Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 19
d'octubre de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 17, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
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A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Vidal i Vintró, que s'incopora a les 20 h i 15
min abans d'entrar en el coneixement del punt 3.2. de l'ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1.-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc els dies 21 i 28 de setembre i 1
d'octubre de 1993, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i
en no formular-se cap observació es consideren i es declaren aprovades per
unanimitat dels 24 membres presents, les actes de les sessions anteriors que
corresponen als dies 21 i 28 de setembre i 1 d'octubre de 1993, sense cap modificació.
2-

QüESTIONS PRèVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 38, 39, 40 i 41,
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 i 27 DE SETEMBRE I 4 D'OCTUBRE
DE 1993, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE
LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS
POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 18 i 25 de març i 2 d'abril de 1992,
mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels grups
municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalització dels articles 22-2
a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDEPRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL,
I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, quedant acomplert
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control i en concret, del Decret de
l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de data 14 d'octubre de 1993 referent a donació de

compte d'acords de la Comissió de Govern de 26-7-93 , 13-9-93 i 27-9-93 en els
termes de l'articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
2.3.

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE, DELEGAT DE
RÈGIM INTERIOR, DE DATA 6-9-93, PEL QUAL ES CONTRACTA EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL LA SENYORA CONCEPCIÓ BALCELLS MARTINEZ,
PER A OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE MONITORA DE MUSICA DE LES
ESCOLES PÚBLIQUES

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que a la plantilla de personal hi figura una vacant de monitor de música de les
escoles públiques.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de cobrir aquesta vacant urgentment fins a des del 15 de
setembre de 1993 i fins el 30 de juny de 1994, als efectes de poder cobrir el curs
escolar 1993-94, sense perjudici per als alumnes afectats.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència a
la Sra. CONCEPCIO BALCELLS MARTINEZ.
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr.
Alcalde, mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, RESOLC:
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel procediment de màxima urgència,
d'acord amb el R.D. 1991/84, que preveu la contració laboral temporal a temps parcial,
a la següent persona:
* CONCEPCIO BALCELLS MARTINEZ
D.N.I. 37.758.640
LLOC DE TREBALL: Monitora de música de les escoles públiques
JORNADA LABORAL: 8 hores setmanals
DATA INICI CONTRACTACIO: 15 de setembre de 1993.
DATA FINALITZACIO CONTRACTACIO: 30 de juny de 1994.
i per les següents retribucions:
Sou mensual .................................................................................................. 29.613 ptes.
Paga extraordinaria d'Estiu .............................................................................29.613 ptes.
Paga extraordinaria de Nadal .........................................................................29.613 ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.

2.- Donar compte al Ple el Present Decret i publicar la present contractació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."
2.4.

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT, DE DATA
15-9-93, PEL QUAL S'INCOA EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS
MÈRITS QUE CONCORREN PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE
LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU, EN LA SEVA CATEGORIA DE BRONZE, A
L'ENTITAT CLUB GIMNÀSTIC MANRESA

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, article del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15
d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril.
Atesa la iniciativa de la Mutua Manresana -Mutualitat de Previsió Social-, presentada
en aquest Ajuntament el dia 1-10-93, i recolzada per múltiples adhesions de diferents
entitats manresanes, sol.licitant la concessió de la medalla de la ciutat al Sr. JOSEP
CALMET I SAFONT, en reconeixement dels seus mèrits en benefici de la cultura,
l'ensenyament i aportació a la normalització lingüística del català.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula la
instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà de donar
compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 14, 20 i 21 del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 22 de desembre de
1976.
RESOLC:
"1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la
concessió de la medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, al Sr. JOSEP
CALMET I SAFONT.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas, 1r.
Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera sessió
que es celebri."
2.5.

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT, DE DATA
6-10-93, PEL QUAL S'INCOA EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS
MÈRITS QUE CONCORREN PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE

LA CIUTAT, EN LA SEVA CATEGORIA DE BRONZE, AL SR. JOSEP
CALMET I SAFONT.
Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, article del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/89, de 15
d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril.
Atesa la iniciativa de la Mútua Manresa-Mutualitat de Previsió Social-, presentada en
aquest Ajuntament el dia 1-10-93, i recolzada per múltiples adhesions de diferents
entitats manresanes, sol.licitant la concessió de la medalla de la ciutat al Sr. JOSEP
CALMET I SAFONT, en reconeixement dels seus mèrits en benefici de la cultura,
l'ensenyament i aportació a la normalització lingüística del català.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula la
instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà de donar
compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 14, 20 i 21 del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 22 de desembre de
1976.
R E S O L C:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la
concessió de la medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, al Sr. JOSEP
CALMET I SAFONT.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Marcel.lí Llobet i Corominas, 1r.
Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana, i com a Secretari del mateix a la
Sra. Montserrat Simon Circuns, Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera sessió
que es celebri."
3.-

PRESIDÈNCIA

3.1

INTERPOSICIÓ DE TERCERIA DE MILLOR DRET A FAVOR D'AQUEST
AJUNTAMENT, RESPECTE DELS BÉNS IMMOBLES EMBARGATS A
FAVOR DEL "BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO", A CAUSA DE L'EXPEDIENT
DE CONSTRENYIMENT PER UN DEUTE TRIBUTARI.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès l'expedient de constrenyiment núm. 39.202.927/04 seguit contra JOSÉ
CANTARELL CODINA, per un deute tributari que suma la quantia de 2.770.253,-Ptes.
Atès que segons resulta de les certificacions emeses pel registrador de la propietat del
Registre núm. 1 del Districte Hipotecari de Manresa, va procedir-se a l'anotació
preventiva d'embargament dels béns immobles propietat de José Cantarell Codina,
que consten a l'expedient, a favor del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., a causa
del judici executiu núm. 95/91 seguit al Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Manresa.
Atès el que disposen els articles 8.2.b) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i 4.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre el reconeixement als municipis de la prelació, preferència i altres
prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació als seus crèdits, recollides
sobretot als articles 71 i 73 de la Llei General Tributària.
Atès que l'article 176 del Reglament General de Recaptació regula l'exercici de
terceries per defensar el millor dret de l'estat, i que l'article 160.1 de la Llei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix l'obligació de les Entitats locals de
defensar els seus béns i drets.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
proposant la interposició de terceria de millor dret, a través del procediment del judici
declaratiu de menor quantia, a favor d'aquest Ajuntament respecte els béns immobles
embargats que consten a l'expedient, per tal de fer valer la preferència de l'Ajuntament.
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
1r.- INTERPOSAR TERCERIA de millor dret, a favor d'aquest Ajuntament, respecte
dels béns immobles embargats preventivament a favor de BANCO ESPAÑOL DE
CRÉDITO, S.A. a causa del judici executiu núm. 95/91 seguit al Jutjat de Primera
Instància núm. 4 de Manresa contra els ignorats hereus o herència jacent de JOSÉ
CANTARELL CODINA, destinatari de l'expedient de constrenyiment núm.
39.202.927/04 seguit contra ell per un deute tributari de 2.770.253,-ptes.
2n.- DESIGNAR el sr. MIQUEL VILALTA FLOTATS, Procurador dels Tribunals,
perquè representi aquest Ajuntament en el judici declaratiu de menor quantia en el que
s'ha de substanciar la terceria de millor dret, referida, i designar la sra. MARIA
ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
directora de la defensa jurídica inherent al procés.
El Sr. Sala i Rovira diu que aquesta terceria es porta a terme per intentar recuperar un
seguit d'impostos que en aquest moment puja al voltant d'uns 2.770.000 pessetes.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.

3.2.

APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE PARTICIPACIO
CIUTADANA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és una aspiració demandada per la ciutadania l'establiment de procediments
que facin possible la participació en la gestió municipal d'aquelles entitats que
representen interessos socials, sens que això incideixi en les atribucions conferides
per l'ordenament jurídic als òrgans de govern.
Atesos que aquesta participació és possible legalment, en els termes que disposen els
articles 69 a 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim
Local, i el títol XIV de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com pel que regula, en matèria de drets dels ciutadans davant de
l'Administració, el capítol I del títol IV de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que els mecanismes de participació ciutadana, en tant que permeten un major
apropament de l'administració al ciutadà i són elements que completen la instrucció de
procediments permetent l'emissió de resolucions més sensibles a la voluntat de la
ciutadania.
Atès que, per respondre a aquesta demanda social, a instàncies d'aquesta Alcaldia, ha
estat elaborat un projecte de Reglament de Participació Ciutadana, el contingut del
qual ha estat debatut i consensuat amb els diferents grups municipals i sotmés a la
consulta de les entitats ciutadanes que seran les seves principals destinatàries.
Atès el procediment d'aprovació de les ordenances locals previst en l'article 49 de la
Llei 7/1985.
Atès l'informe dels Serveis Jurídics i de Programació.
Com Alcalde proposo que el Ple municipal adopti els següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de Reglament de Participació Ciutadana que
s'acompanya a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats
pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments."
(En aquest moment s'incorpora a la sessió la Sra. Vidal i Vintró).
El Sr. Llobet i Corominas diu que després d'uns mesos d'elaboració i de contactes amb
els diferents grups municipals avui porten a aprovació aquest reglament de participació
ciutadana que sens dubte ha de facilitar l'accés dels ciutadans a la informació sobre
activitats, obres i serveis, i d'alguna manera fomentar la vida associativa de la ciutat i
els seus barris. Es una satisfació poder portar avui a aprovació aquest reglament que
ha estat consensuat amb tothom, malgrat s'hagi retardat la seva presentació. Aprofita

també per donar les gràcies per la col.laboració que hi ha hagut amb els grups
municipals i la mateixa Federació, que, sens dubte al neixer un reglament d'aquest
tipus, segur que és una garantia per la seva eficàcia. Malgrat no hi hagués el
reglament s'ha anat treballant en aquest sentit, i la participació s'ha anat fent en
aquestes comissions mixtes, però és millor que hi hagi una reglamentació que reguli
aquests aspectes. I ara si avui s'aprova unànimement aquest dictamen, ja només
caldrà anar per a la consolidació a base que hi hagi una bona resposta de consells
municipals sectorials i que amb això es pugui crear aquesta comissió mixta municipal
de participació ciutadana.
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup votarà a favor d'aquesta proposta, i
expressa que l'elaboració del reglament ha estat llarga i laboriosa, potser més lenta del
que s'hauria pogut fer, però el que és important és que s'arribi amb consens no només
de tots els grups polítics sino també d'aquells col.lectius, concretament la Federació
d'Associacions de Veïns, més interessats o més motivats per tirar endavant aquesta
participació ciutadana. De fet, en proporció, ara queda la part més difícil, i no només
per part de l'Ajuntament sino també per part de les entitats ciutadanes, i en aquest
sentit manifesten que per part del seu grup es procuraran fer els esforços que calguin
perquè això no quedi només sobre el paper sino que es porti a terme realment.
El Sr. Valls i Riera diu que com que ha estat una cosa consensuada per tots els grups,
òbviament votaran favorablement aquest reglament. I en aquests moments aprofita per
recordar unes paraules del president del GMS, Jordi Marsal, en el Ple de Constitució,
en què va assumir un compromís de voler elaborar conjuntament amb la resta de
grups, un reglament de participació ciutadana. Diu que ha passat temps des d'aquell
compromís, que va ser un repte que va llançar Jordi Marsal i que, posteriorment van
assumir els diferents grups, però s'ha aconseguit, ja existeix en aquests moments el
consens. Pot ser un bon instrument per apropar a l'administrat l'administració, és bo
que existeixi certa relació en un moment que tothom és crític amb la relació entre el
ciutadà i l'administració i el que és l'activitat política i pública en general. Constata aquí
que quan es parla de ciutat hi ha dos mots llatins que defineixen la ciutat, un que és
"urbs" i un altre que és "civitas", i tenen uns significats ben diferents malgrat parlar tots
dos del concepte ciutat, "urbs" representa en tot cas el significat físic de la ciutat, el
que és la planificació estricta, i "civitas" representa la cohesió social, l'intercanvi entre
persones, la riquesa i la pluralitat de les experiències. I sovint és més important la
construcció social d'una ciutat que la construcció física, i avui amb l'aprovació d'aquest
reglament el que es fa és "civitas", és a dir, construir socialment la ciutat. Aquest
compromís que assumeixen tots els grups municipals avui, també l'han d'assumir tots
els ciutadans, és a dir, tenen un instrument i l'han d'aprofitar.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, es declara acordat:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de Reglament de Participació Ciutadana que
s'acompanya a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats
pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

3.3.

APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM
6/1993, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l'exercici de 1994, i no existint o sent insuficient el crèdit
consignat al Pressupsot Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits extraordinàris i
per suplements, a fí i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a
les depeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient
de crèdits extraordinaris i per suplements es sotmet a l'aprovació del Ple de la
Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del
Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei
respectiu per finançar els costos necessàris per atendre diverses obligacions que no
es poden demorar fins a l'exercici de 1994.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/1993 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es
creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb alló que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies,
durant els quals els interessat prodran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no
s'haguessin presentat reclamacions."
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest canvi de partides juntament amb el que van
realitzar a finals del primer semestre són els més importants que s'han portat a terme
en el decurs de l'exercici. Entèn que aquest ha de ser l'últim canvi de partides
important, perquè, de forma puntual, pot sorgir algún problema específic que faci
necessari en els mesos següents, fer un altre petit canvi. Bàsicament intenta ajustar
les necessitats que, degut al desenvolupament del pressupost fins el moment actual,
es preveuen de cara a finals d'exercici. Hi ha unes partides que fan referència a temes
financers, des del punt de vista de despesa financera o d'interessos i amortitzacions
que són potser les que en xifres absolutes són les més quantioses, tant en els seus
increments com en els seus decrements i que són degudes a ajustos puntuals, si bé
és cert que, concretament n'hi ha una de 36'5 milions de més increment, que és
deguda a un error quan es va calcular el pressupost del 1993, i és que en el préstec
que fa referència a la financiació del 1991, es va agafar la devolució de principal com
un préstec normal en el seu moment, quan en realitat és un préstec que té una
devolució de principal sobreaccelerada, en tant en quan s'havia de retornar en quatre
semestres, i si es fa el càlcul d'aquests 36'5 milions, es veurà que fan referència a un
semestre dels 139 milions que es van demanar el mes de juny més o menys. En el seu

moment ja es va detectar, però com que hi havia temps per introduir-ho fins a aquest
canvi de partides, ara s'hi introdueix a fi i efecte de deixar-ho subsanat i poder complir
els compromisos amb l'entitat financera de cara al mes de desembre. Es va calcular
que hi havia un any de carència com en els altres préstecs, quan realment no hi era, i
aquest va ser el làpsus. A part, hi ha un seguit de partides que fan referència al capítol
1, de nòmines, i són uns ajustaments deguts a què quan es fa el càlcul estimatiu del
pressupost, es reparteix en funció d'uns coeficients, però realment no hi havia el
conveni aprovat, i en funció del nou conveni que s'aprova, s'han de redistribuir aquests
diners en els diferents capítols, que bàsicament casen. Tal i com ara es presenta
aquest canvi de partides, les consignacions s'ajusten al que estrictament es necessita
fins a 31 de desembre. Mereix un comentari el fet que la Seguretat Social i la Munpal
tenen un rebaix important, i concretament el de la Munpal és molt clar, ja que al
traspassar d'un sistema a l'altre van sobrar uns diners, una part dels quals es va
traspassar a Seguretat Social i una altra part quedava pendent de saber la seva
utilització final, i un cop liquidades totes les obligacions que hi havien amb la Munpal
tancades a 31 de maig, el sobrant restant era aquest. I pel que fa a la Seguretat Social
diu que en els coeficients que s'apliquen durant els dos primers exercicis hi ha una no
càrrega d'un coeficient del 8 i escaig per cent, que a partir de l'any 1995 s'aplicarà i
que representarà una sobrecàrrega durant 8 o 10 anys de Seguretat Social, però hi ha
un periode de dos anys de carència en què aquest coeficient no s'aplica. I aleshores
resulta el cost de la Seguretat Social, més econòmic del que resultarà en un futur, i per
això sobraven en aquest capítol 8'5 milions de pessetes que es recondueixen a d'altres
finalitats. En l'apartat d'atencions benèfiques i assistencials on hi havia el compromís
pres de que 1.750.000 pessetes descomptats del personal s'aplicarien a diferents
temes assistencials, de manera que en el canvi de partides del mes de juny hi van
dedicar 1.500.000 de pessetes, i en aquest canvi d'ara hi dediquen les 250.000
restants i a més a més, per mancances de la partida, deguda la situació actual, cada
vegada és més difícil i més dura la tasca que està portant a terme el Departament de
Benestar Social, i concretament, el tema d'ajudes individualitzades està experimentant
uns creixements molt superiors als previstos i desitjables. Per això reforcen la partida
en 1.000.000 de pessetes per veure si és suficient fins a finals d'any. Quedava també
pendent la subvenció que s'havia de donar a la partida de Transferències,
concretament a promoció de la salut, referent al tema de les drogodependències, amb
un conveni signat amb l'Hospital General de Manresa, i s'ha reforçat la partida en 2'5
milions de pessetes. El mes de juliol i agost es van endegar unes obres al Teatre
Conservatori d'uns 4 milions de pessetes, i hi ha la previsió que se n'hagin d'endegar
unes altres. Per tant, des del final del trimestre escolar, és a dir, des de desembre, fins
que s'acabin les obres, s'ha d'endegar una segona tanda d'obres al conservatori, que
són de neteja, millora, seguretat, i reconduccions d'aigua, valorades en uns 9 milions
de pessetes més, que fan un total d'uns 13 milions de pessetes. I aleshores, degut a la
mancança de capacitat d'endeutament que té l'Ajuntament en aquests moments,
endegaran aquesta obra amb caràcter plurianual, amb la qual cosa quedarà a cavall
del pressupost del 1993 i una part del pressupost de 1994. Hi ha tot un seguit de
partides, bàsicament de subministraments que tenen un reforç important en el seu
conjunt, i que són per cobrir les necessitats d'energia, llum, gas, aigua i telèfons, per
poder acabar el normal desenvolupament d'aquest exercici 1993. També hi ha la
partida de transport urbà que té un reforç de 10 milions de pessetes que ve donat per
les necessitats que es preveuen d'aquí fins a final d'exercici. En el seu conjunt aquest
és un canvi de partides quantitativament important, que puja uns 126 milions i escaig
de pessetes, on hi ha una primera part de creació de nous crèdits extraordinaris.

