durant l’exercici del 2000, i,
per una altra banda, no s’havia inclòs en el Pressupost del 2001, tenint en
compte que durant el debat dels Pressupost el GMCIU va presentar una
esmena específica sobre aquesta qüestió.
No hi dóna més importància perquè ja l’ha tingut en aquest moment, però ho
posa sobre la taula perquè creu que si s’expliquen aquestes coses amb temps,
no només per als grups de l’oposició, sinó també per a la ciutat en general, són
més explicable. En aquest sentit, quan algú li pregunta les raons per les quals
es produeix aquesta situació, sense que es tracti d’haver de defensar ningú, es
poden explicar les causes per les quals es fan o no les coses.
Ho diu perquè en aquest tema, en certa manera, s’ha posat “el caramel a la
boca” a les persones afectades i després se’ls hi ha tret. És a dir, hi havia
persones que tenien una expectativa, i tampoc vol dir amb això que la gent es
deleixi per venir al Ple, perquè no és així i no cal fer-ne un gra massa, però
potser pensaven que ara se solucionaria aquest problema i, de cop, han vist
que no es fa.
Per tant, si s’expliquen les raons, potser la gent s’ho pren d’una altra manera i,
en qualsevol cas, es poden donar explicacions coherents en relació a un
projecte que és complicat de dur a terme, tal com ha dit el senyor García.
D’altra banda, en el sentit de la pressió a la que ha fet referència el senyor
Javaloyes, demana a l'equip de govern la celeritat en aquest projecte.
Evidentment, no es tracta de fer-ho de qualsevol manera, amb la qual cosa
només s’aconseguiria haver-ho de canviar d’aquí a un temps, però seria
important que es pogués tirar endavant tan aviat com sigui possible, tenint en
compte que és un tema del que ja fa temps que es parla i que s’ha estudiat de
diferents maneres.
Al GMCIU li agradaria que es dugués a terme dins d’aquest exercici
pressupostari del 2001, i segurament que el senyor García dirà que és
impossible perquè l’estudi de la Diputació de Barcelona encara no està a punt,
però el seu grup deixa la proposta sobre la taula.
Si és possible votar separadament cada un dels punts de la proposició, l'equip
de govern potser podria votar afirmativament el primer, la qual cosa significaria
que reitera el seu compromís respecte el que se li demana avui.
El senyor García i Comas diu que entenent l’esperit del senyor Vives i si el
GMCIU planteja en la seva proposició que l'equip de govern ho faci durant
aquest exercici, però no s’han pogut fer tots el moviments necessaris per
reubicar el personal que ocupa els llocs que s’han de convertir en corredors, es
crearà un problema.
Per això, proposa modificar el text de la proposició en el sentit següent:
mantenir igual el primer punt de l’acord; el punt segon podria dir: “El Ple de
l’Ajuntament de Manresa manifesta que, en relació a actuacions futures, cal
donar prioritat a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.”; i el punt tercer
podria quedar redactat tal com està excepte la frase “durant el present exercici
pressupostari 2001”, que s’eliminaria.
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El senyor Vives i Portell diu que està d’acord amb la proposta del senyor
García.
Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena “in voce” incorporada, s’aprova
per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat el
següent:
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa manifesta la seva voluntat d’eliminar les
barreres arquitectòniques de l’edifici principal de l’Ajuntament i de procedir
a una millora en profunditat de la Sala de Plens.
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa manifesta que, en relació a actuacions
futures, cal donar prioritat a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
3. L'equip de govern procedirà a fer els gestions necessàries tant per a
l’obtenció de recursos extramunicipals com per a les modificacions
pressupostàries pertinents que garanteixin la realització de les actuacions
convenients per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques de l’edifici
principal de l’Ajuntament de Manresa.
7.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA CREACIÓ DE PLACES D’ESTUDI D’ÚS PÚBLIC.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 13 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que, curs rere curs, es constata a la nostra ciutat la insuficiència d’espai
per a ús dels estudiants.
Atès que la biblioteca del Casino és l’espai públic de Manresa més utilitzat pels
estudiants i té un horari d’obertura que es constata com a molt insuficient per
atendre la demanda que aquests estudiants en fan.
Atès que tot el que s’exposa en el punt anterior és especialment agreujat en
èpoques d’exàmens i, molt especialment, en el període final del curs acadèmic.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. L'equip de govern posarà en marxa un programa per al condicionament d’un
centenar de places per a l’estudi en equipaments de titularitat municipal per tal
de ser utilitzades a partir del dia 1 de maig de 2001.
2. Durant els mesos de maig i juny aquests espais seran oberts durant un
termini de deu hores diàries.
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3. L'equip de govern presentarà, no més tard del 30 d’abril, un estudi econòmic
sobre els costos que representaria mantenir oberta la biblioteca del Casino un
mínim de 15 hores setmanals més que en l’actualitat durant tot l’any.”
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que fa molt de temps, fent-se
ressò d’una demanda fruit d’una necessitat dels joves estudiants d’universitat
de Manresa, la Joventut Nacionalista de Catalunya va plantejar públicament la
necessitat de l’establiment de més espais destinats a l’estudi, a la ciutat de
Manresa.
Aquesta organització va empènyer aquesta creació amb diverses actuacions.
El GMCIU va fer seva aquesta petició i la va incloure en el seu programa
electoral. Així mateix, abans del Ple d’avui, ho ha anat demanant públicament.
Segurament no cal que es convencin de l’existència d’aquesta necessitat, ja
que, si es llegeixen alguns punts de documents que ha votat l'equip de govern,
sembla que això també ho podria acceptar.
Així, un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM) és promoure
l’ampliació i millora dels serveis existents per als estudiants universitaris, i una
de les accions és estudiar l’habilitació d’espais addicionals als que ofereixen els
mateixos centres universitaris, perquè puguin ser utilitzats com a sales d’estudi.
En el mateix PAM, en un altre apartat, hi ha l’objectiu d’ampliar l’oferta
d’equipaments juvenils, dins del qual s’inclou l’acció d’estudiar la viabilitat de
crear aules d’estudi en equipaments municipals.
En el Pla Jove, hi ha l’objectiu de proporcionar als i a les joves de Manresa
espais públics adequats per poder estudiar, una acció del qual és adequar un
espai d’algun equipament públic com a sala d’estudi en èpoques d’exàmens.
Davant d’aquesta unanimitat, amb aquesta proposició es pretén concretar
aquests compromisos, que no tenen calendarització ni terminis, i el GMCIU
intenta concretar aquests aspectes en el tema de la creació de sales d’estudi.
Insisteix, creació respecte a la qual hi ha un ampli acord per part de l'equip de
govern i dels grups municipals de l’oposició, si l'equip de govern fa seus els
acords als que ha donat suport fins ara.
També li agradaria dir que aquesta proposició fa referència a la Biblioteca,
qüestió que sembla que ha creat un malentès, i no sap si dir-ho així o potser és
millor que no digui què ha creat i que cadascú tingui la seva opinió.
Parla de la Biblioteca per una qüestió molt senzilla, que és la que es diu en les
consideracions prèvies de la proposició: precisament pel fet que hi ha manca
de places d’estudi, en aquests moments a la ciutat de Manresa, l’espai públic
que fa aquesta funció és la Biblioteca del Casino. Això és una absoluta
evidència.
També s’ha parlat dels horaris de la Biblioteca i s’ha evidenciat que no són
suficients per atendre la funció que està fent d’atendre els estudiants com a
sales d’estudi, que segurament és substitutòria i, per tant, no hauria de fer.
S’ha parlat de la Biblioteca del Casino perquè és el punt on queda en evidència
la manca d’espai per a l’estudi, per tant, no se n’ha parlat només per poder
exemplificar aquesta qüestió, sinó perquè aquesta Biblioteca seria la gran
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beneficiària del fet que Manresa tingués sales d’estudi alternatives, és a dir, al
marge de la Biblioteca del Casino.
En la part dels acords, només es diu que l'equip de govern posi sobre la taula
la possibilitat d’una obertura més gran d’hores per setmana, sense posar cap
termini per fer efectiva l’obertura durant més hores a la setmana de la
Biblioteca del Casino.
La proposició, però, sí fixa terminis respecte a la qüestió de les sales d’estudi,
que és el seu objectiu fonamental.
El motiu pel qual són necessàries sales d’estudi és la demanda dels joves
estudiants, a la qual tots han donat suport en altres votacions, però no es pot
comparar la situació actual amb altres anteriors. Afortunadament, s’ha produït
un augment altíssim en el nombre de joves que estudien després de l’edat
d’ensenyament obligatori. Això ha creat noves necessitats que indiquen que
això és positiu.
Evidentment, no tots els joves tenen forçosament totes les condicions
necessàries d’espai privat per poder elaborar els estudis que necessitin. A més,
els canvis també impliquen que hi ha necessitat de treballs més interactius i en
grups, cosa que requereix més espai.
També ha de dir que la intenció de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya
era exposar-ho elles mateixes directament al Ple, per a la qual cosa havien
sol.licitat poder intervenir-hi. L’alcalde ha decidit que no intervinguin en el debat
d'aquesta proposició, fent ús de la seva facultat de poder decidir si un col·lectiu
que ho demana pot o no intervenir.
En qualsevol cas, insisteix, segurament es podrien posar d’acord respecte els
motius pels quals són necessàries aquestes sales d’estudi a la ciutat de
Manresa. Per tant, amb la proposició s’intenta concretar els aspectes per
posar-ho en marxa de manera immediata.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient al senyor Llobet que, des de la
primera vegada que van parlar d’aquest tema, veu que el representant del
GMCIU hi ha rumiat força i ho troba bé, perquè ara la proposició arriba molt
més matisada.
Vol respondre a aquesta qüestió com a president de l’àrea de Serveis
Personals, més que no pas com a regidor de Cultura, ja que la proposició
afecta no només a la biblioteca, sinó també als àmbits d’estudi dels joves.