El Sr. Balet i Oller diu que si això és el que convé, farà el que caldrà, però vol dir que
durant aquest any, de canvis, Deu n'hi do.
El Sr. Perramon i Carrió diu que en conseqüència amb la votació del pressupost,
s'abstindran en aquest dictamen, però comenta que, efectivament, a part de moltes
partides petites el que crida més l'atenció és aquesta puja important, és a dir aquest
desfasament important que hi havia en tema d'amortitzacions especialment, i cal dir
que això vol dir que la càrrega financera en aquests dos anys i mig serà especialment
forta. Hi ha dos temes més que tenen increments de partida, un són els quinze milions
per subministrament elèctric en què la dotació pressupostària estava infravalorada i
significa que s'han d'afegir aquests 15 milions en alces i els 10 milions del transport
públic, que en conjunt són partides prou importants en aquest canvi que s'està
plantejant. Hi ha uns estalvis bàsicament en l'àmbit de personal i això vol dir que
aquest any s'ha fet una política més ajustada en temes de cobrir vacants i en general
en tot el tema de personal, que permet que pugui quadrar aquest canvi de partides,
perquè sino seria enormement difícil. Manifesten doncs que el seu vot serà l'abstenció.
El Sr. Valls i Riera diu que, de conformitat amb l'aprovació del pressupost s'abstindran,
però voldrien fer un parell d'aportacions respecte el canvi de partides. Diu que
l'abstenció vindria una mica donada per la certa perplexitat i la improvisació, encara
que ara el Sr. Sala ha dit que les modificacions pel que fa a amortització de préstec ha
estat per un mal càlcul que es va realitzar en el seu moment, però veuen que les
partides que fan referència a càrrega financera suposen aproximadament un 45% de
tot el canvi de partides, que implica una desviació pressupostària en quan a càrrega
financera d'un 8% aproximadament. Quan al tema d'enllumenat públic on hi ha un
increment de dotació pressupostària de 15 milions, és una desviació d'un 20% i que la
de transport urbà és una desviació d'un 15%. Per arribar a final d'any s'hn de realitzar
aquests ajustaments i, entenen perquè ho presenta l'equip de govern, però creu que
l'equip de govern també ha d'entendre quina és la posició de l'oposició en aquest cas.
Veuen difícil poder realitzar un pressupost en què partides com les d'enllumenat públic
i transport urbà s'hi trobin desviacions d'un 15 o un 20%, les quals espera que dins el
pressupost de l'exercici 1994 quedin determinades i consignades d'una forma correcta.
Dit tot això insisteix en què el GMS faran una abstenció de conformitat amb la votació
que van efectuar el seu dia en el pressupost.
El Sr. Sala i Rovira expressa que per donar tranquil.litat al representant del GMS,
l'esborrany de pressupost ja està fet, i totes aquestes dificultats que han aparegut en el
6è. canvi de partides es tenen en compte, a fi i efecte que les dades que en principi
s'han de donar com a vàlides per a l'any 1994 no són les d'inici de pressupost sino les
de tots els canvis de partides incorporats, previ anàlisi detallat del seu contingut
específic i tenint en compte un seguit de mesures que s'han portat a terme i que estan
donant resultats en el decurs del 1993, i que lògicament incidiran en el conjunt de
l'exercici 1994. El pressupost de 1994 contempla aquestes dificultats que quedaran
subsanades amb l'aprovació d'aquest canvi de partides.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11
abstencions (8 GMS i 3 ENM) i, per tant, es declara acordat:

Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del
Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei
respectiu per finançar els costos necessàris per atendre diverses obligacions que no
es poden demorar fins a l'exercici de 1994.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/1993 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es
creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb alló que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies,
durant els quals els interessat prodran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no
s'haguessin presentat reclamacions.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 3.4 i 3.5 de l'ordre
del dia.
3.4.

REVISIO DEL CANON DE LA CONCESSIO DEL SERVEI DE NETEJA DEL
SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICADA A "SELMAR,SA"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 15069/21.07.93, subscrita pel
representant legal de "SELMAR, S.A.", adjudicatària de la concessió del Servei de
Neteja del Segon Grup de Dependències Municipals, per la que sol.licita la revisió del
canon, corresponent a la segona anualitat del contracte.
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda.
L'Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
1r.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del segon Grup de
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "SELMAR, S.A." (A08255085, Ca. Vinya, 32 de Barcelona ), per acord de la Comissió Municipal de
Govern de 25 de maig de 1992, per aplicació de la clàusula de revisió de preus de la
contracta, resultant un canon mensual de 2.657.107'- ptes, amb efectes des de l'1 de
novembre de 1993, i reconèixer un crèdit de 818.720'- ptes a favor de l'adjudicatària en
concepte de les diferències causades sobre el cànon pel període vençut de l'1 de juny
de 1993 al 31 d'octubre de 1993, de conformitat amb les condicions 7, 8, 9, 10, 11 i 12
del Plec de Clàusules d'Explotació que regula la concessió i atès l'informe emès pel
Cap del Servei d'Hisenda.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient ".

3.5.

REVISIO DEL CANON DE LA CONCESSIO DEL SERVI DE NETEJA DEL PRIMER
I TERCER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ADJUDICADES A "NETEJES
MANRESANES, SA" I "LIMPIEZAS DEYSE, SL", RESPECTIVAMENT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Ateses les instàncies de referència registre d'entrada núms. 14186 i 17585, subscrites
respectivament pels representants legals de "LIMPIEZAS DEYSE, S.L. " i "NETEGES
MANRESANES, S.A.", adjudicatàries de les concessions del Servei de Neteja del Primer i
Tercer Grups de Dependències Municipals, per les que sol.liciten la revisió del canon,
corresponent a la cinquena anualitat del contracte.
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda.
L'Alcalde-President, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
1r.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "NETEGES MANRESANES,
S.A.", amb C.I.F. núm. A-08794570, domiciliada al carrer de la Sèquia núms. 28 - 30, 3r 4a
de Manresa, per acord Plenari de 30 de juny de 1988, per aplicació de la clàusula de revisió
de preus de la contracta, resultant un canon trimestral de 7.051.601'- ptes, amb efectes des
de l'1 d'octubre de 1993, i reconèixer un crèdit de 235.621'- ptes a favor de l'adjudicatària en
concepte de les diferències causades sobre el cànon pel període vençut del 21 de juliol de
1993 al 30 de setembre de 1993, de conformitat amb les condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16
del Plec de Clàusules d'Explotació que regula la concessió i atès l'informe emès pel Cap del
Servei d'Hisenda.
2n.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Tercer Grup de
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, S.L. ", amb
C.I.F. núm. B-08383085, domiciliada al carrer Lleida núms. 1 - 5 de Manresa, per acord
Plenari de 30 de juny de 1988, per aplicació de la clàusula de revisió de preus de la
contracta, resultant un canon trimestral de 6.687.956'- ptes, amb efectes des de l'1 d'octubre
de 1993, i reconèixer un crèdit de 229.677'- ptes a favor de l'adjudicatària en concepte de
les diferències causades sobre el cànon pel període vençut del 19 de juliol de 1993 al 30 de
setembre de 1993, de conformitat amb les condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16 del Plec de
Clàusules d'Explotació que regula la concessió i atès l'informe emès pel Cap del Servei
d'Hisenda.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient ".

El Sr. Sala i Rovira diu que en aquest cas es tracta de donar compliment a una
clàusula de revisió que contemplaven els plecs de condicions en el seu moment, i
informa que hi ha una clàusula diferenciadora en el càlcul de la polinòmica que fa
que la 3.5 sigui d'un increment més baix, ja que no s'admeten increments de
conveni superior a l'IPC, cosa que no passa en el 3.4. El 3.4 té un increment del
6'55% i en el 3.5 l'increment és inferior, amb un 4'42%.
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 3.4 i 3.5 són aprovats per unanimitat
dels 24 membres presents.
3.6.

APROVACIO DE LA CREACIÓ D'UN GRUP D'ACCIO CONCERTADA
TRANSFRONTERERA ENTRE ELS MUNICIPIS DE LOURDES, MANRESA
I TARBES, ANOMENAT "ASSOCIACIÓ LOURDES-MANRESA-TARBES"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'ha palesat la voluntat comuna dels municipis de Lourdes, Manresa i
Tarbes, de formalitzar les mútues relacions de cooperació transfronterera, per tal
d'assolir un benestar i desenvolupament més gran dels seus ciutadans, superant els
Pirineus i establint bases fermes de bona veïnitat, al mateix temps que es fomenta
l'esperit europeu.
Atès que aquests tres municipis constaten l'existència d'una potencial oferta
turístico-religiosa, que es considera molt convenient de desenvolupar, a partir de la
utilització de fórmules adequades de coordinació, així com la conveniència i
oportunitat de realitzar i fomentar accions de cooperació en el camp socioeconòmic, de la formació i de l'ensenyament en general.
Atès el que estableixen els articles 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i 63 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
respecte de les competències locals, així com la possibilitat legal de cooperar amb
municipis d'altres estats, prevista a l'article 10.3 de la Carta Europea d'Autonomia
Local i al Conveni Marc Europeu sobre Cooperació Transfronterera entre
Comunitats o Autoritats Territorials.
Atès l'informe jurídic de la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
que informa favorablement l'aprovació de la minuta de conveni que s'adjunta, amb
les ciutats franceses de Lourdes i Tarbes.
L'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS

1r.- APROVAR la creació d'un Grup d'Acció concertada transfronterera entre els
municipis de Lourdes, Manresa i Tarbes, anomenat "ASSOCIACIÓ LOURDESMANRESA-TARBES", en subjecció al que disposa el Conveni-Marc Europeu sobre
Cooperació Transfronterera entre Comunitats o Autoritats Territorials, fet a Madrid el
21 de maig de 1980.
2n.- APROVAR la minuta del conveni que s'adjunta al present dictamen, a signar
amb els municipis de Lourdes i Tarbes, per tal de crear i regular l'ASSOCIACIÓ
LOURDES-MANRESA-TARBES.
3r.- DESIGNAR, com a membres de la delegació que ha de representar aquest
Ajuntament en l'esmentada Associació, les persones següents:
-Alcalde-President o Tinent d'Alcalde en qui delegui.
-Regidor-Delegat de Turisme.
-Cap dels Serveis Jurídics i de Programació.
4t.- INFORMAR el Secretari general del Consell d'Europa de la conclusió de l'acord,
un cop sigui signat, i trametre-li el seu text.
5è.- FACULTAR l'Il.lm. sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament per a la signatura
del Conveni i de tota la documentació relativa a l'expedient que s'origini."
El Sr. Oms i Pons diu que avui es presenta la creació d'un grup d'acció concertada
anomenat "Lourdes-Manresa-Tarbes" i han triat per integrar aquest grup d'acció, la
institucionalització de la cooperació transfronterera. Dintre del conveni marc
d'Europa hi havia diversos models, i s'ha triat el que han considerat més eficaç i que
podia portar menys problemes.
Ha estat realment laboriós aconseguir aquest
marc de col.laboració transfronterer però aprofita el Ple per felicitar als serveis
jurídics d'aquest Ajuntament que han fet una labor realment important per
aconseguir que el Ministeri d'Assumptes Exteriors donés el vist-i-plau a aquesta
col.laboració, que és una de les primeres que es fa a Espanya. Hi ha alguna cosa
similar, entre Espanya i Portugal, però amb la resta de la CEE és el primer que es
tira endavant. Aquesta col.laboració es tira endavant per crear una ruta turística de
Lourdes-St.Ignasi de Loiola-Montserrat. Creuen que aquest flux es considerarà
estable arran de l'obertura del tunel del Puymorents, ja que permetrà que el flux de
comunicació hi pugui ser tant a l'estiu com a l'hivern, sobretot per als autocars, als
quals costava moltíssim pujar el Puymorent, i ara amb el túnel serà realment fàcil.
Es tot això el que els ha impulsat a crear, juntament amb Lourdes, Montserrat, i St.
Ignasi de Loiola, aquesta ruta. En un futur, pot ser molt interessant per al turisme de
Manresa, aquest turisme religiós pot aportar uns guanys interessants per les
infrastructures, i han aprofitat també a l'hora de fer la ruta, per potenciar l'eix del
Cardener. Amb això aquesta ruta comprendria Cardona amb la seva muntanya de
sal i el castell, i Solsona. S'ha de tenir en compte que aquesta ruta s'apropa cap el
Bages Sud, que també és una zona que ha patit molt en els darrers anys, i pensa
que això pot reportar, d'aquí a un temps, uns beneficis turístics importants.
El Sr. Balet i Oller diu que és un bon conveni i no dubta que aquest peregrinatge
Lourdes-Tarbes-Manresa-Montserrat anirà bé per promocionar Manresa, St. Ignasi i
la Moreneta. Aquest turisme cultural-religiós cada dia va en augment i no dubta que
tindrà fruïts fructífers tant en l'àmbit cultural com fins i tot en l'econòmic.

El Sr. Collado i Llort diu que votaran afirmativament, amb un vot entusiasta, aquest
projecte, que és molt important. Feliciten als Serveis Tècnics per la gestió realitzada,
però també diu que el que cal és un impuls polític per desenvolupar diferents
projectes a nivell de programes europeus. Aprofita per dir que s'acosten temps de
reformes de fons estructurals i de programes europeus, als quals val la pena anar-hi
al darrera. I li sembla que aquesta és una bona via, encetada de cara a
desenvolupar altres tipus de programes, que es puguin tirar endavant al costat
d'aquest, o paral.lelament amb d'altres programes europeus.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
4.-

AREA D'ACCIO CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1. APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIO DE
BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES
CULTURALS DURANT AQUEST ANY 1993 I ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ DE 3.200.000 PTA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió del dia 10 de maig
de 1993 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de
Barcelona unes subvencions per al desenvolupament, durant l'any 1993, de
diferents programes culturals.
Atès que l'Excma. Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 22 de juliol
de 1993, va adoptar l'acord de concedir una subvenció de 3.200.000'- ptes. per al
desenvolupament dels programes de difusió artística (teatre, música, aula de teatre)
i de difusió del patrimoni (Museu Comarcal) al llarg de l'any 1993, en virtut d'un
conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i l'Excma. Diputació de
Barcelona.
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i Participació Ciutadana
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte del conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de
Manresa i l'Excma. Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta l'atorgament
d'una subvenció per al desenvolupament dels programes culturals durant aquest
any 1993, i d'acord amb el text que s'acompanya al dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
3.200.000'- ptes. (tres milions dues-centes mil pessetes) concedida per l'Excma.
Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut del pacte tercer del conveni
esmentat en el punt primer d'aquest dictamen.
3er.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."

El Sr. Llobet i Corominas expressa que és interessant poder aprovar aquest
projecte de conveni i acceptar la subvenció, ja que és una forma que permet, dintre
de les dificultats, almenys poder tenir una activitat cultural acceptable, si es va tenint
el suport de la Diputació i el que més endavant vindrà per part de la Generalitat.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
4.1.2. CONCESSIO DE LA MEDALLA DE LA CIUTTA EN LA SEVA CATEGORIA
DE BRONZA AL SR. JOSEP CALMET I SAFONT
El Secretari llegeix el dictamen que transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada en data 1-10-93, pel Sr. Jaume Garriga i Piferrer, en
representació de la MUTUA MANRESANA -Mutualitat de Previsió Social -, sol.licitant la concessió de la medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, al Sr.
JOSEP CALMET I SAFONT, en reconeixement dels seus mèrits en benefici de la
cultura, l'ensenyament i aportació a la normalització lingüística del català.
Ateses les diferents cartes d'adhesió de múltiples entitats manresanes refermant la
proposta de la Mútua Manresana.
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa.
Atès que en data 6 d'octubre d'enguany va ésser dictat un decret incoant expedient
administratiu per tal d'establir si en el Sr. JOSEP CALMET I SAFONT hi concorren
els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la Ciutat, en la seva categoria de
Bronze, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
Atès l'article 1 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi
engloba la Medalla de la Ciutat en la seva categoria de bronze.
Atès el que preveuen els articles 8 i següents del Reglament d'Honors i Distincions,
que regula la concessió de la Medalla de la Ciutat.
Atès l'article 14 de l'esmentat Reglament, que estableix que la Medalla de la Ciutat
haurà de ser acordada, previ expedient administratiu de mereixements, a proposta
de l'Alcaldia-Presidència, pel Ple de la Corporació, requerint-se, pel que fa a la
Medalla en la seva categoria de bronze, el vot favorable de la majoria dels membres
de la Corporació que assisteixin a la sessió.
Atès l'informe favorable del Jutge Instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció Ciutadana, en
relació a l'atorgament de la medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, al
Sr. JOSEP CALMET I SAFONT.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana proposa al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS

1er.- Concedir al Sr. JOSEP CALMET I SAFONT la Medalla de la Ciutat, en la seva
categoria de bronze, en reconeixement dels seus mèrits en benefici de la cultura,
l'ensenyament i aportació a la normalització lingüística del català.
2n.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies
personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la
seva concessió, i la data de la mateixa."
El Sr. Llobet i Corominas diu que és un goig poder presentar l'aprovació d'aquest
dictamen de donar la medalla de la ciutat al Sr. Calmet, una persona molt estimada
per tothom, i per fer un breu resum de la seva personalitat es cenyeix a una part
extractada de l'informe, i que diu que "el Sr. Josep Calmet Safont és un destacat
representant de les persones que, en l'anonimat o públicament, van treballar
sempre des d'una posició de catalanitat insubornable i de servei al país. I que la
seva actuació va aconseguir transmetre a les generacions que els van venir al
darrera el reconeixement de la nostra llengua i de la nostra manera de ser.
Interessat des de jove en qüestions de literatura i llengua catalana va començar
molt aviat en el seu treball docent al Liceu Dalmau de Manresa, que va continuar un
cop acabada la guerra a l'Acadèmia Calmet", on ja el 1940 es feien classes en
català. Més tard, s'integraria professionalment a Mútua Manresana. Dedicat des de
sempre al manteniment actiu de la cultura catalana, comença ja a impartir en els
anys 60 cursos de català i conferències de divulgació a l'Escola d'Assistents
Socials, al Lingua Club, a l'Associació d'antics alumnes de la Salle etc. Quan la
Diputació de Barcelona començà la seva campanya de cursos de català a través de
les Biblioteques, Josep Calmet és nomenat responsable d'aquests cursos a
Manresa. Soci des de l'inici d'entitats promotores de la cultura com Omnium
Cultural, participa en qualsevol campanya de signe català, i és per això que, amb
motiu d'instituir-se els premis Bages de Cultura, Omnium Cultural va acordar
concedir-li el primer guardó de l'esmentat premi. En reunions fetes a casa seva es
forma tot un planter de professorat que ha estat la base de l'ensenyament del català
al Bages durant molts anys." Aleshores diu el Sr. Llobet, que no és d'extranyar que
la iniciativa que ha sorgit de Mútua Manresana hagi tingut un ressó important, com
ho demostren les nombroses adhesions, que no llegirà, perquè seria molt llarg, però
com a mínim, deixarà constància de les entitats que s'hi han sumat a títol nominal i
que són: Omnium Cultural, delegació Manresa; Montepio de Conductors; Caixa
d'Estalvis de Manresa; Germanetes dels Pobres; Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes; Residència Mont Blanc; Associació Espanyola contra el Càncer;
Edicions Intercomarcals, S.A, Regió-7; El Pou de la Gallina; Flash Ciutat; Ràdio
Nova; Ràdio Manresa; Clàxon, espai-7; Il.ltre. Col.legi d'Advocats de Manresa;
Ricard Torras i Ferrer, a títol de President de Mútua Intercomarcal; Centre
Hospitalari i Cardiològic de Manresa; Agrupació Cultural del Bages; Amics de l'Art
Romànic del Bages. Pensa que aquesta és una mostra de la seva estimació en tots
aquests ambients culturals i socials de la ciutat.
El Sr. Valls i Riera diu que el GMS votarà favorablement el dictamen ja que
consideren que el Sr. Calmet ha tingut una trajectòria, des del Liceu Dalmau,
passant per la seva Acadèmia Calmet i la Mútua Manresana, mereixedora
d'aquesta medalla. Per tant, el grup socialista s'adhereix i recolza fermament tant
l'informe presentat com el dictamen.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.

4.1.3. CONCESSIO DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT EN LA SEVA CATEGORIA
DE BRONZE AL CLUB GIMNASTIC MANRESA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada en data 29-7-93, pel Sr. Juan García Iglesias, en
representació de la UNIO ESPORTIVA SANT PAU, sol.licitant la concessió de la
medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, a l'entitat CLUB GIMNASTIC
MANRESA, en reconeixement a la seva tasca en el camp de l'esport.
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa.
Atès que en data 15 de setembre d'enguany
expedient administratiu per tal d'establir si
MANRESA hi concorren els mèrits per tal de
Ciutat, en la seva categoria de Bronze, així
Secretari de l'expedient.

va ésser dictat un decret incoant
en l'entitat CLUB GIMNASTIC
ser-li concedida la Medalla de la
com nomenant Jutge Instructor i

Atès l'article 1 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi
engloba la Medalla de la Ciutat en la seva categoria de bronze.
Atès el que preveuen els articles 8 i següents del Reglament d'Honors i Distincions,
que regula la concessió de la Medalla de la Ciutat.
Atès l'article 14 de l'esmentat Reglament, que estableix que la Medalla de la Ciutat
haurà de ser acordada, previ expedient administratiu de mereixements, a proposta
de l'Alcaldia-Presidència, pel Ple de la Corporació, requerint-se, pel que fa a la
Medalla en la seva categoria de bronze, el vot favorable de la majoria dels membres
de la Corporació que assisteixin a la sessió.
Atès l'informe favorable del Jutge Instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció Ciutadana, en
relació a l'atorgament de la medalla de la ciutat, en la seva categoria de bronze, a
l'entitat CLUB GIMNASTIC MANRESA.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana proposa al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
1er.- Concedir a l'entitat CLUB GIMNASTIC MANRESA la Medalla de la Ciutat, en
la seva categoria de bronze, en reconeixement a la seva dedicació al món de
l'esport.
2n.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies
personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la
seva concessió, i la data de la mateixa."
El Sr. De Puig i Viladrich expressa que aquesta entitat, el Club Gimnàstic, des de
l'any 1949 ha fet una tasca important en la promoció del món del futbol, i a més ha
estat lligada i ha participat en molts actes i organitzacions a nivell de ciutat, no

solament des del punt de vista esportiu. La veritat és que plantejar donar-li la
medalla en aquest any 1993, també ve recolzat per una altra fita, i és la celebració
del seu vint-i-cinquè aniversari en les noves instal.lacions de l'entitat. Aquesta és
una de les maneres que té l'administració d'ajudar i fer un reconeixement a les
actuacions voluntàries de les entitats en la formació i en fer ciutat. Agraeix a la Unió
Esportiva St. Pau haver promogut la concessió d'aquesta medalla al mèrit esportiu.
El Sr. Cano i Navarro diu que el GMS veu amb molta satisfacció que s'hagi portat
aquest dictamen de reconeixement a una tasca que fa 45 anys que van començar
un grup de ciutadans manresans d'un districte que tenia molt poques instal.lacions.
Els que, com ell, van viure aquells començaments, van veure l'esforç que van fer un
seguit d'homes, que encara continuen ara, sobretot una tasca positiva d'esport de
base, que en aquella època no hi havia gran cosa, i també agraeixen la iniciativa o
suggeriment de la Unió Esportiva St. Pau.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
4.1.4. ESTIMACIO DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PEL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA AL REGLAMENT PER A
L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA I APROVACIO DEFINITIVA DEL
TEXT REFOS DEL REGLAMENT ESMENTAT
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa en acompliment del que s'estipula a l'article 7.3
de la Llei 7/83, de 18 d'abril, de Normalització Lingüística a Catalunya, acordà
l'aprovació inicial del Reglament per a l'ús de la llengua catalana, en sessió
celebrada el dia 16 de febrer del corrent.
Atès que de conformitat amb el procediment establert a l'article 49 de la llei 7/85, de
2 d'abril de Regulació de les Bases del Règim Local, i article 162.2 de la Llei 8/87,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'esmentat acord ha estat
exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP núm. 139, de data 11 de juny
del corrent, pel termini legalment establert.
Atès que durant el període d'exposició al públic s'han presentat al.legacions al text
del Reglament, per part del Consorci per a la Normalització Lingüística, i que fan
referència als articles 4, 5, 6, 10, 15, 18, 21, 26 i 27, amb propostes d'esmenes i
nous redactats parcials dels mateixos.
Atès que un cop examinades les esmentades al.legacions s'ha cregut convenient
procedir a l'acceptació de les mateixes en la seva totalitat, modificant els articles
esmentats del Reglament, i procedint a la seva aprovació definitiva amb la
introducció de les esmenes pertinents.
És pel que, El Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura de l'Ajuntament de Manresa,
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Estimar les al.legacions presentades pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, al Reglament per a l'ús de la llengua catalana, en els seus articles 4, 5,
6, 10, 15, 18, 21, 26 i 27, presentades dins el termini preceptiu d'informació pública i