Per acabar amb aquesta introducció de motius, reconeix que és encara
insuficient el nombre d’espais que hi ha a la ciutat destinats a l’estudi, malgrat
que des de fa 18 mesos considera que ho són una mica menys.
La Biblioteca, fent aquesta funció de suplència, que està fent, perquè l'equip de
govern ja va dir públicament i no sempre s’ha entès, que seria una biblioteca
per a tots els públics i no només per anar-hi a estudiar, ha permès a
l’Ajuntament oferir moltes més funcions a molts més ciutadans.
A la pràctica, quan ha llegit en algun moment que les Joventuts Nacionalistes,
van endegar fa dos anys la campanya “Volem més espais per estudiar”,
sempre l’ha sorprès que aquestes campanyes comencin dos mesos abans de
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posar en marxa una institució o un equipament, que no està destinat als
estudiants, però que efectivament els dóna una sortida.
És cert que, afortunadament, cada vegada hi ha més estudiants en estudis
obligatoris i en estudis universitaris, i això no ha passat en els darrers dos anys.
Però mai no s’ha valorat el fet que en dos anys la ciutat ha passat d’oferir 1.435
a 1.690 hores anyals de biblioteca, que suposa 255 hores més, amb un
increment del 20 per 100 d’oferta, sobre més de vint places més, amb molta
més comoditat i amb una inversió de gairebé 50 milions de pessetes anyals
entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.
Aquest és un esforç que ha fet la ciutat durant els últims dos anys, no en nom
dels estudiants, malgrat que aquests ho puguin necessitar, sinó adreçat a tota
la ciutat. Això també ha donat uns bons resultats, que fan que, si l’any 1997,
durant el qual van funcionar regularment i fins el final les dues biblioteques, la
de la Caixa de Pensions i la Sarret i Arbós de la plaça on hi ha l’institut, feien
servir els serveis de biblioteca al voltant de 100.000 persones, l’any 2000 la
xifra va ser de 261.748.
Es fa el càrrec que els estudiants no en tinguin més, però tampoc en tenen
prou els avis, que podrien tenir els diaris més d’hora; els forners, que potser la
voldrien el diumenge; els mecànics; els treballadors de la Pirelli; els capellans; i
tanta altra gent, que necessitaria encara una millor adaptació de l’horari de la
Biblioteca.
Sigui com sigui i perquè no es titlli l'equip de govern d’encantat, també és
veritat, públic i conegut el compromís de crear 30 places més a la Biblioteca,
abans de trenta dies, precisament al sector obac, que fa costat gairebé amb el
Kursaal, que són les que van destinades a l’espai de silenci i de concentració,
que està convençut que, si més no, sabran aprofitar els millors estudiants.
I ja per particularitzar, perquè la nostra no és una biblioteca de funcionaris i, fins
i tot, de vegades s’ha sabut saltar les normes de la mateixa Diputació, hauria
de dir que, llevat el primer any, quan feia tres setmanes que funcionava la
Biblioteca, l’any 2000, l’Ajuntament va aplicar un calendari especial per a la
segona quinzena de juny, perquè es poguessin oferir més hores d’estudi i, fins i
tot, per les necessitats que té la nostra institució es va afegir, sense que això
entrés en el conveni amb cap altra Administració, un altre conserge per al
primer trimestre de l’any 2000.
Tot això, perquè, malgrat que la proposició parla poc de la biblioteca i avui s’ha
matisat molt bé que l’únic que se li reconeix és una funció de substitució i que
efectivament el primer en agrair-ho seria la Biblioteca, el cert és que, no pel fet
que en la proposició no se’n parli vol dir que tampoc s’ha fet a la ciutat. Hi ha
hagut coses que creu que són, pel capbaix, desagradables, i ho són
especialment, no tant per als gestors polítics que estan al davant, sinó per a les
persones que han treballat durant els darrers divuit mesos amb un entusiasme
que no acostuma a ser comú entre els treballadors de l’Administració pública.
Respectant-los tots, potser perquè eren joves o perquè era una novetat, sigui
com sigui, la Biblioteca està oberta durant 37,5 hores a la setmana, quan abans
ho estava durant 29 o 30. També dóna servei els dissabtes a la tarda, tenint en
compte que n’hi ha d’altres que tanquen i obren el dilluns a la tarda, cosa que
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també és una opció. Es respecta les 48 hores de descans que hi ha d’haver
entre setmana i, al cap i a la fi, fins i tot allò que personalment més li va doldre
en el seu moment i que es va haver d’empassar quan va aparèixer al diari, que
és que es critiqui dient que perquè s’obre d’una a dues, que és l’hora de
l’aperitiu. Aquesta crítica potser no provenia de Convergència i Unió, sinó de
les Joventuts Nacionalistes, en una fase més de joventut precipitada. En aquell
moment ell va considerar que devia ser l’hora de l’aperitiu de les Joventuts
Nacionalistes, ja que, per a la majoria dels ciutadans, a l’hora de l’aperitiu, l’any
2000, la Biblioteca del Casino va fer 11.382 préstecs a gent que, bé per un
rebuig al vermut, per una manca de recursos, o senzillament, perquè tenen uns
altres hàbits d’estudis, no es van desentendre de l’horari de la Biblioteca.
Ja ha dit anteriorment que és cert que a Manresa aniria bé disposar d’unes
places més d’estudi, i, si s’hagués pogut estalviar aquella pàgina afrosa del
nostre estimat diari, se centrarà ja en el contingut de la proposició.
La part dispositiva és raonada i correcta inicialment, perquè fa referència a
qüestions respecte a les quals l’Ajuntament s’hi ha compromès.
Quant al Pla de Joves, l'equip de govern diu que ha de proporcionar als i a les
joves de Manresa espais públics adequats per poder estudiar, malgrat que veu
que sempre s'obliden el punt anterior, on es fa referència a la dinamització de
l’espai escolar i de la regulació de la utilització dels equipaments públics de les
escoles, fora de les hores lectives.
En qualsevol cas, entrant en la part dispositiva de la proposició, creu que quan
es demana una cosa justa i correcta i respecte a la qual hi podria haver entesa,
tal com s’ha fet en els plans anteriors, i també es podrien pactar els terminis,
els proponents exposen algunes gratuïtats.
En el text de la proposició es parla de posar en marxa un programa per al
condicionament, no de places d’estudi, sinó d’un centenar d’elles. I ell es
pregunta perquè un centenar i en quin moment s’hauria de fer. I, a més, abans
del dia 1 de maig. Hi ha dades que cal saber, la densitat és alta durant els
mesos de maig i juny, però també ho és el règim de visites, per part dels
estudiants i també d’aquells que no ho són. De fet, almenys, quatres mesos a
l’any hi ha més règim de visites i, a més, abans de proposar les 100 places,
potser s’hauria de fer l’estudi.
Sap que des del punt de vista dels proponents potser es va tard en aquesta
qüestió, però creu que cal deixar en mans d’Ensenyament i Joventut l’anàlisi de
les necessitats, per esbrinar si calen 100 places o si se’n necessiten 30, i quin
ha de ser l’horari. En aquest sentit, es proposa l’obertura durant un mínim de 10
hores diàries durant els mesos de maig i juny.
No sap amb certesa en què pensen els proponents, potser en una
patrimonialització dels estudiants. Tampoc cauen en el paranys de dir-ne
universitaris.
Finalment, pel que fa a la proposta de mantenir oberta la Biblioteca de Casino
durant 15 hores setmanals més durant l’any, creu que s’ha de fer quan sigui
necessari, com es va fer durant la segona quinzena de juny.
Es poden plantejar nous passos, però ell deixaria la Biblioteca fora d’aquest
debat, perquè no és només taules i cadires perquè la gent pugui estudiar, sinó
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molts més serveis per a moltes més coses que no són estrictament els
estudiants.
Com a reflexió final, que hauria de servir per a la futura presentació de
proposicions, ja que segur que no s’acabarà aquí el tema, en primer lloc,
respecte els centres d’estudi, i parlant com a president de l’àrea de Serveis
Personals, malgrat que també es podria fer des de la regidoria de Cultura,
Ensenyament i Joventut, també seria bo que es parlés, com s’està fent, amb la
resta d’Administracions que tenen competències en aquest tema.
Per exemple, les biblioteques escolars de primària, de secundària i de
l’ensenyament obligatori, que sovint es gestionen mitjançant AMPAS o
segurament no estaran donant tot el rendiment possible.
No sap fins a quin punt hauria d’assumir les despeses l’Ajuntament.
Personalment, creu que no.
La Biblioteca del Casino, que sempre ha nascut amb l’etiqueta de ser comarcal,
té, des de fa més de dos anys, una llei al darrere que, en principi, el mateix
legislador diu que es farà càrrec dels bibliotecaris o bibliotecàries que donen un
servei comarcal.
Malgrat això, ni l’Ajuntament de Manresa, ni el Consell Comarcal, ni cap altre
ajuntament ni Consell Comarcal del país, han vist ni una sola pesseta.
Creu que també es podria col.laborar en obrir durant més hores.
Finalment, respecte el projecte de biblioteques universitàries, que tampoc és
competència municipal, però, per al qual, en els termes que ha expressat
abans respecte a una altra proposició, es pot veure que la FUB, d’acord amb
l’Escola Universitària Politècnica de Catalunya, també està dissenyant aquesta
qüestió de la Biblioteca universitària.
Per tant, diria que tot això que l'equip de govern ha recollit honestament al Pla
Jove, que coneix la necessitat i que, d’una manera serena, es podrien posar
d’acord, malgrat que potser no per al mes de juny, però sí per a algun altre
període, que s’hauria d’estudiar per a quantes places i que, en qualsevol cas,
s’estudiarà a resultes de les properes trenta places que hi haurà al Casino, no
pot ser d’una manera gratuïta i aleatòria. Fent-se una foto dilluns a la tarda i
descobrint, divuit mesos més tard, que el dilluns està tancat. Ho ha estat
sempre i, si es vol, es pot separar, però el raonable tema de la necessitat
d’algunes places d’estudi, cal acabar-ho d’estudiar.
Segurament, abans de l’acabament del mandat, malgrat que no sigui el proper
trenta d’abril, se’n donarà resposta. I potser, fins i tot, abans del 30 d’abril es
donarà resposta de l’estudi econòmic sobre el que representaria obrir la
Biblioteca del Casino quinze hores setmanals.
Però no vol acabar parlant de la Biblioteca. Cal deixar que la Biblioteca del
Casino treballi en pau, que faci tota la feina que està fent, i buscar amb un altre
to i d’una altra manera, els acords sobre com veure quantes i a qui van
adreçades aquestes places d’estudis, la necessitat de les quals tots detecten.
En qualsevol cas, i vist com s’ha plantejat, en nom de l'equip de govern
manifesta que votarà negativament la proposició.