audiència als interessats, d'acord amb la documentació que s'acompanya a
l'expedient; i incorporar el text de les esmentades al.legacions al text del Reglament.
2n.- Aprovar definitivament el text refós del Reglament per a l'ús de la Llengua
Catalana a l'Ajuntament de Manresa, un cop incorporades les al.legacions
esmentades als punts anteriors."
El Sr. Llobet i Corominas diu que en l'aprovació inicial d'aquest Reglament hi ha
hagut unes petites al.legacions que ha fet el Consorci de Normalització, i s'ha
intentat donar-hi una forma que pugui ser recollida i acceptada per tot el país. Això,
amb el suport del Consorci, i tant de la Federació com de l'Associació, que han
donat suport al text que el Consorci proposava per aquests Reglaments, ha fet que
es reforcés l'esperit de l'aprovació inicial i solidaritat amb tot el país, i així tots els
municipis podran tenir un reglament d'aquestes característiques.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que aquest Reglament va ser consensuat a
conseqüència d'unes esmenes que va presentar el seu grup, i analitzant les
al.legacions presentades pel Consorci de Normalització Lingüística, veuen que no
modifiquen el fons d'aquest Reglament, i el votaran afirmativament.
El Sr. Valls i Riera diu que quan hi va haver l'aprovació inicial d'aquest Reglament,
aquest grup municipal es va abstenir perquè creia que podien haver-hi certs
problemes en la seva aplicació i alguns tipus de contradiccions entre el que era
l'aprovació inicial del Reglament i el que era la realitat, i fins i tot es va donar el cas
que mentre, en un punt del Ple hi havia l'aprovació inicial del Reglament, en el
mateix Ple s'aprovava en castellà un contracte que realitzava l'Ajuntament amb una
entitat financera, que per cert, aquesta entitat ha rectificat i ha fet tots els documents
en català, a requeriment de l'Ajuntament. Avui, davant aquest reglament han tingut
novament el dubte de fer una abstenció o votar afirmativament, i malgrat que ja han
decidit que votaran afirmativament, diu que continuen veient que hi poden existir
problemes amb el seu compliment. Creuen que la necessitat de reglamentar i de
produir una reglamentació lingüística en l'actuació de l'Ajuntament és del tot i
absolutament necessària, per la qual cosa veuen correcte l'existència del reglament.
Ara bé, els preocupa un concepte, i és que, entenen que un "reglament" és d'obligat
compliment, i de la mateixa manera que en l'aprovació inicial es van trobar amb el
problema que posteriorment s'havia d'aprovar un document redactat en castellà,
avui es troben en el mateix cas exactament, ja que el dictamen 7.1.1 és l'aprovació
d'una pòlissa de crèdit per valor de 175 milions de pessetes, i tot el document, és
integrament en castellà. Suposen que per necessitats estrictes, financeres de la
Regidoria d'Hisenda es voldrà que el dictamen s'aprovi, però existirà una
contradicció important, doncs, es pregunta quina ha de ser la posició d'aquest Ple,
un cop aprovat definitivament el Reglament, davant d'un dictamen que està redactat
en castellà. Malgrat tot això, aquí votaran afirmativament i en tot cas ja n'acabaran
de parlar en el dictamen 7.1.1. L'únic que volen fer en aquests moments és exposar
aquí que es podran produir contradiccions entre el que diu el Reglament i la realitat.
Posteriorment, en el dictamen 7.1.1 ja en parlaran més, i fins i tot els agradarà que
el Sr. Secretari manifesti que s'ha de fer amb el dictamen.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que també s'havien adonat que, tal i com va passar amb
l'aprovació inicial, hi ha després un contracte, les clàusules del qual estan
redactades en castellà. El seu grup demanarà que es deixi sobre la taula el
dictamen 7.1.1. i que s'apliqui el punt 4.2 on es diu que l'Ajuntament de Manresa ha

de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la documentació en
català.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, es declara acordat:
1r.- Estimar les al.legacions presentades pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, al Reglament per a l'ús de la llengua catalana, en els seus articles 4, 5,
6, 10, 15, 18, 21, 26 i 27, presentades dins el termini preceptiu d'informació pública i
audiència als interessats, d'acord amb la documentació que s'acompanya a
l'expedient; i incorporar el text de les esmentades al.legacions al text del Reglament.
2n.- Aprovar definitivament el text refós del Reglament per a l'ús de la Llengua
Catalana a l'Ajuntament de Manresa, un cop incorporades les al.legacions
esmentades als punts anteriors.
4.2.

REGIDORIA-DELEGADA D'ESPORTS

4.2.1 ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIO
DE 100.000 PTA CONCEDIDA PER LA DIRECCIO GENERAL DE
L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LES
ACTIVITATS D'ESTIU DE 1993
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 26 d'abril
de 1993, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya
una subvenció per a les activitats d'estiu de 1993.
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data 7 de
setembre de 1993 ha concedit una subvenció de 100.000'- ptes. per a les
esmentades activitats.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
100.000'- ptes. (cent mil pessetes), concedides per la Direcció General de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya, per les activitats d'estiu de 1993.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
4.3.

REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL

4.3.1 APROVACIO DE L'ESBORRANY DE CONVENI-MARC A SIGNAR ENTRE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT PER
A LA COOPERACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT
DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE MANRESA

El Secretari llegeix el dictamen que transcrit, diu el següent:
"Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la Llei
26/85 de 27 de desembre, de Serveis Socials, en quant a les competències dels
municipis per a programar i gestionar les prestacions de Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats privades.
Atès el que estableix el Decret 39/88 d'11 de febrer pel que es regula la promoció, el
finançament i les prestacions econòmiques dels Serveis Socials.
Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals d'Atenció
Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest tipus
d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin.
Atesa la proposta de Conveni presentada pel Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya per a la programació i finançament de serveis socials al
municipi de Manresa.
Aquesta Regidora-Delegada de Benestar Socials proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Aprovar l'esborrany del conveni-marc a signar entre el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a la
cooperació en la programació i el finançament de Serveis Socials al municipi de
Manresa, de conformitat amb el que s'adjunta al Dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi consignen,
en els següents apartats:
a) Serveis Socials d'Atenció Primària ........ 21.396.582'- ptes.
b) Serveis Socials d'Atenció a la Infància ... 7.926.840'- ptes.
c) Serveis Socials d'Atenció a la Vellesa:
* Residència "Catalunya" ............... 1.293.000'- ptes.
* Residència "Ramona Miró i Viola"...... 3.595.000'- ptes.
* Per a l'internament de gent gran amb
problemes físics/psíquics a l'àrea de
zona assistida de l'Hospital de Sant
Andreu ............................... 7.000.000'- ptes.
d) Supressió de barreres arquitectòniques ..... 412.300'- ptes.
e) Recerca, assistència tècnica i formació .... facilitació d'un programa informàtic.
3r.- Nomenar com a Vocal representant de l'Ajuntament de Manresa a la Comissió
Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en el pacte quart del conveni, a la
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Negociat de Serveis Socials.