93

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP coincideix amb el que
ha dit el senyor Fontdevila, respecte a la necessitat de deixar la Biblioteca del
Casino com a tal. És a dir, no s’ha de centrar el debat en el fet que aquestes
places d’estudi que manquen, hagin de ser absorbides per la Biblioteca del
Casino.
El GMPP creu que hi ha un dèficit de places d’estudi i no es considera
autoritzat per xifrar-les en aquest moment, però el cas és que fan falta i en un
bon nombre. I no només durant els mesos de maig i juny, sinó durant els
moments acadèmics en què hi ha exàmens, és a dir, gener, febrer, maig, juny i
setembre.
S’ha d’actuar en aquesta línia per aconseguir unes places d’estudis que
permetin als estudiants seure, concentrar-se i disposar del moment adequat per
poder estudiar, sense haver de barrejar aquest nou tipus tan encertat com ho
és la Biblioteca del Casino.
Deixa a la consideració de l'equip de govern si les places s’han d’ubicar en el
mateix edifici del Casino o en un altre lloc, però creu que és fonamental que
l'equip de govern es decideixi a tirar endavant la creació d’aquestes places, de
les que es puguin beneficiar els estudiants i fer-ne l’ús adequat.
El GMPP entén el sentit de la proposició, que és donar sortida i viabilitat a
aquesta mancança, però també creu que és agosarat fer les acusacions tan
directes que s’han fet envers a la tasca del Casino.
En la proposició es diu que l’horari d’obertura de la Biblioteca del Casino és
molt insuficient. Si es té en compte, com ha dit el senyor Fontdevila, que la
Biblioteca del Casino sobrepassa en algunes hores l’horari que fan altres
biblioteques.
Creu que l’horari d’aquesta Biblioteca és molt encertat i això no té a veure amb
el tema dels estudiants.
El GMPP lamenta que en el Pla Jove, que tant s’ha esmentat aquí, una de les
esmenes que va proposar incorporar i que no es va acceptar era referent a que
aquestes places d’estudi, amb independència del lloc on s’ubiquessin, no
afectessin només els dos mesos que es proposen en aquesta proposició, sinó
durant els períodes d’exàmens, que són tan necessaris per als estudiants. No
ho diu com a retret, però aquesta qüestió, que semblava innecessària fa dos
mesos, ara, com a conseqüència de la proposició d’un grup de l’oposició,
l'equip de govern diu que efectivament hi ha una mancança en aquest sentit.
El GMPP no pot donar el seu suport absolut a la proposició presentada, perquè
el condiciona que es barregi l’actual Biblioteca del Casino amb la necessitat de
la creació de places d’estudi. Malgrat això, comparteix la qüestió de fons de la
proposició.
Per això, demana a l'equip de govern, amb independència del fet que rebutgi
aquesta proposició i de l’explicació que s’ha donat avui respecte a l’existència
d’aquesta mancança, que adopti el compromís públic d’intentar solucionar
aquest problema el més aviat possible, en cas que no es pugui fer aquest any,
ja que, com més aviat estigui solucionat aquest tema, més aviat es podrà cobrir
el dèficit que pateix una comunitat, per a la qual és molt interessant poder
disposar d’aquest espai.
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El senyor Llobet i Mercadé intervé dient al senyor Fontdevila que
efectivament hi va haver una foto dilluns a la tarda davant de la Biblioteca, es
va parlar de l’hora de l’aperitiu, en la proposició no es demana que s’optimitzin
els espais escolars, en les hores extraescolars, la Generalitat segurament no
ajuda prou, per la Biblioteca hi ha passat més gent que mai, tampoc no deuen
tenir prou amb l’horari establert la gent gran i els mecànics.
Ignora perquè tots aquest arguments han de ser motiu o excuses perquè avui
no es prengui algun acord per intentar caminar cap a una necessitat votada per
tots, que és la de crear sales d’estudi i més espais públics destinats a l’estudi.
Sincerament, no està gaire convençut que l'equip de govern vegi aquesta
necessitat tant com la veu el GMCIU. Aquesta és una percepció subjectiva,
però és la que té, perquè dimarts a la Comissió durant algunes intervencions,
van quedar alguns dubtes sobre aquesta necessitat, malgrat que l'equip de
govern ho ha votat.
Aquesta demanda s’està fent des de fa dos anys i l'equip de govern mai ha
donat mostres de considerar que era tan urgent com per posar-hi fil a l’agulla
immediatament.
El GMCIU no pot creure que l'equip de govern pren decisions per atacar
necessitats de la gent de Manresa, en aquest cas, dels joves estudiants, en
funció d’algunes formes que li semblen incorrectes, més que res, perquè, si es
parla de les maneres, no sap si n’hi va haver alguna de desafortunada del tot,
però, en tot cas, les maneres també són algun qualificatiu que va dedicar
l’alcaldia al GMCIU, com a conseqüència de la seva proposició.
En qualsevol cas, tot això és molt subjectiu, i creu que adoptar les decisions en
funció de les maneres li semblen excuses de mal pagador. No es vol atacar
aquest tema, es diu que el centenar de places no està justificat, i, que ell
sàpiga, quan es presenten proposicions al Ple, si es fa amb prou antelació i es
presenten a la Comissió Informativa, és perquè hi hagi temps de parlar-ne i
esmenar-les, si cal.
Evidentment, hi havia moltes possibilitats de treballar per acordar alguna
proposició que es pogués votar. Això és d'una evidència absoluta.
Per tant, insisteix, creu que no s’està per la tasca. Es diu que avui, s’ha matisat
més la proposició i no és així perquè és exactament la mateixa que es va
presentar el primer dia. La proposició, respecte a la qual el senyor Fontdevila
veu que hi ha aspectes aprofitables, és la mateixa, però, malgrat tot, per
algunes formes o no sap massa perquè, no es vol tirar endavant.
Sobre les formes, creu que és evident que en la seva explicació ha dit
clarament que hi havia un manera de visualitzar les coses, malgrat que al
senyor Fontdevila pugui no agradar-li.
El senyor Javaloyes també ha dit que en la proposició es critica l’horari de la
Biblioteca i potser finalment serà millor que la llegeixi sencera. El text diu: “Atès
que la Biblioteca del Casino és l’espai públic de Manresa més utilitzat pels
estudiants i té un horari d’obertura que es constata com a molt insuficient per
atendre la demanda que aquests estudiants en fan.” Creu que s’entén, el
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GMCIU està dient que fan falta sales d’estudi, com que no n’hi ha, es fa servir
la Biblioteca, que té un horari que potser és correcte com a horari de Biblioteca.
Precisament perquè que fa aquesta funció substitutòria, per fer-la no té l’horari
suficient. Això és que el que va veure clarament en la presentació d’aquesta
proposició.
Insisteix, es poden fer servir les excuses que es vulgui, però avui hi havia la
possibilitat de posar fil a l’agulla i passarà per alt les excuses.
El senyor Fontdevila ha dit que segurament no s’acabarà aquí el tema, per al
GMCIU segur que no, però per a l'equip de govern es tem que sí, vista
l’experiència de les altres vegades que s’ha demanat el mateix.
Per tant, intentant canviar les maneres, perquè sigui més agradable per a
l'equip de govern, el GMCIU intentarà trobar una iniciativa que pugui presentar i
que sigui possible de tirar endavant, ja que, insisteix, hi ha molts joves a la
ciutat de Manresa que tenen aquesta necessitat. És en aquest aspecte on
s’hauria de centrar el debat, però sembla que no sigui aquesta la intenció.
El senyor Fontdevila i Subirana pren novament la paraula i diu que es limitarà
a valorar la ponderació del senyor Javaloyes i tornarà al tema, ara ja sense
tanta prolixitat.
El senyor Llobet desconfia en què l'equip de govern intentarà solucionar el
problema tan aviat com sigui possible. És legítim que tingui aquesta
desconfiança i no sap com convèncer del contrari, però malgrat això, li ha de dir
que entre el PAM i la concreció que es fa al Pla de Joves, han passat dos
mesos. Ell és el primer que, si d’aquí a un any, el senyor Llobet li ho pot
retreure el proper mes de febrer i encara no s’ha elaborat l’estudi que ha de
demostrar si són necessàries 30, 100 o 25 places d’estudi, considerarà que
potser sí que hauran fet salat, però li demana que doni a l'equip de govern un
marge d’almenys un mes per posar en funcionament les 30 places de la sala
del costat del Kursaal, per veure què passa.
Quan el senyor Llobet diu que la proposició és correcte, segur que l’entendrà si
ell li diu que això és com la poesia en el sentit que no es tracta només del que
diu, sinó del que vol dir.
A l’entorn d’aquesta proposició, el senyor Llobet sap que s’han fet córrer altres
coses, i això és el que ell denuncia.
La proposició, al cap i a la fi, Déu n’hi do el que diu, tampoc s’ha de minimitzar,
però no és tot allò que l’ha acompanyat. Han estat les formes, però no només
és un problema de formes, sinó els missatges subliminals que es donen per
darrera.
El senyor Llobet considera que són excuses i ell considera que es porten dos
mesos de retard respecte el Pla Jove i entén que és segur que s’acabarà
donant una resposta sobre aquesta qüestió, perquè, si no, sempre s’acaben
dient coses com que l’horari és molt insuficient, com es diu en la proposició.
Si es va els dilluns a la Biblioteca, no entén com se sap que l’horari és
insuficient, perquè és tancat. Per saber-ho, s’hauria d’anar els altres dies. Si es
demanen les dades, seran facilitades i es podrà veure com no sempre és
insuficient.
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Per tant, insisteix, s’hi ha d’anar altres dies i al matí i a la tarda i es veurà que hi
ha mesos de tota mena. Per exemple, com a qüestió instructiva, el juliol és el
mes amb més préstecs. Això deu significar alguna cosa, potser que hi passa un
tipus de gent que agafa llibres, CD Rom, discos, jocs per a l’ordinador, o
preparatius per als treballs.
Per això, l’afirmació que és molt insuficient porta al seu darrere un to agre que
a ell el molesta i el senyor Llobet pot dir que és una excusa i ell pren el repte de
mesurar, des de l’àrea de Serveis Personals, la intensitat de la necessitat, cosa
que ja està fent des que es van posar-hi més hores, més cadires, més
personal, i el més que ve 30 persones més, dues de les quals prestaran servei
en l’horari que es considera que pot haver la necessitat de suplement per als
estudiants. També s’ha de veure, no tant des de l’àrea de Joventut i del Pla
Jove, sinó també potser des de la d’Ensenyament, quins serveis estan prestant
els centres escolars de primària i de secundària.
Cal fer una anàlisi de tota la situació. No ha estat una qüestió prioritària i això
se li pot retreure a l'equip de govern, però tampoc es tracta de demanar 100
places, ja que s’està parlant d’estudi i, en canvi, no se’n fa cap.
Podria proposar que es negociessin els termes de la proposició i aparegués,
com a resultat, la creació de 50 places, però això diria poc a favor del rigor que
té l'equip de govern, en general, a pesar de tot i malgrat vespres com aquest.
Per tant, ara no pot mesurar, en termes de debat, la intensitat d’aquesta
necessitat, i ja veu que el senyor Llobet en té més, però l'equip de govern
votarà negativament la proposició, el GMCIU ho farà afirmativament.
Espera que en els propers mesos es pugui fer públic el projecte dels baixos del
Casino, la qual cosa donarà més pistes sobre les necessitats i es veurà si el
projecte preveu espais d’usos comuns.
Qualsevol que sigui el sentit del vot, demana al senyor Llobet, i de fet, ho farà
per força perquè aguantarà aquí com un “jabato”, que acompanyi l'equip de
govern en el futur a estudiar i resoldre el tema, i col·labori sincerament a
millorar els serveis que ofereix l’Ajuntament als estudiants, i, a part de la lògica
festivalera, cal mirar de fer-ho més seriosament.
Acabarà dient una cosa que no sabia si dir, però que en té ganes. Hi ha una
cosa al darrere del debat de les places d’estudi i d’algunes campanyes que
s’han fet prèviament a aquesta, malgrat que potser no amb tant èxit, perquè de
ser així, potser n’haurien sentit a parlar. Ara farà una reflexió entre mestres de
secundària, i els altres, no cal que ho escoltin: no sap fins a quin punt el que
s’està fent és traslladar una necessitat al carrer, que, fins a cert punt, és
coherent, ja que hi ha d’haver una oferta pública d’aquells serveis que no
tothom està en disponibilitat de tenir, però que no sempre té un caràcter
universal. És a dir, no n’hi ha de tot per a tothom, cosa que ja sabia i ara
remarca, per tant, ens estem posant un gep a sobre quan diem que d’aquí a
uns anys, els estudiants potser no seran tan bons si no han disposat de llocs
per poder estudiar. Com a acudit, està bé, però cal anar amb compte, perquè,
de vegades, sense voler, els uns o els altres, com a conseqüència de la calor
dels debats, poden caure en el perill de traspassar al carrer la sensació que si
els joves i les joves no estudien és perquè no hi ha espais per fer-ho.
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És conscient que falta un suport públic, però cal anar amb compte amb els
missatges que es donen, perquè potser, sense perseguir-ne l’interès, acabaran
propagant situacions més acomodatícies consistents en declarar que no s’ha
estudiat perquè no es disposava d’un lloc públic per fer-ho.
Malgrat tot, cal que tant l’àrea de Joventut com la d’Ensenyament o altres com
la d’Habitatge, treballin per aconseguir que els joves tinguin llocs particulars
d’estudi i no és obligat que els joves i grans, candidats a ser estudiants o que ja
ho són, es refiïn només d’aquells horari que de vegades són molt especials,
legítims, però no pensat per a la secundària, si es pensa de nit, que són
necessaris per estudiar.
Creu que hi ha d’haver per a tothom i aquest seria un mal missatge que, si
alguna persona jove, per immaduresa o per manca de formació, acabés
captant, sense voler, segurament se li hauria fet un trist favor.
Demana que tothom voti el que cregui convenient en aquest moment, però en
tornaran a parlar.
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que li apassiona la reflexió final que
ha fet el senyor Fontdevila d’ensenyant a ensenyant.
En qualsevol cas, li agradaria deixar clar que a la Comissió Informativa no va
dir ni va insinuar en cap moment que els estudiants seran més mal estudiants o
obtindran més mals resultats com a conseqüència d'aquesta qüestió. Se
n’hauria guardat prou de dir-ho i, per tant, cal anar en compte amb deixar anar
algunes insinuacions sobre coses que no s’han dit. El que sí va dir és que si es
triga molts anys a solucionar el problema, molts estudiants hauran passat la
seva etapa d’estudi sense disposar d’aquests espais.
És important que no quedin dubtes sobre aquesta qüestió i, insisteix, el senyor
Fontdevila parla com a president de la Comissió dels Serveis a la Persona,
però no pot evitar ser el regidor delegat de Cultura.
S’ha tornat a parlar del mes de juliol, que no forma part del que s’està
plantejant, perquè la qüestió és si es desencalla immediatament el tema de les
sales d’estudi. Malgrat això, una vegada més, s’acaba parlant dels serveis de la
Biblioteca, cosa que semblava que no volia el senyor Fontdevila.
El senyor Fontdevila i Subirana demana disculpes perquè, potser sí que amb
la vehemència, va captar d’una manera distorsionada els comentaris del senyor
Llobet a la Comissió Informativa.
En qualsevol cas, aprofita sempre per fer l’espot, i en el debat li ha sortit això,
les dades del mes de juliol i convidar al senyor Llobet a que, fins i tot, algun dia
es faci el carnet de la Biblioteca del Casino, que sap que no el té.
L'alcalde intervé finalment demanant que, en resposta a l’expressió
manifestada que cal anar en compte amb el que deixem anar, així es faci.
L’alcalde té la discrecionalitat de deixar parlar a qui vulgui, però no es pot
parlar, per part de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya per una qüestió
d’un informe que està absolutament reglat.
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I, de la mateixa forma, el senyor Llobet sap i li consta que ell li ha dit que aquí
hi ha una contradicció.
El senyor Llobet i Mercadé diu que no entén què li està dient l’alcalde. Hi ha
un col·lectiu que ha demanat intervenir en el Ple en un punt de l’ordre del dia i
l’alcalde de la ciutat ho ha denegat.
L'alcalde diu al senyor Llobet que s’ha d’anar alerta amb el que es deixa anar,
perquè, si ho vol, li donarà l’informe del Secretari, que és un informe jurídic, que
està fonamentat, estrictament.
El senyor Llobet i Mercadé pregunta si la decisió és de l’alcalde o no.
L'alcalde respon al senyor Llobet que, si es queda més tranquil d’aquesta
manera, la decisió és de l’alcalde, i des del punt de vista polític, també li
discutiria que a una proposta d’un grup, qualsevol joventut socialista s’hi pugui
arribar a presentar.
A més, la decisió és estrictament reglada i el senyor Llobet ho sap.
Si més no, podria posar l’exemple següent: d’aquí a uns moments, es
presentarà al Ple una proposició pactada pels cinc grups municipals. Segons
aquest criteri, les cinc joventuts dels cinc grups polítics, podrien parlar. Creu
que això és una mica discutible, però de totes maneres, la decisió no ha estat
aquesta i el senyor Llobet ho sap.
Fa 45 minuts que es debat aquest tema i considera que n’hi ha més que
suficient.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient no tornarà a entrar en el darrer
tema, perquè creu que ja s’ha discutit prou, però hi ha una cosa que ha de dir.
El senyor Fontdevila ha obert el tema, i l’ha trobat avui molt inspirat, i
especialment agre, que és un terme que ell mateix ha utilitzat.
Creu que en tot aquest debat, el moment més agre per al GMCIU ha estat quan
l’alcalde l’ha tractat de cínic. Li agradaria que l’alcalde li expliqués què vol dir
cínic, perquè es poden donar diferents significats.
És un adjectiu molt desafortunat, ja que, segons el sentit que li doni l’alcalde,
tracta de cínic el GMCIU i també les persones que han donat suport a aquest
tema.
Suposa que les Joventuts Nacionalistes no es poden equivocar, però l’alcalde
de la ciutat, s’ha d’equivocar menys quan utilitza una determinada terminologia
o aplica certs qualificatius.
Per tant, segons el sentit que li hagi donat l’alcalde, ell hi podria estar totalment
d’acord, però segons quin sigui, és més fàcil que les discussions siguin agres.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que no vol entrar en aquest terreny,
perquè no en té ganes, però li vol dir al senyor Fontdevila que, amb tanta
poesia i tanta metàfora, ell s’ha perdut.
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Per tant, només voldria demanar-li si la resposta al compromís d’elaborar
l’estudi és afirmativa o no.
El senyor Fontdevila i Subirana respon afirmativament.
L'alcalde diu que, per tancar el debat, per una banda, vol aclarir al senyor de
Puig que ell va qualificar de cínic el GMCIU i no les Joventuts Nacionalistes de
Catalunya.
I, per una altra banda, demana al senyor de Puig que interpreti el sentit del
qualificatiu cínic amb els mateixos termes que el senyor Miquel Roca, que
forma part del partit del senyor de Puig, utilitza quan diu que ho són aquells que
critiquen l’informe sobre l’ordenació del territori.
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC), 8 vots afirmatius (GMCIU), i 2 abstencions.
7.5

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, IC-V, CIU I PP
SOBRE L’ALLIBERAMENT DE PEATGE DE L’AUTOPISTA A-18.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 8 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Aproximadament la meitat del trànsit que circula per la comarcal 1411,
gairebé 30.000 vehicles diaris, es desvien passat el túnel del Bogunyà per la
carretera BP.1213 direcció Terrassa. D’altra banda, l’autopista Manresa –
Terrassa, que ha aconseguit un augment important d’usuaris a través de
diferents rebaixes successives del preu del peatge, és la via més ràpida que
permet unir el Bages , el Berguedà i el Solsonès amb el Vallès i la zona
metropolitana del Besòs.
El futur desdoblament del tram sud de la 1411, que es demana a la proposició
no de llei unitària que es va entrar al registre del Parlament de Catalunya el
passat dia 26 d’octubre de 2000, només podrà resoldre una part de
l’elevadíssima circulació que ha de suportar diàriament i, en canvi, una
connexió directa i segura com l’autopista no aconsegueix captar el volum
d’usuaris que podrien utilitzar-la.
Així mateix, l’A-18, en el seu tram nord, quan passa per Manresa i Sant Fruitós,
podria fer perfectament de cinturó de Ronda . D’aquesta manera, es podria
evitar que el trànsit que generen els polígons industrials de Sant Fruitós de
Bages i Santpedor haguessin de circular, com fins ara majoritàriament, per un
tram de la comarcal 1411 que ja ha de suportar el trànsit direcció Berga.
Per tot això, i en la línia del procés endegat per la Resolució 211/VI del
Parlament de Catalunya que sol·licita constituir i dotar un fons per a la
homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges mitjançant la
recuperació de la fiscalitat de les autopistes, IVA i Impost de Societats,
proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Demanar l’alliberament dels peatges de la A-18 d’acord amb el marc
legislatiu que s’ha exposat.
SEGON.- Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i diu que aquesta proposició
parteix dels fets següents: per una banda, la carretera C-1411 està saturada
amb més de 30.000 vehicles i, a més, el tram que va fins a Terrassa, a partir
del túnel de Bogunyà també té una alta densitat de circulació. Això contrasta al
costat d’una autopista que està molt infrautilitzada i, alhora, amb un peatge que
és gravós per als ciutadans del Bages i de tot Catalunya, que és el territori on
es concentra la major part d’autopistes de peatge de l’Estat, amb la qual cosa
es discrimina clarament Catalunya respecte a altres zones de l’Estat.
Davant d’aquesta situació, l’alternativa més clara i lògica que cal plantejar és,
per una banda, utilitzar la infraestructura existent, completant els enllaços,
perquè l’autopista A-18 faci la substitució parcial d’una bona part del tram de la
C-1411 i alhora de ronda de Manresa, en el tram entre Manresa i Sant Fruitós
de Bages, amb la qual cosa absorbeix també el trànsit de Terrassa.
Per una altra banda, cal demanar l’alliberament dels peatges, i en concret, de
l’autopista A-18, en aquest cas, utilitzant els mecanismes que va aprovar el
Parlament, sobre la creació d’un fons per al rescat dels peatges, a través d’un
conjunt d’impostos.
Això és el que planteja la proposició consensuada per tots els grups municipals,
que respon i se suma a un ampli consens social existent sobre aquest tema a
la ciutat i a la comarca.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels membres
presents.
7.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA AL
“MANIFEST PEL DIÀLEG, LA PAU I LA LLIBERTAT”, AIXÍ COM A
L’ACORD A FAVOR DEL DIÀLEG I CONTRA EL TERRORISME, APROVAT
PEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 15 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que a l’Estat Espanyol i a Euskadi s’està vivint un clima molt crispat i de
distanciament entre les diverses forces polítiques. Un clima molt diferent al que
es viu a Catalunya, on la nostra societat s’ha mostrat clarament en favor del
diàleg.
Atès que considerem que els ajuntaments, que hem patit molt a prop el
problema del terrorisme amb l’assassinat de companys regidors, hem de donar
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suport a aquelles iniciatives que sorgeixin per estimular una solució al problema
del terrorisme.
Atès que més de 4000 professionals i intel·lectuals catalans, d’un ampli ventall
ideològic, han subscrit d’ençà aquest Nadal el “Manifest pel diàleg, la pau i la
llibertat”, com una iniciativa de la societat civil que diu:
“Nosaltres, ciutadanes i ciutadans, davant de l'actual moment polític al voltant
del conflicte basc, volem exposar el següent:
En els últims mesos, la societat catalana ha hagut de manifestar-se en repulsa
pels assassinats dels regidors del PP, José Luis Ruiz Casado i de Francisco
Cano Consuegra, del militant socialista Ernest Lluch i Martín, i el policia local
Juan Miguel Gervilla Valladolid, atemptats comesos per l’organització terrorista
ETA.
Les multitudinàries manifestacions, però, no s'han limitat a blasmar la violència
etarra, sinó que han enviat un mandat clar per al diàleg. Aquest mandat ha
provocat, en el si de la societat catalana, un estat d'opinió que exigeix als
responsables polítics buscar fórmules viables i sinceres, destinades a resoldre
el conflicte i a aïllar els violents.
Al mateix temps, el Partido Popular i el Partido Socialista Obrero Español han
arribat a un pacte d'actuació política conjunta basat en el text "Acuerdo por las
libertades y contra el terrorismo". Aquest text, tant per la forma d'elaboració
restringida a ambdós partits, com pel seu contingut, sembla accentuar una
sortida estrictament policial al conflicte i promoure una política d'exclusió dels
partits que malden per a la superació de l'actual marc legal per vies
democràtiques.
És per tot això que els i les sotasignats:
1.Manifestem:
a) El dret a la vida és un dret fonamental i bàsic i està per sobre de qualsevol
pràctica o objectiu polític. És així que condemnem la violència terrorista d'ETA,
tot negant-li qualsevol legitimitat.
b) El dret a les llibertats democràtiques és, conjuntament amb el dret a la vida,
prioritari davant d'altres consideracions, com ara el manteniment de l'actual
marc legal.
c) La convivència i el diàleg, sota aquestes premisses, formen l'únic marc
possible on inscriure qualsevol via de solució del conflicte.
2. Reconeixem la mateixa legitimitat a aquells que democràticament defensen
la vigència de l'actual marc institucional, com els que pretenen reformar-lo,
canviar-lo o superar-lo també mitjançant mètodes democràtics, inclòs l'exercici
del dret d'autodeterminació.
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3. Reclamem que les institucions catalanes instin al govern de l'Estat a
restablir, amb el govern basc, les relacions institucionals normals en un estat
democràtic.
4. Demanem a tots els partits polítics, i a les altres organitzacions de la societat
civil, que recullin el mandat de la nostra societat per tal de trobar solucions al
conflicte basc, basades en el diàleg, la pau i el respecte a totes les idees
polítiques expressades democràticament.
5. Finalment, assenyalem que, a l'hora de buscar els necessaris i prioritaris
diàlegs entre les institucions i els partits democràtics, cal també explorar la
possibilitat d'una mediació internacional en el conflicte fins arribar, en el seu
moment i previ cessament, amb garanties, de tota acció terrorista, a una
negociació, amb l'objectiu d'aconseguir el final de la violència de manera
definitiva i irreversible.
Atès que, posteriorment, també el Parlament de Catalunya ( 8 de febrer del
2001) aprovà per unanimitat un acord que reclama el diàleg entre les parts i
condemna la violència terrorista, en els següents termes:
El Parlament de Catalunya acorda:
1. Reiterar les deu declaracions institucionals unànimes de rebuig del
terrorisme fetes en el Ple de la cambra i, per tant, refermar el seu compromís
amb la democràcia, la pau i la llibertat.
2. Ratificar aquest compromís davant la violència terrorista i el seu menyspreu
intolerable per la vida, que és el més fonamental dels drets humans. Tot
objectiu polític es pot propugnar legítimament en democràcia, però en
defensar-lo no es pot justificar mai l'ús o l'acceptació de la violència.
3. Continuar treballant per eradicar la violència terrorista amb tots els
instruments que l'Estat de dret posa en mans del poder democràtic.
4. Instar la col·laboració entre totes les institucions i potenciar la relació entre
els governs per a aconseguir la fi definitiva i irreversible de la violència terrorista
en totes les seves manifestacions.
5. Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques,
com a expressió del compromís amb el dret de viure en llibertat i de condemna
inequívoca dels qui maten, com a única esperança per a obtenir la pau.
6. Manifestar el reconeixement de tots els acords, els esforços i les iniciatives
polítiques i socials fets arreu de l'Estat per a aconseguir aquests objectius, sens
perjudici de la valoració que se'n pugui fer. La fi de la violència ha d'ésser i és
un esforç conjunt de tots els demòcrates.
Per tot això el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de
Manresa l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER. Adherir-nos al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat” així com a
l’acord a favor del diàleg i contra el terrorisme aprovat pel Parlament de
Catalunya.
SEGON. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Parlament del País Basc, així
com a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i als promotors del Manifest.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMPP i GMIC-V a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat de tots els
partits un acord institucional a favor del diàleg i contra el terrorisme en la sessió
del passat 8 de febrer del 2001.
Els grups sotasignants proposem substituir el redactat dels acords 1 i 2 de la
proposició d’ERC pel següent ACORD:
1. l’Ajuntament de Manresa s’adhereix a l’acord institucional a favor del diàleg i
contra el terrorisme que es va aprovar al Parlament de Catalunya per
unanimitat de tots els partits i que diu:
“1.

2.

3.
4.

5.

6.

Reiterar les deu Declaracions institucionals unànimes fetes en el Ple de la
Cambra de rebuig al terrorisme i, per tant, refermar el seu compromís amb
la democràcia, la pau i la llibertat.
Refermar aquest compromís davant la violència terrorista i el seu
menyspreu intolerable per la vida, que és el més fonamental dels drets
humans. Tot objectiu polític pot propugnar-se legítimament en
democràcia, però la seva defensa no pot justificar mai l’ús o l’acceptació
de la violència.
Seguir treballant per eradicar la violència terrorista amb tots els
instruments que l’Estat de dret posa en mans del poder democràtic.
Instar la col.laboració entre totes les institucions i potenciar la relació entre
els governs per aconseguir la fi definitiva i irreversible de la violència
terrorista en totes les seves manifestacions.
Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques,
com a expressió del compromís amb el dret de viure en llibertat, de
condemna inequívoca als que maten, i com a única esperança per obtenir
la pau.
Manifestar el seu reconeixement a tots els acords, esforços i iniciatives
polítiques i socials fetes arreu de l’Estat per aconseguir aquests objectius,
sense perjudici de la valoració que de cada un d’ells pugui fer-se. La fi de
la violència ha de ser i és un esforç conjunt de tots els demòcrates”.

2. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Parlament Basc, així com a
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.”
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El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que, quan el passat mes
de desembre es va redactat el Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat, el
GMERC es va plantejar portar-lo al Ple de la Corporació. El primer Ple va ser el
15 de gener i en aquell moment s’hi havia adherit poca gent i pocs ajuntaments
i, per això, ho va ajornar per al mes de febrer.
Al mes de febrer, quan el president del Parlament, senyor Rigol, va assistir a
l’acte d’homenatge al senyor Jacint Carrió, que es va celebrar a l’Ajuntament de
Manresa, va tenir la satisfacció de sentit les seves manifestacions en el sentit
que aquell mateix dia el Parlament havia adoptat un acord molt important i per
unanimitat.
En aquell moment, el Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat podia quedar
condicionat pel nou acord del Parlament de Catalunya, i, per tant, va tenir la
voluntat de recollir dos posicionaments, que, tot i que hi pot haver algun matís,
considera que el Manifest que proposaven en principi té alguns aspectes, com
són ara el de mediació internacional, i també concreta algun objectiu polític
legítimament propugnable com el dret a l’autodeterminació.
En qualsevol cas, llevat d’aquests matisos, l’únic que aleshores s’arrossegava
era alguna crítica a la part expositiva en relació al Acuerdo por las libertades y
contra el terrorismo, que podia incomodar els grups de Manresa del PSC o del
PPC, però, de totes maneres, tampoc eren aquests partits qui l’havien signat,
sinó que s’havia signat a Madrid.
Malgrat això, i amb la intenció de buscar el consens, el GMERC els va
presentar tots dos, i té coneixement que la resta de grups municipals estan a
favor de votar la segona versió, restringida només a la del Parlament.
Malgrat que aquest document matisi, limiti en algun cas, o ajusti més, espera
que amb ell s’aconsegueix el consens. El GMERC tenia ganes de poder-ne
parlar i exposar al Ple un Manifest que han signat més de 44.000 professionals,
artistes, i altra gent del país, així com 100 ajuntaments.
En nom de la unanimitat i del consens entorn a un tema que està convençut
que tots veuen, que és el dret a la vida i el compromís amb la democràcia, el
GMERC espera l’exposició de motius que es plantejarà i no tindria inconvenient
en afegir-se al Manifest del Parlament.
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i, en nom del GMS, demana al
GMERC que no s’adhereixi a l’esmena que han presentat tres grups d’aquest
Ajuntament, sinó que retiri la seva proposició pels motius següents: el primer,
perquè posar al mateix nivell 44.000 intel·lectuals, per molt respecte que a ell li
mereixin, i el Parlament de Catalunya li sembla sincerament fora de lloc.
El segon, que és per a ell el més important, és que Esquerra Republicana de
Catalunya va retirar la seva proposició al Parlament de Catalunya, perquè
s’aprovés la que s’ha presentat avui, alternativa que han presentat ells.
Les noves tecnologies de la informació permeten actualment disposar de les
transcripcions de les actes dels Plens del Parlament de Catalunya, en les quals
es pot llegir del representant d’Esquerra Republicana de Catalunya el següent:
“... però està clar que, per sobre d’una opció legítima com ho és la defensa
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d’aquesta moció (referint-se a l’anterior) i aquest manifest dels professionals, hi
ha un bé encara superior, que és la capacitat de les forces polítiques catalanes,
de totes, per posar-se d’acord en un mínim comú denominador que sigui
assumible i respectuós amb els criteris de tothom. És per això que en la
proposta d’elaboració d’un document conjunt de tots els partits d’aquesta
Cambra, Esquerra hi ha participat.
Aquest document, que, a hores d’ara, ja està en mans de la presidència,
serveix, d’alguna manera, com a reflex d’aquesta unitat que s’ha trobat entorn a
la problemàtica de terrorisme.”
El portaveu d’Iniciativa per Catalunya, per la seva banda, va dir el següent:
“Vull començar agraint a tothom l’esforç realitzat per arribar a aquest text,
perquè el tema que ens ocupa no té color de cap partit. Dissortades les
polítiques que s’enfoquen per combatre el terrorisme des de coloracions
polítiques. El tema que ens ocupa és responsabilitat de tots i tots estem a
l’escenari públic amb l’exigència a la ciutadania que anem més enllà de
proclames i declaracions solemnes de minuts de silenci i d’actituds necessàries
per a la seva pedagogia, però massa curtes pel que significa governar des dels
executius o des dels Parlaments.
Així mateix, el portaveu del Partit Popular va fer una intervenció molt important
dins de la política catalana, dient: “En aquest text conjunt que hem arribat a
elaborar totes les forces polítiques catalanes, no hem buscat espais de
comoditat, perquè no hi pot haver espais de comoditat en la lluita contra el
terrorisme. El que hem buscat és donar un pas endavant, hem volgut donar un
pas endavant per poder fer prevaldre definitivament la democràcia, el dret a
viure en plena llibertat, el dret a expressar les idees en llibertat, fer prevaldre el
sistema democràtic de què ens hem dotat.
S’estalviarà la intervenció del grup Socialista, perquè no creu que vingui al cas.
Pel que fa a la del grup de Convergència i Unió, el seu portaveu, senyor
Camps, deia: “Gràcies senyor President. Senyores i senyors diputats, avui és
un d’aquells dies en què no es discuteix una moció convencional. Avui és un
d’aquells dies en què, si m’ho permeten, em sento orgullós, no tan sols de ser
diputat d’aquesta Cambra, sinó de ser català, de participar d’aquest esperit de
diàleg nacional, d'aquesta voluntat de pau, que no s’expressa tan sols en
disposicions partidistes, totes elles absolutament legítimes i respectables, totes
elles encaminades a la recerca absolutament sincera, no ho dubto, de la pau,
de la llibertat, del compromís amb la democràcia. Però aquest és el primer cop,
senyores i senyors diputats, i tota la Cambra n’ha d’estar molt orgullosa, que el
Parlament de Catalunya, que Catalunya fa un exemple.
Per acabar, el president del Parlament, un cop aprovada la moció per
unanimitat de tots els presents, va dir el següent: “Senyores i senyors diputats,
durant aquests últims temps, la violència terrorista ha colpejat d’una manera
molt important Catalunya. Catalunya, tota la seva societat, ha donat proves
prou contundents de manifestar-se unànimement davant d’aquesta violència,
però ens ha demanat a tots els polítics, a tots els grups polítics i a totes les
institucions que encapcelem aquest gran moviment societari, aquest gran
moviment del poble de Catalunya. I perquè puguem fer això amb tota
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legitimitat, ens demana que hi anem units. El fet que avui haguem aprovat
aquest text vol dir la voluntat de tots nosaltres de continuar encapçalant amb
aquella dignitat que exigeix la política, tot el nostre poble davant d’aquest fet.
Hem fet també una altra cosa, ens hem solidaritzat amb tota aquella gent, amb
els familiars dels que han mort, que noten, dia rere dia, la seva solitud, al
marge de ser o no ser notícia d’actualitat, noten cada dia la seva solitud i
nosaltres, com a polítics de Catalunya ens hem de manifestar en aquest sentit,
de donar-los companyia, que és el que podem fer. No oblidem mai aquest
sentit humà. Segon, ens hem solidaritzat amb tots els partits polítics que, d’una
manera especial, han sigut colpejats per aquesta violència. Molts companys
nostre, ens trobem també amb la solitud davant de companys que ara no estan
entre nosaltres. A les ciutats i els pobles que han sigut, d’una manera o altra,
tocats per aquest fet, també els hem de manifestar la nostra solidaritat i creu
que amb aquest acte, dignifiquem Catalunya, i per allò pel qual aquí, en aquest
Parlament i moltes gràcies.
Com molt bé ha dit el senyor Fontdevila, quan va arribar aquí el president del
Parlament estava emocionat perquè, per fi, havia aconseguit el somni que la
Cambra catalana aprovés per unanimitat una declaració envers el terrorisme.
L’Ajuntament de Manresa no hauria de ser menys i creu que els membres
presents s’haurien d’adherir, fil per randa, sense moure ni una coma, al que va
ser capaç d’aprovar el Parlament de Catalunya.
Insisteix, demana al grup proponent que retiri la seva proposició i que entengui
que el que ha aprovat el Parlament de Catalunya és quelcom que, com deia la
portaveu del Partit Popular, no satisfà ni deixa còmode ningú, però permet a
tots continuar lluitant units contra aquesta lacra que tots vivim dia rere dia.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i, en nom del GMIC-V, diu que la
posició del seu grup respecte a aquesta proposició es fonamenta en els punts
següents:
En primer lloc, existeix un acord aconseguit en seu parlamentària que recull el
que ell entén com a màxim comú denominador en aquests moments de les
diverses forces polítiques al voltant d’aquest tema.
En segon lloc, òbviament, aquest acord no recull tot el conjunt de matisos i
valoracions que, des de la coherència política pròpia de cada força, voldria
veure reflectit, sobretot en un tema tan complex, polièdric i delicat com ho és
aquest.
En tercer lloc, posades així les coses, creu que només és pertinent presentar al
Ple una proposició com la del GMERC, si va acompanyada d’esforços polítics
necessaris per part del grup municipal que la presenta, per intentar, si més no,
afegir elements nous de consens, que vagin més enllà del que ja s’havia
aconseguit. Si no es fa així, ha d’entendre que la presentació de la proposició
busca bàsicament una acció comunicativa del grup proposant, de cara a
marcar el seu propi perfil, cosa molt legítima, per altra banda, però que pensa
que en aquests temes seria millor deixar-los al marge d’aquestes qüestions.
Per tant, en funció d’això, demana al GMERC que retiri la seva proposició i que,
en tot cas, si ho considera convenient, iniciï un període de consultes i de
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converses amb els altres grups representats per explorar seriosament les
possibilitats d’avançar més enllà en aquest consens aconseguit en seu
parlamentària.
El GMIC-V votarà afirmativament l’esmena presentada a la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient, en nom del GMPP, que dóna
suport a l’esmena conjunta que ha signat el seu grup, perquè es fonamenta en
un dels eixos fonamentals de les llibertats individuals de les persones,
consistent en advocar pel diàleg i anar contra la violència terrorista, que, en
aquest cas, és la que és, però que podria ser una altra.
El GMPP creu que el Parlament de Catalunya li és prou representatiu, així ho
manifesta i cal continuar treballant perquè ho continuï essent.
Els manifestos que redacten grups o persones intel·lectuals per intentar
paraules de diàleg i de llibertat, són representatius d’ells mateixos, i mereixen
tot el respecte al GMPP, però no representen la col.lectivitat.
Per tant, quan es tracta d’advocar pel diàleg i lluitar contra la violència
terrorista, creu que ha de ser el Parlament, tenint en compte que disposa d’un
acord consensuat per totes les forces polítiques del país, qui els ha de
representar.
També demana al GMERC que, en lloc d’afegir-s’hi, retiri la seva proposició,
perquè pugui sotmetre’s a votació l’esmena.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU no demana
al GMERC que retiri la proposició, ja que té un important suport social, neix de
la societat civil i, el GMCIU l’hauria votat afirmativament si no se n’hagués
presentat cap altra.
Dit això, s’entén que hi ha un valor superior que cal defensar i demostrar,
consistent en buscar la situació de consens, sobretot davant d’un fet tan
antinatural com ho és el tema de la violència en el món del terrorisme.
Per aquesta raó, si el GMERC retira la proposició, lògicament, el GMCIU votarà
afirmativament l’esmena presentada conjuntament pel GMS, el GMPP i el
GMIC-V.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, més enllà de la decisió que
s’adopti, voldria deixar clar que, el fet que el seu grup posi sobre la taula una
proposició, que també preveu adherir-se al Manifest pel diàleg, la pau i les
llibertats, no suposa en cap cas que pretengui desmerèixer el Parlament de
Catalunya, que és, per al GMERC, el Parlament, per antonomàsia.
Al GMERC li va semblar bo i, fins i tot, un punt de compromís, que aquesta veu
popular i representativa, que va endegar al nostre país el tema del diàleg, a
partir d’aquella manifestació de dol tan multitudinària com ho va ser la de
l’enterrament i homenatge al senyor Ernest Lluch, malgrat que potser no amb la
mateixa coherència que tenen els escons que hi ha actualment al Parc de la
Ciutadella, adopti una decisió i busqui i treballi amb consens. Aquesta n’és una.
L’alegria del president senyor Rigol, que ell comparteix des d’aquell dijous al
vespre, no pot amagar també el que sí reflecteix el Manifest pel diàleg,
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consistent en que, de vegades, per precipitació, potser molt lluny de Catalunya,
s’han fet maniobres com ho va ser l’Acuerdo por las libertades, que són
qüestionables, que no cal que es reflecteixin a la part expositiva ni en la
definició final del Ple, però, que en l’aprovació del Parlament, implícitament, es
qüestionen coses.
No voldria que el pas del temps deixés la manifestació del Parlament com a un
bon text, amb el màxim comú denominador al que feia referència el senyor
Mora, però que elimina de vegades altres reflexions.
Com que se n’haurà de continuar reflexionant, ja que malauradament no es veu
que això s’hagi acabat, el GMERC retira la proposició i s’adhereix a una fase
unitària, ja que allò que té de més el Manifest, són ingredients de reflexió que
avui han sortit al Ple, i respecte els quals no en faran estelles.
Un cop retirada la proposició per part del mateix grup proponent, l’alcalde
sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició, que s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents.
7.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA SOBRE LA CREACIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT CÍVIC.

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 15 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que tots els grups municipals sempre han estat d’acord en la creació de
la figura del Guàrdia de Barri o Policia Comunitària.
Atès que per poder dur a terme la creació d’aquesta figura, sempre hi ha hagut
l’impediment pel nombre d’agents actuals de la plantilla de la Policia Local.
Atès que sempre que s’han dut a terme convocatòries de places de Policia
Local, al final de tot el procés de selecció, o bé no s’han superat les proves o
els qui les han superat no han sigut en nombre suficient com per poder estudiar
la implantació de la figura esmentada.
Atès que, entre altres, els objectius sorgits del PAM són la millora de l’atenció i
la comunicació amb els ciutadans i la d’intensificar el compliment de les normes
que regulen la convivència ciutadana.
Atès que entre totes les Administracions s’ha de vetllar per intentar reduir l’atur
en les bandes de la població més afectades: joves i majors de 40 anys, i
majoritàriament en el grup de dones.
PROPOSEM:
L’estudi de la creació de l’ “agent cívic”, amb l’objectiu de millorar l’atenció i la
comunicació amb els ciutadans així com la de controlar el compliment de les
normes de la convivència ciutadana en general, objectius aquests del PAM.
La figura de l’ “agent cívic” ha d’estar implantada en tots els barris de la ciutat.

109

Les persones seleccionades per a dura a terme la figura de l’ “agent cívic”, han
de sorgir dels grups d’atur més afectats.
Aprofitar l’avinentesa, si escau, dels Plans d’Ocupació d’administracions
superiors a la nostra per a poder posar en marxa aquesta nova figura
experimental, i com a prova pilot, i extreure’n les conclusions oportunes.”
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP ha denominat
aquesta figura com a agent cívic, com hauria pogut fer-ho amb qualsevol altre
nom.
Tal com es diu en dos dels objectius del PAM, es tracta, bàsicament,
d’aconseguir la millora de l’atenció als ciutadans i la comunicació amb ells, així
com intensificar el compliment de normes que regulen la convivència ciutadana.
Aquests aspectes estan directament relacionats amb les tasques de la Policia
Local, però creu que una persona responsable i mínimament preparada per dur
a terme aquestes tasques podria realitzar-les perfectament, sense necessitat
de portar uniforme.
El GMPP ha presentat aquesta proposició, per una banda, perquè tots estan
d’acord amb la figura del guàrdia de barri o policia comunitària, que hauria de
desenvolupar unes tasques concentrades en un entorn de barri molt concret, i
que estarien relacionades amb els objectius que ha esmentat.
Per una altra banda, sembla ser que els aspirants a agents de la Policia Local
que s’han presentat durant els darrers anys a les proves selectives que
convoca l’Ajuntament, no superen la prova corresponent al test psicotècnic.
Això ha provocat que no s’hagi pogut ampliar adequadament el nombre
d’agents de la Policia Local, no només per al desenvolupament de les tasques
de policia comunitària o guàrdia de barri, sinó també per intentar anivellar els
graus de capacitat adequats per a les tasques de la Policia Local.
El GMPP considera que no és necessari que aquestes tasques es
desenvolupin per agents de la Policia Local.
Cal que hi hagi comunicació amb els ciutadans, per a la qual cosa, s’hauria de
concretar clarament quins són els paràmetres d’atenció i de comunicació.
També cal intensificar, com ja ha dit abans, les normes de compliment. Per
tant, s’haurien de concretar adequadament, però no ho farà ell en aquest
moment a la Sala de Plens, perquè no és l’objectiu del GMPP delimitar les
tasques de la Policia Local, del guàrdia de barri, sinó que es tracta de crear una
figura que possibiliti l’existència de la comunicació amb els ciutadans.
En resum, els objectius són recuperar la figura de guàrdia de barri, reivindicada
per tots, i intentar, mitjançant l’atur existent a la ciutat, crear la figura d’agent
cívic que hauria de complimentar aquestes tasques.
Podrien desenvolupar aquesta activitat les persones que formen part de les
bosses d’atur de majors de 40 anys i les dones, que són els col.lectius més
afectats.
Aquests són els objectius i la proposta del GMPP, que és una proposta pilot,
que deixa sobre la taula a la consideració del Ple, perquè creu que el
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fonamental és poder avançar en la línia d’obtenir l’adequada comunicació amb
els ciutadans, perquè les normes de convivència puguin ser reconduïdes per la
figura de l’agent cívic.
Aquesta figura ja existeix, en forma de prova pilot, en alguns pobles i ciutats
catalans, on sempre s’ha mantingut el criteri de selecció de personal consistent
en destinar a aquestes tasques persones majors de 40 anys i dones, que són
els col.lectius més afectats per l’atur. Fins ara, s’estan obtenint uns resultats
molt positius.
El GMPP demana, en definitiva, l’estudi de la creació d’aquesta figura, si
realment existeixen tants problemes per contractar agents de la Policia Local i
augmentar així la plantilla per poder crear la figura del guàrdia de barri.
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que estava molt encuriosit
per saber quina seria l’exposició del GMPP en la defensa de la figura de l’agent
cívic.
La denominació d’agent cívic existeix a la població de Sant Just Desvern.
El senyor Javaloyes ha qualificat els resultats d’aquesta figura com a altament
positius, però ell desconeix els resultats de Sant Just Desvern. I parla
personalment, perquè l'equip de govern no ha pogut debatre aquest tema, ja
que hi ha un gran desconeixement d’aquesta qüestió i per poder fer el debat
s’hauria de disposar de molta informació.
Per tant, personalment, es mira aquesta qüestió amb un cert recel.
Els temes de la seguretat ciutadana, en conjunt, han de ser tractats per
professionals, i potser es pot reforçar l’acció dels professionals a partir de la
bona voluntat de persones que facilitin informació i fer més assequibles les
funcions de la Policia per a la societat, però personalment creu en els
professionals. Hi ha cregut des del primer moment, i el seu objectiu, i creu que
també l’objectiu de l'equip de govern i de la ciutat és disposar d’una bona
Policia Local, integrada per uns bons professionals, dotats de la formació
necessària perquè s’adaptin als canvis que es produeixen a la societat.
Espera i desitja que aquest mes acabi el procés selectiu dels agents i que, per
fi, estigui completa la plantilla.
Espera que aquesta vegada es podrà assolir l’objectiu. La primera fase ha estat
molt positiva i si es completa al cent per cent, potser faltarà una plaça, però
quan es van convocar 92 places, ja es va fer comptant amb la possibilitat que
es quedessin realment en 90, nombre que permetrà dotar aquest cos dels
recursos humans suficients per començar a plantejar-se tasques com la que
proposa el GMPP, però des d’una òptica bastant més professional.
S’ha estudiat des de fa molts anys en aquest país la creació de funcions de
reforç a la Policia. En aquest sentit, la seva generació va viure durant la seva
infantesa l’experiència dels nens que se situaven a les sortides de les escoles
amb un senyal de prohibició de pas, en els passos de vianants i els feien
responsables de fer aturar els vehicles per deixar passar els seus companys.
Sempre s’ha intentat fer accions d’aquestes característiques, però, malgrat que
parla des del desconeixement, creu que s’hauria d’aprofundir molt més sobre el
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significat de l’agent cívic, per poder donar una opinió clara respecte a la
proposició presentada.
Personalment, insisteix, creu en els professionals, com ha dit abans, i creu que
aquests temes han d’estar a les seves mans. I, quan més preparats estiguin,
millor anirà.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU entén el
plantejament del GMPP en la seva proposició.
Hi ha una sèrie de necessitats com és ara la d’acabar de tenir tots els policies
locals prestant servei. Suposa que tots estan d’acord en que manca una
persona que faci un control i que desenvolupi tasques d’ajuda en els barris,
però creu que aquesta podria ser una experiència molt complicada per a la
ciutat, tenint en compte que en el text de la proposició es diu que els agents
cívics han de provenir de grups d’atur més afectats, i també tenint en compte
els interrogants que se li plantegen com són ara d’on han de ser seleccionades
les persones que han de desenvolupar aquestes tasques i quin tipus de
formació han de rebre.
El GMCIU entén el concepte i la direcció d’aquesta proposta, però també veu
les dificultats que suposa no haver fet prèviament una tasca de camp i no haver
definit el perfil que ha de tenir aquest agent cívic. Per això, s’abstindrà en la
votació de la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que vol deixar clar que en cap
moment ha dubtat de la professionalitat dels actuals agents de la Policia Local.
El GMPP no ha plantejat la creació de la figura de l’agent cívic en termes de
seguretat. En aquest sentit, els aspectes d’atenció i comunicació, així com el
compliment de les normes de convivència ciutadana, com és ara el d’obligar a
recollir els excrements d’animals de la via pública als seus propietaris, no tenen
res a veure amb la seguretat dels ciutadans.
Aquests elements són els que reflecteixen l’existència d’un feet back amb els
ciutadans i el seu possible cost.
Malgrat que el GMPP és conscient que aquest tema no era prou madur, creu
que té l’obligació de presentar alternatives imaginatives, de les quals ja
n’existeix algun precedent.
Cal intentar estudiar les solucions al problema existent, si realment hi ha la
intenció de crear aquest tipus de figura policial.
Per tant, el GMPP no proposa la creació directa d’aquesta figura amb la relació
de tasques i el perfil concret que ha de tenir, sinó que s’estudiï aquesta creació
i que les persones que hagin de desenvolupar les tasques provinguin de
col.lectius d’atur de llarga durada, dones, i així els més afectats.
El motiu de la presentació d’aquesta proposició és la dificultat que tenen els
aspirants a agents de la Policia Local de superar les proves selectives.
Tenint en compte que durant aquest mes es cobriran algunes de les places
vacants, pel que fa als recursos humans, l’Ajuntament estarà en disposició de
poder crear aquesta figura gradualment.
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S’alegra que aquesta vegada no se n’hagi hagut d’assabentar pels mitjans de
comunicació i que una proposició hagi servit per saber que aquest tema
avança.
El GMPP retira la proposició, perquè l’objectiu fonamental és la creació de la
figura de policia comunitària, però es reserva la proposta, tenint en compte que
sembla que és molt complicat elaborar l’estudi, per si es dóna el cas que no n’hi
ha prou amb els agents de la Policia Local que s’incorporaran al Cos
properament.
Quan el GMPP proposi novament la creació d’aquesta figura, procurarà ser
més expeditiu i intentarà disposar de la informació sobre aquesta experiència
en el municipi de Sant Just Desvern, que li consta que és positiva.
El senyor Canongia i Gerona intervé novament dient que, pel que fa al procés
selectiu, el senyor Javaloyes no pot dir que se n’ha assabentat avui al Ple, ja
que fa temps que se’n parla. Una cosa molt diferent és que les proves es van
començar a realitzar la setmana passada i el test psicotècnic es farà la
setmana que ve. Això significa que en quinze dies o tres setmanes haurà
finalitzat aquest procés, que és la quarta o cinquena vegada que es fa.
L'alcalde declara la proposició retirada pel mateix grup proponent.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
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

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE
L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI ENCAMINAT A LA CREACIÓ DE PLACES
D’ESCOLA BRESSOL.

El secretari dóna compte de la moció, del dia 15 de febrer del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que en el Ple de la Corporació del passat mes de gener es va aprovar
una proposta referent a la creació de places escolars per a nens i nenes de 0 a
3 anys.
Atès que la iniciativa d’acord era i és la de reunir-se amb la Generalitat per
establir costos i treballar conjuntament per a poder fer realitat la consecució
d’aquestes places.
PROPOSEM
Que l'equip de govern, conjuntament i en paral.lel a l’acord arribat al Ple el mes
passat, iniciï també estudis per a poder crear places d’escola bressol als
polígons industrials del nostre terme municipal.”
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El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, aprofitant l’avinentesa
de l’acord del mes passat en què es parlava de la necessitat d’iniciar amb la
Generalitat de Catalunya estudis per als costos de les noves escoles bressol, el
GMPP demana que també s’iniciïn conjuntament i amb paral.lel amb aquests
contactes, estudis per a la creació de places d’escoles bressol en polígons
industrials del nostre terme municipal. L’objectiu de la proposta és induir el teixit
que hi pugui haver de dones treballadores, que tinguin criatures, perquè la
proximitat geogràfica a l’hora de deixar i recollir els nens sigui en aquell àmbit
d’actuació.
No es tracta d’una idea nova, sinó que ja existeix en altres ciutats amb uns
resultats molt òptims.
El senyor Mora i Villamate intervé i diu que és evident que els canvis que
s’estan produint en l’estructura de les famílies creen moltes necessitats, però
creu que tothom estarà d’acord també amb l’opinió que no totes les necessitats
es poden solucionar alhora. Per tant, cal prioritzar i, de fet, governar és sempre
prioritzar i cal fer-ho escoltant tothom, però, si per escoltar tothom s’ha de
prioritzar tot, és com si no es prioritzés res.
En aquest sentit, existeix un acord previ d’aquest Ple amb el que prioritza un
determinat treball, que és l’elaboració d’un projecte de llars d’infants, concretant
les seves ubicacions, el seu finançament, tant per a la construcció com per al
seu funcionament, i intentar concertar amb la Generalitat de Catalunya el
projecte.
Creu que no es poden obrir tants fronts alhora, bàsicament perquè tècnicament
no és sostenible; la unitat d’Ensenyament té un nombre determinat de
membres i no pot fer tantes coses alhora. Així mateix, políticament tampoc és
sostenible crear expectatives sobre temes que, ara per ara, estan bastant
allunyats del que realment es pot fer.
Per tant, cal concentrar-se en donar compliment a l’acord del Ple del mes
passat, que està donant molta feina i que encara en donarà més en el futur i,
en qualsevol cas, s’hauria de poder parlar del plantejament que proposa el
GMPP en la seva moció, però potser més endavant i per fases.
Per això, sense que aquesta postura signifiqui cap mena de menysteniment a
la proposta del GMPP, i no perquè consideri que no és prou raonada o no
respongui a una necessitat, creu que seria millor que es retirés la moció per
poder-ne parlar més endavant.
Malgrat això, si el GMPP la manté, cosa que seria molt legítima, l'equip de
govern l’ha votarà negativament, per una qüestió purament pràctica, ja que cal
fer les coses una darrere l’altra, perquè totes alhora no les pot o les sap fer.
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU està d’acord amb la
idea que hi ha diversos serveis que es poden oferir per atendre la població
infantil de 0 a 3 anys. Tal com es diu en el text de la moció, el mes passat es va
aprovar per unanimitat una proposició consensuada consistent en fer els
tràmits necessaris per aconseguir una llar d’infants pública a la ciutat i, en la
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línia del que acaba de dir el senyor Mora, per al GMCIU és prioritari donar
compliment al que es va acordar al mes de gener.
El GMCIU s’abstindrà en la votació, perquè creu que hi ha altres serveis que
convenen i, si l'equip de govern no hagués votat afirmativament per considerar
que podia fer tots aquests esforços paral.lelament, la proposició s’hauria
aprovat igualment, però, si no és així, el GMCIU prioritza sobretot que es doni
compliment al que es va acordar al mes de gener.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé i diu que el GMPP no demana
execucions, sinó estudis, paral.lelament al que ja s’està iniciant amb una altra
Administració.
No cal fer una gran inversió per elaborar l’estudi. Segurament tindria uns costos
molt inferiors al que ja s’estan elaborant amb la Generalitat de Catalunya; o
potser no és així i resultat que no és viable, però, en qualsevol cas, aquest
estudi es pot tenir enllestit en un mes.
No entrarà en la dinàmica de saber quins són els costos necessaris per a la
infraestructura, ja que depèn d'una altra Administració i en aquest aspecte està
d’acord amb el senyor Mora que seria molt més costos i feixuc i que s’aniria
molt més enllà.
Només pretén que s’elabori un estudi encaminat a esbrinar la viabilitat o no
d’aquesta qüestió, i en un mes o dos ja n’hi hauria prou per saber-ho.
Per tant, el GMPP està disposat a retirar la proposició per parlar-ne i presentar
més endavant al Ple una proposta consensuada, però espera que no es dilati la
qüestió a dos o tres anys, si és així, demana al senyor Mora que li ho digui, ja
que en aquest cas, el GMPP no retiraria la proposició, sinó que la deixaria
sobre la taula.
El senyor Mora i Villamate es dirigeix al senyor Javaloyes i li diu que en el
marc dels treballs que s’han de realitzar per donar compliment a l’acord del Ple
anterior, s’haurà d’elaborar un cert estudi de detecció de necessitats, i és
possible que aparegui algun element de reflexió en la línia manifestada en la
moció del GMPP. Però, en qualsevol cas, personalment no vol adoptar un
acord explícit en el sentit d’estudiar la possibilitat de crear una llar d’infants en
un polígon, perquè la finalitat en aquest moment no és aquesta.
Una altra cosa és que en el marc de l’estudi aparegui aquest element o es
pugui quantificar o no, però sempre com a un element més de l’estudi que es
farà per donar compliment a l’acord del Ple anterior, com a una qüestió
suplementària. No sap si apareixerà això, és possible que sí. Si la demanda
està present, és possible que aparegui, però no vol prendre l’acord que, a més
a més, és possible que l’Ajuntament ho faci. Una cosa és el que és parla al Ple
i una altra és l’expectativa que es crea, sobretot en un tema tan sensible com
ho és aquest.
Per això, cal acotar els compromisos a allò que realment es vegi que està
contrastat i, respecte a la qual cosa es vegi que hi ha una demanda real, unes
possibilitats i uns escenaris possibles de finançament i d’execució, i de la resta
se n’ha d’anar parlant.
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Les necessitats respecte el tema de l’atenció a la infància són diverses,
variades i admeten molts escenaris diversos, des de múltiples tipus de serveis.
El senyor Javaloyes s’ha avançat una mica als temps respecte a aquest tema,
per tant, ja se n’anirà parlant en el futur sobre una qüestió que, ara per ara, no
forma part de la prioritat en el PAM ni tampoc en la seva concreció, que es va
fer en el Ple anterior.
Insisteix, millor parlar-ne i no acordar res en aquest moment sobre aquest
tema.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP retira la moció i es posarà en
contacte amb el senyor Mora.
L’alcalde declara retirada la moció pel mateix grup proponent.
8.2

APROVAR LA PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DAVANT LA
SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
EN EL RECURS DE SUPLICACIÓ ANUNCIAT PER LA MÚTUA
INTERCOMARCAL CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT
SOCIAL DE MANRESA EL DIA 9 DE GENER DEL 2001, QUE ESTIMAVA
LA DEMANDA PROMOGUDA PER FRANCISCO ORTIZ FERNÁNDEZ, I
NOMENAR PROCURADOR I DESIGNAR LLETRAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 19 de febrer del
2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la cèdula de notificació tramesa pel Jutjat Social de Manresa (R.E. 4660,
14-2-01), a través de la qual es notifica la Provisió dictada el dia 2 de febrer
proppassat pel Jutjat, que resol tenir per anunciat el recurs de suplicació
interposat per la Mútua Intercomarcal contra la sentència dictada pel citat Jutjat
el dia 9 de gener de 2001, que estimava la demanda promoguda per Francisco
Ortiz Fernández, i condemnava la Mútua Intercomarcal a abonar a l’actor, com
a responsable directe per subrogació de l’Ajuntament de Manresa, una
indemnització en concepte de la situació d’incapacitat permanent en grau de
parcial per a la seva professió habitual derivada d’accident de treball.
Atès que l’article 195 de la Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei de Procediment Laboral disposa que el recurs de
suplicació es traslladarà a les parts recorregudes perquè el termini de cinc dies
puguin oposar-se, i posteriorment s’elevaran les actuacions a la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té la condició d’empresa demandada,
malgrat que respon la Mútua Intercomarcal, i per aquest motiu la posició
defensada per l’Ajuntament és la d’oposició a la demanda quant a una
hipotètica responsabilitat municipal, és convenient personar-se davant del
Tribunal Superior de Justícia per mantenir la notificació de totes les actuacions
processals.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus
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béns i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l'informe emès pel lletrat, cap de la Unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Atès l’article 22.2 de la Llei 7/1985, citada, i la resta de normativa concordant,
aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel ple de la Corporació s’adoptin els
següents
ACORDS
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs de suplicació
anunciat per la Mútua Intercomarcal contra la Sentència dictada pel Jutjat
Social de Manresa el dia 9 de gener de 2001, que estimava la demanda
promoguda per Francisco Ortiz Fernández, i condemnava la Mútua
Intercomarcal a abonar a l’actor, com a responsable directe per subrogació de
l’Ajuntament de Manresa, una indemnització al demandant, en concepte de la
situació d’incapacitat permanent en grau de parcial per a la seva professió
habitual derivada d’accident de treball.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs de suplicació
esmentat, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el
recurs de suplicació de referència.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL COL.LAPSE A LA CIUTAT PER LA
COINCIDÈNCIA DE LES OBRES DEL PONT DE SANT FRANCESC AMB
EL RODATGE REALITZAT ALS CARRERS DE MANRESA

El secretari dóna compte de la pregunta, del dia 15 de febrer que, transcrita, diu
el següent:
“Quan van saber que les obres del Pont de Sant Francesc començarien?
Quan van saber de l’interès en realitzar un rodatge als carrers de Manresa?
No hagués estat possible no fer coincidir aquests dos esdeveniments, i així no
tenir tant col.lapsada la ciutat?”
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El senyor Caballo i Molina respon a la segona part de la pregunta, referent a
l’interès en realitzar un rodatge als carrers de Manresa, dient que el 31 de
gener es va celebrar una reunió amb els representants de Fausto
Producciones, per poder dur a terme el rodatge de la ciutat de Manresa, els
quals van demanar poder-ho fer els dies 21 i 22 de febrer.
A l’Ajuntament li va semblar correcte, perquè el dia 21 era festiu i, per tant, no
hi hauria tants problemes. Així, el dia 31 es va presentar la sol.licitud perquè hi
constés el registre d’entrada.
Posteriorment, el dia 5 de febrer, la productora va comunicar a l’Ajuntament
que la seva programació no li permetia fer el rodatge els dies 21 i 22 de febrer i
va demanar poder-ho fer els dies 13 i 14 del mateix mes.
En aquell moment, evidentment, encara no se sabia que l’arranjament del Pont
de Sant Francesc es faria durant aquests dies i, per tant, es va concedir a la
productora el permís corresponent.
Quant a la primera part de la pregunta, sobre el moment en què l’Ajuntament va
saber que començarien les obres del Pont, el dijous dia 8 de febrer la Direcció
General de Carreteres va comunicar a l’Ajuntament que el dia 13 de febrer
començarien les obres i, tenint en compte que només quedava divendres dia 9 i
dilluns dia 12, es va considerar que, després de dos anys d’intentar que les
obres comencessin, valia la pena possibilitat que s’iniciessin per evitar que,
demanant el començament de l’execució per al dia 13, encara es retardessin
més.
Per tant, malgrat tenir clar que potser es produirien col·lapses a la ciutat,
l’Ajuntament va permetre que els dos esdeveniments es duguessin a terme el
mateix dia.
9.2

PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A
LA DONA

El secretari dóna compte de la pregunta, del dia 15 de febrer que, transcrita, diu
el següent:
“Durant l’any 2000, quantes consultes s’han atès al PIAD que hagin manifestat
ser víctimes d’una situació familiar violenta?
En quina situació es troba l’estudi de viabilitat que ha de servir per demanar a
la Generalitat la creació d’un centre d’acollida de dones maltractades?”
La senyora Torres i García pren la paraula i respon a la primera pregunta que
del total de 298 casos atesos al Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD)
durant l’any 2000, 38 presentaven una situació de violència de gènere. Això
suposa un 12,75 per 100 del total de casos atesos.
Quant a la segona pregunta, la creació del centre d’acollida de dones
maltractades va ser una demanda al PAM, fruit de la preocupació generalitzada
en aquesta matèria. També es va deixar molt clar al PAM que per a l'equip de
govern, la primera prioritat en aquest tema és crear un protocol d’actuació per a
les dones de la ciutat.
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Malgrat això, l'equip de govern té previst iniciar els tràmits amb els òrgans
competents, l’any 2002, aproximadament. A partir d’aquell moment, es farà la
valoració sobre si la ciutat compleix o no els requisits per a la creació del centre
esmentat.
9.3

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE MANRESA AL
FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES 2004

El secretari dóna compte de la pregunta, del dia 16 de febrer que, transcrita, diu
el següent:
“Atès que, just a finals de l’anterior mandat municipal, tots els grups presents a
l’Ajuntament de Manresa vàrem arribar a l’acord de participar com a ciutat en
l’esdeveniment del Fòrum universal de les cultures que s’ha de celebrar l’any
2004.
Atès que, per un decret de l’alcalde accidental de data 29 de desembre de
2000, l’Ajuntament de Manresa concedeix una subvenció per un import de
6.000.000 de pessetes a la Fundació Universitària del Bages per al
“finançament de diverses activitats amb motiu del Fòrum universal de les
cultures Barcelona - 2004”, segons es diu textualment en el decret esmentat.
El grup municipal de Convergència i Unió formula les següents
PREGUNTES
1. A quins conceptes concrets va destinat l’import de la subvenció concedida a
la Fundació Universitària del Bages pel decret de l’alcalde accidental de 29 de
desembre de 2000 ?
2. Quines altres despeses, i per a quins conceptes concrets, ha realitzat
l’Ajuntament de Manresa, des de l’acord unànime de què es parla a la part
introductòria fins ara, per al projecte de participació en el Fòrum universal de
les cultures 2004?
L'alcalde respon a la pregunta dient que s’ha fet arribar als membres presents
la documentació acreditativa de la despesa dels sis milions de pessetes.
Aquest import s’ha destinat íntegrament a l’elaboració del projecte de
continguts del Fòrum 2004 i també a la redacció, gestió i execució del Fòrum
d’Immigració i els estudis pertinents, que anaven vinculats amb el Fòrum
d’Immigració que es va celebrar el passat mes de novembre.
Respecte a les altres despeses i en quins conceptes s’han realitzat des de
l’acord plenari fins ara, ha de respondre de cap. Les màximes despeses que
s’han realitzat són aquestes, i en aquests moments en què podria dir que
comença a estar definit en allò que pot estar-ho l’apartat dels continguts, que sí
que ho està, corresponent a les infraestructures del Fòrum 2004 de Barcelona,
probablement convocarà una nova reunió per definir conjuntament la nova
ubicació del Fòrum 2004 dins de la ciutat de Manresa respecte als continguts,
tenint en compte que ara ja s’ha constituït un exgerent del Liceu i el senyor
119

Oriol Sarsanedes, que provenia de TV3, que són les persones que portaran els
continguts del Fòrum 2004.
Per tant, al marge del que s’ha fet arribar als membres presents, no li consta
que hi hagi hagut cap més despesa corresponent al Fòrum 2004.
9.4

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
INTEGRAL

El secretari dóna compte de la pregunta, del dia 16 de febrer que, transcrita, diu
el següent:
“Davant de les declaracions de la regidora de la Dona en el sentit que l'equip
de govern està elaborant un Pla d’igualtat integral.
El grup municipal de Convergència i Unió formula les següents
PREGUNTES
1. En quin estadi d’elaboració es troba en aquests moments el Pla d’igualtat
integral anunciat per la regidora de la Dona en una entrevista periodística?
2. Quin termini de temps s’ha fixat l'equip de govern per tal de culminar el seu
procés d’elaboració?
3. Durant quin període temporal està prevista l’execució de tot allò que reculli el
Pla esmentat?
4. Quins són els àmbits en què pensa incidir el Pla d’igualtat integral?
5. Quina metodologia de treball s’està seguint per a la seva elaboració i quina
metodologia se seguirà per a la seva execució?”
El senyor Mora i Villamate diu que, de la manera en què està redactada la
pregunta, sembla que vagi dirigida a la Regidoria de la Dona, respon ell per
aclarir que el Pla d’Igualtat no ha de fer referència exclusivament a polítiques
de gènere. Es tracta fonamentalment d’elaborar un Pla de polítiques de
benestar social al municipi de Manresa; en definitiva, el que es podria
anomenar com a un Pla General de Polítiques per a les Persones.
El PAM el defineix d’una manera molt inicial, dient que ha de ser un pla que
permeti orientar les actuacions socials futures de la ciutat, de manera
coordinada i unificant esforços a partir d’una diagnosi de la situació actual.
Així, doncs, la idea que hi ha subjacent és que, de la mateixa manera en què
tothom té assumit que les ciutats han de tenir un pla general d’urbanisme, com
a eina de planificació de totes les polítiques urbana de la ciutat, per aconseguir
una ciutat equilibrada, des del punt de vista de les “pedres”, també és
interessant que es vagi desenvolupant la idea que hi ha d’haver un Pla General
de les Persones, que recopili, ordeni i sistematitzi les polítiques per a les
persones per aconseguir una ciutat socialment cohesionada, oimés quan les
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polítiques que s’estan aplicant actualment a l’Ajuntament no han respòs mai a
una idea de planificació, sinó que són conseqüència de l’acumulació històrica
de la tasca de govern dels successius govern que hi ha hagut a la ciutat.
Per tant, després de 20 anys de tasca de govern democràtic, ara potser cal una
certa reflexió.
Considera que és bo que els governs governin amb una doble escala de temps,
és a dir, en el dia a dia, donant resposta a les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes, però també pensant en un horitzó temporal una mica més llarg.
Aquesta és una mica la idea de fons d’aquest Pla, que ara es troba en l’estadi
inicial de desenvolupament. Des de fa tres o quatre setmanes, hi ha un tècnic
municipal que està treballant en la fase prèvia, l’objectiu del qual és elaborar la
metodologia concreta del Pla i la definició detallada dels seus objectius i
continguts, ja que, en aquest moment només es disposa de la idea general que
està continguda en el PAM.
Al llarg d’aquesta fase prèvia, es realitzaran bàsicament quatre operacions, que
són les de recopilar i fer el buidatge de tota la documentació i dels plans
parcials existents, ja redactats a l’Ajuntament; realitzar també un conjunt
d’entrevistes semidirigides amb informants claus o persones que poden aportar
informació sobre aquest tema, bàsicament, de l’Ajuntament; es veuran també
experiències d’altres municipis en relació amb aquest tipus de propostes de
planificació de polítiques socials o benestar social; i una primera aproximació a
polítiques socials que desenvolupin altres entitats cíviques, institucions o
administracions en el territori municipal.
El calendari d’aquesta primera fase és el següent: fins el 15 de març, hi haurà
totes aquestes operacions de recollida d’informació; del 15 de març fins a finals
d’abril es farà l’elaboració, redacció i debat del primer esborrany del projecte; i
durant el mes de maig, després de la discussió, es redactarà definitivament el
projecte.
Un cop disposi dels documents, no té cap inconvenient en posar-los a la
disposició dels grups de l’oposició, ja que, tenint en compte que aquest Pla neix
amb la voluntat de tenir un horitzó temporal a mitjà termini, també és bo que
s’incorporin el més àmpliament possible diverses opinions sobre aquest tema.
El calendari de les fases posteriors no el pot dir en aquest moment, perquè
dependrà de la metodologia que s’acordi en la fase prèvia, però, en qualsevol
cas, l’objectiu és deixar-ho enllestit abans d’acabar aquesta legislatura.
Com ja ha dit, es pretén que aquest Pla serveixi com a orientació per al conjunt
de polítiques socials en el període de 8 a 10 anys, i, evidentment, malgrat que
neix amb una voluntat universal, hi ha una sèrie de col.lectius que seran
objecte de major atenció, que són els qui tenen més dificultats per a la igualtat,
com són ara, la gent gran, les persones discapacitades, tota la qüestió de la
família, la infància i l’adolescència, toxicomanies, marginació i exclusió social,
immigració i aturats de llarga durada.
Insisteix, l'equip de govern té la voluntat de compartir de compartir amb els
grups de l’oposició papers més concrets, perquè hi puguin dir la seva.
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Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les
24 hores i 55 minuts, 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
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