4t.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquests acords."
La Sra. Riera i Montserrat diu que hi ha diferències amb els convenis d'altres anys, i
la primera és que tots eren per cada any, i aquest ja és fins el 31 de desembre de
1995. Després en atenció primària hi ha l'augment d'un educador, és a dir, de 3 es
passa a 4; en infància hi ha més de l'augment de l'IPC, ja que l'any passat es van
donar 5 milions i escaig i aquest anys gairebé arriba a 8 milions; en l'annex quatre,
que fa referència a vellesa, diu que en el que es dóna per a les residències
municipals, s'ha augmentat l'IPC, però a més hi ha un apartat on es donen 7 milions
de pessetes, degut a la gran necessitat de llits socials de Manresa que, es
concerten 30 places més amb l'Hospital de St. Andreu, però aquestes 30 places no
es poden concertar fins el dia 1 de gener de 1994, aleshores aquests 7 milions,
perquè ja es pugui omplir a partir de l'1 de novembre, de manera que ja es guanyen
dos mesos del servei de llits socials amb suport sanitari. Hi ha un altre apartat que
és el de supressió de barreres arquitectòniques, on es dóna una subvenció de
412.000 ptes, per la grua de la piscina municipal, ja que hi ha disminuïts que hi van
a fer recuperació. En la part d'informàtica, diu que per aquest any ja hi ha una part,
però que l'any que ve hi haurà un annex amb els ordinadors i demanaria el vot
favorable de tots els grups.
Intervé la Sra. Vidal i Vintró i manifesta que malgrat que hi ha hagut algunes millores
i alguns increments, els continua semblant un conveni poc ambiciós, tant pel que fa
al contingut del programa com als recursos que s'hi destinen. Per exemple, quan a
atenció primària, els Serveis Socials estan bastant desbordats, sigui per la situació
de crisi, pels problemes de treball, per la immigració que cada vegada va en
augment, etc. i, per altra banda, la Conselleria de Benestar Social cada vegada va
incrementant les competències a Atenció Primària, a través de les seves diferents
Direccions Generals, per exemple la Direcció General d'Infància, on totes les
competències de seguiment i atenció a les famílies a atenció primària. Això ha
produït tota una sèrie de queixes per part dels centres residencials a la Directora
General, perquè hi ha molts nens que queden apartats dels centres, perquè Serveis
Socials no dóna l'abast a fer el seguiment de les famílies i, per tant, els nanos no
poden sortir perquè no se sap si la família està en millors condicions. Quan els
directors de centres s'han queixat a la Directora General, la resposta sempre ha
estat que si falten més treballadors socials, més assistents socials, que es queixin
els ajuntaments a la Conselleria de Benestar Social perquè augmenti la dotació.
Saben que hi ha aquesta situació, els sembla que s'hauria de ser una mica més
ambiciós i empényer una mica més per ampliar la plantilla.
Pel que fa al programa d'infància, la Sra Vidal manifesta que també el troba poc
ambiciós, i veu que les subvencions que es donen són per Centres Oberts, preTallers, etc. Pensa que hi ha un problema gravíssim que és el dels nanos que tenen
entre 16 i 18 anys, que acaben amb un nivell de 5è o 4t i, fins i tot, de 2n, són nanos
amb un nivell de fracàs molt alt que, a més, tenen problemes familiars i això els
comporta trastorns de personalitat i una falta d'autonomia personal, i saben segur
que aquests nanos mai podran accedir al món laboral normal, perquè amb la
competitivitat que hi ha i tenint en compte que són nanos que no tenen hàbits, que
no són capaços d'acceptar la normativa d'uns treballs, d'uns horaris. Això va en
augment i per contactes professionals, coneix quantitat de nanos de 16 i 17 anys
que s'estan dedicant a vendre droga, perquè és l'única sortida econòmica que
tenen, i això li sembla molt greu i li preocupa. Creu que aquest és un tema que
l'ajuntament s'hauria de plantejar molt seriosament i donar una sortida a aquest
tipus de nanos perquè no vagin cada vegada més a la marginació. Creu que és el

moment de convertir els pre-tallers en un taller d'aprenentatge laboral, perquè amb
la reforma, els pre-tallers que eren de 14 a 16 anys, quedaran eliminats. Quan veu
aquests programes d'infància es queda bastant frustrada, pensant que hi ha unes
necessitats tan fortes que no es cobreixen.
Pel que fa a l'apartat de vellesa, diu que té un llistat de subvencions a centres
privats que són molt més elevades que les que estan donant a les residències de
Manresa. Entèn que les residències de l'ajuntament és on hi van aquelles persones
que estan en un situació més desfavorable i, per tant, són les que haurien de rebre
més dotació per acollir les persones que no tenen recursos.
Li sembla molt bé la dotació de 7.000.000 de cara a l'Hospital de Sant Andreu per
acollir els avis assistits.
Pel que fa a les 412.000 pessetes de la grua diu que ho troba molt bé, però tots
saben que és insuficient. Aquí Manresa tenen un problema bastant greu amb tota la
gent de paràlisi cerebral que han d'anar a Terrassa. A mes, a Terrassa hi poden
anar fins a una certa edat i després han de tornar a Manresa, i no tenen cap
perspectiva de sortida.
Acaba dient que el GMS votarà favorablement, perquè sempre les pessetes que
vinguin, benvingudes són, però sí que ha volgut manifestar el seu desencís perquè
pensen que el conveni hauria de ser una mica més ambiciós.
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que està completament d'acord en què
tenen moltes mancances, però cada vegada estan més saturats en el què és
atenció primària i cada vegada arriben més competències pels ajuntaments. És
evident que van demanar molt més, però també veuen que en aquests moments,
Benestar Social els ha afegit un educador i totes les millores que hi ha hagut
respecte al què hi havia l'any passat. Hi ha uns compromisos, no sobre paper sinó
uns compromisos verbals que hi hauran possibles annexos. L'equip de govern ha
manifestat la situació en què estan, que realment es greu, i confien que puguin
millorar les aportacions que els facin. L'ajuntament té molts projectes, però si no
tenen finançament, no poden tirar res endavant. Pensen que ara és un moment de
crisi i Serveis Socials se'n ressent més, perquè és on ve a parar tothom i cada
vegada hi ha més gent que es queda al marge.
Agraeix el vot favorable del GMS i manifesta que en properes negociacions ja
informarà com estan els propers annexes.
El Sr. Alcalde manifesta que està completament d'acord amb la intervenció de la
Sra. Carme Vidal, el que passa és que en aquests moments han de ser realistes i
tindran feina per aguantar el finançament que ja hi dediquen. En aquests moments
el problema hi és i s'agreujarà i no hi massa esperances que el problema financer
desapareixi.
La Sra. Vidal i Vintró precisa que són conscients d'aquesta situació, el que passa és
que a vegades pensen que hi ha d'haver prioritats i que es gasten diners en coses
que potser no són tan prioritàries. Com exemple diu que aquest cap de setmana
van sortir autocars cap al Sant Jordi, o aquestes revistes que es publiquen. Tot això
està molt bé, però té un cost, i en aquests moments de crisi és quan s'ha de valorar
més que és prioritari i que és secundari.
El Sr. Alcalde matisa que dintre de els seves possibilitats han intentat millorar el
conveni, però no amb les necessitats que haguessin volgut. Es un tema en què tots
han d'estar molt conscienciats i han de saber que estan en uns moments molts
difícils.

Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, es declara acordat:
1r.- Aprovar l'esborrany del conveni-marc a signar entre el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a la
cooperació en la programació i el finançament de Serveis Socials al municipi de
Manresa, de conformitat amb el que s'adjunta al Dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi consignen,
en els següents apartats:
a) Serveis Socials d'Atenció Primària ........ 21.396.582'- ptes.
b) Serveis Socials d'Atenció a la Infància ... 7.926.840'- ptes.
c) Serveis Socials d'Atenció a la Vellesa:
* Residència "Catalunya" ............... 1.293.000'- ptes.
* Residència "Ramona Miró i Viola"...... 3.595.000'- ptes.
* Per a l'internament de gent gran amb
problemes físics/psíquics a l'àrea de
zona assistida de l'Hospital de Sant
Andreu ............................... 7.000.000'- ptes.
d) Supressió de barreres arquitectòniques ..... 412.300'- ptes.
e) Recerca, assistència tècnica i formació .... facilitació d'un programa informàtic.
3r.- Nomenar com a Vocal representant de l'Ajuntament de Manresa a la Comissió
Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en el pacte quart del conveni, a la
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Negociat de Serveis Socials.
4t.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquests acords.
4.3.2 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ASSEMBLEA
PROVINCIAL DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA
PER A LA INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE TELEALALARMES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Manresa existeix un conveni de col.laboració signat en data 9-7-93 (i annex de la
mateixa data), pel qual l'Assemblea Local de la Creu Roja a Manresa es
compromet, dins dels programes subvencionats amb càrrec al 0'52 % IRPF, a la
instal.lació i manteniment de diversos aparells de telealarmes, i la seva atenció
d'urgència per a la gent gran o persones en risc.
Atès que el número d'aparells de telealarmes instal.lats resulta insuficient per a la
quantitat de possibles usuaris.
Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Provincial de Barcelona de la
Creu Roja Espanyola existeix l'interès mutu de coordinar-se per ampliar, i fer arribar

al màxim possible de persones, el servei d'atenció telefònica per a la gent gran o
persones en risc, mitjançant la instal.lació i manteniment d'aparells de telealarmes.
Atesa la proposta de conveni tramesa per l'Area d'Activitats i Serveis de Creu Roja
de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració, a signar entre aquest
Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Provincial de la Creu Roja Espanyola a
Barcelona, per al servei d'atenció telefònica per a la gent gran o persones en risc, i
de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i manifesta que aquest conveni de col.laboració
amb Creu Roja és pel manteniment de les telealarmes. L'ajuntament ha de pagar
per les 5 telealarmes, 4.500 pessetes mensuals, és un annex al conveni que ja
tenen signat amb la Creu Roja.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.-

ÀREA D'URBANISME

5.1

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME

5.1.1 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ CASA DE LA
NATURA. ESTRUCTURA PLANTA 1a.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE REHABILITACIO CASA DE LA NATURA. Estructura Planta 1a, amb
un pressupost general total de NOU MILIONS VUIT-CENTES SEIXANTA-CINC
MIL TRES-CENTES SEIXANTA-UNA pessetes (9.865.361 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril,
així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment
d'aprovació del projectes d'obres municipals.

Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril,
de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i
quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits
superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior
a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.993.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
REHABILITACIO CASA DE LA NATURA. Estructura Planta 1a, amb un pressupost general total de NOU MILIONS VUIT-CENTES SEIXANTA-CINC MIL
TRES-CENTES SEIXANTA-UNA pessetes (9.865.361 pts), en aplicació del que
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest projecte de rehabilitació
correspon a la Casa de la Culla. És un projecte que recull tot un seguit de mesures
d'ordenació i condicionament de la Casa de la Culla, sobretot pel què fa a la part de
la façana, perquè s'estava obrint. Són conscients que no hi ha finançament per
aquest projecte i que s'haurà de finançar a través del Consell Comarcal.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i demana al Sr. De Puig si en el projecte d'obra es
respecta el catàleg d'edificis protegits de la ciutat.
El Sr. De Puig i Viladrich li respon que la redacció del projecte està feta pels serveis
tècnics municipals i, lògicament, han tingut cura que respectessin totes les coses de
protecció que hi hagués a l'edifici.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.

5.1.2 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PEL SR.
JOSÉ LUIS SAYOS DEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓ DE
LLUÍS SALA I MONTSENY, PER A LA MODIFICACIÓ DELS
VOLUMS DE L'EDIFICABILITAT PREVISTA A LA PARCEL.LA 297
DE CAL GRAVAT.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'Estudi de Detall presentat pel senyor JOSE LUIS SAYOS DEL CASTILLO
en representació de Lluis Sala i Montseny, pel que expressa la voluntad de
modificar els volums de l'edificabilitat prevista en la parcel.la 297 del Polígon Residencial de Cal Gravat.
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupament de les
previsions de l'article 26 .2, lletra b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals informant favorablement l'Estudi
de Detall.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present
Dictamen, considerant que l'Estudi de Detall presentat s'ajusta a la legislació vigent i
proposant, doncs, la seva aprovació inicial.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT l'Estudi de Detall presentat pel senyor JOSE LUIS
SAYOS DEL CASTILLO en representació de Lluis Sala i Montseny, pel que
expressa la voluntad de modificar els volums de l'edificabilitat prevista en la parcel.la
297 del Polígon Residencial de Cal Gravat, de conformitat al que disposa l'article 64
.1, lletra a), del Decret Legislatiu 1/1990.
2n.- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel.lació, d'edificació i
d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detall inicialment aprovat, en compliment
del que disposa l'article 41 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
3r.- ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicialment aprovat en
l'acord anterior mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de major circulació en aquesta i a la premsa local,
durant el termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí, en compliment del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu
1/1990."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta d'una ordenació de volums
dins d'una parcel.la de situació normal, és a dir, no és de les que tenen més
edificació.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, es declara acordat.

5.1.3 ESTIMACIÓ EN PART DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ
DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER DE SANT CRISTÒFOL,
CANTONADA C/FRA. JACINT COMA I GALÍ.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist que en data de 21 d'octubre de 1992 fou aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIO DE LES FINQUES SITUADES AL
CARRER DE SANT CRISTOFOL, CANTONADA C/ FRA JACINT COMA I GALI, a
la zona de la "Sagrada Familia", redactat d'ofici pels serveis tecnics municipals, per
tal de regularitzar la seva configuració física a les exigències del planejament, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 120.3 del Reglament de Gestió.
Vist que s'atorgà a favor dels propietaris afectats un termini d'audiència de quinze
dies als efectes de presentar les al.legacions que tinguessin per convenient.
Vist que un cop transcorregut el termini d'al.legacions , s'han presentat les
següents:
- Jordi Soler Corominas :16/12/92 R.E. 26.714
- Josep Pons i Serrat:28/12/92 R.E.27.421
i que aquestes s'han sotmès a informe dels serveis tècnics.
Atès que de l'informe tècnic emès en relació a dites al.legacions, es despren la
necessitat d'introduir modificacions en el projecte, que no afecten al fons

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
Primer.- ESTIMAR en part les al.legacions presentades i introduir així en el projecte
les següents modificacions:
1ª Considerar com a única dada física aclaratòria de la situació inicial de les finques,
la que es dedueix del plànol topogràfic ref. UT-341-01, redactat pels serveis
topogràfics municipals, ja que les dades registrals, així com les cadastrals, com les
presentades pel senyor Pons en la seva al.legació, no es consideren ajustades a la
realitat física del terreny. Les dades reals són així:
Finca I, propietat senyor Sitjes - 538 m2
Finca II, propietat senyor Pons i senyor Soler - 930 m2
Finca III, propietat Ajuntament - 180 m2
2ª Ajustar els llindars entre les finques de manera que la situació de les parcel.les
resultants sigui similar a la de les finques aportades, a la vegada que mantinguin les

edificabilitats intrínseques de cadascuna, seguint el criteri plantejat pel senyor Pons
en la seva al.legació.
3ª Mantenir el criteri de fer coincidir la separació entre les finques amb façana en el
carrer Sant Cristòfol en el punt d'inflexió de l'alineació actual , ales efectes de que
una sola finca, l'adjudicada a l'Ajuntament, sigui l'única amb càrrega urbanística per
la variació de l'alineació actual per ajustar-la a la definida pel Pla General.
SEGON. - APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCELACIO
esmentat per a la normalització de finques, amb introducció de les modificacions
indicades en el punt anterior, i a tal efecte, s'indicarà als serveis tecnics municipals
redactors del projecte que formin un text refòs que reculli aitals modificacions.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord de manera individualitzada als propietaris
afectats, per tal de que un cop sigui ferm , es pugui inscriure en el Registre de la
Propietat la nova configuració de les finques
QUART. - DETERMINAR que la formalització del projecte de reparcel.lació aprovat
s'efectui mitjançant document administratiu, amb posterior protocolització notarial,
de conformitat amb allò establert a l'art. 113 del Reglament de Gestió Urbanística, o
bé directament mitjançant escriptura pública si així ho prefereixen els interessats en
l'actuació i sempre al seu càrrec.
En qualsevol cas, el document on es formalitzi el projecte serà inscrit al Registre de
la Propietat segons la forma que estableix l'esmentat Reglament (art. 121)"
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta una aprovació definitiva
d'una reparcel.lació, d'un tema que ve de lluny. En situacions anteriors havien
intentat que es pogués fer la reparcel.lació voluntària entre els diferents propietaris
que estaven dintre d'aquest solar i davant la dificultat de posar-se de comú acord
entre aquests propietaris i tenint en compte que l'ajuntament també n'és propietari,
perquè és part d'un espai públic, es va fer una aprovació inicial d'aquesta
reparcel.lació, en l'exposició pública es van acceptar part d'aquestes al.legacions
presentades i avui el que es porta és l'aprovació definitiva d'aquesta reparcel.lació.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.1.4 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL ADREÇAT A LA
DEFINICIÓ DE LES ALINEACIONS DEL CARRER FONT DEL GAT,
EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER TORTONYES I EL
CARRER MAJOR.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 1993,
fou inicialment aprovat l'Estudi de Detall redactat pels serveis tècnics municipals
dirigit a la definició de les alineacions del carrer Font del Gat, en el tram comprès
entre el carrer Tortonyes i el carrer Major.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall
inicialment aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 224, del dia 18 de setembre de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies

13 i 11 de setembre de 1993, respectivament, així com practicada la pertinent
notificació als propietaris afectats, no ha estat presentada cap al.legació.
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present
Dictamen, proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple
Municipal.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall redactat pels serveis tècnics
municipals dirigit a la definició de les alineacions del carrer Font del Gat, en el tram
comprès entre el carrer Tortonyes i el carrer Major, de conformitat amb el que
preveu l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona,
en compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de
Detall en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions
a aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest Estudi de Detall es porta per
una regularització d'alineacions existents per un projecte d'urbanització que ja està
fet.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que, tal com van fer en l'aprovació inicial,
la posició de l'ENM serà d'abstenció, no pel fet que estiguin en desacord amb la
alineació que es planteja, sinó perquè es proposa una modificació quan l'obra ja
està feta, i per aquesta qüestió de procediment s'abstindran.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que també s'abstindran en la votació, una
mica perquè en aquests temes els agrada triar i poder escollir, i aleshores, és difícil
escollir quan l'obra ja està feta.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU), i 12
abstencions ( 8 GMS, 3 ENM i 1 GMP).
5.1.5 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER TAL D'AJUSTAR
L'ORDENACIÓ DE TRES DELS QUATRE BLOCS PERIMETRALS
QUE FORMEN LA PLAÇA CENTRAL DE CAL GRAVAT.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 1993,
fou inicialment aprovat l'Estudi de Detall presentat per l'Institut Català del Sòl, per tal
d'ajustar l'ordenació de tres dels quatre blocs perimetrals que formen la plaça
central al Poligon de Cal Gravat.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall
inicialment aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 224, del dia 18 de setembre de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7" dels dies
13 i 11 de setembre de 1993, respectivament, així com practicada la pertinent
notificació als propietaris afectats, no ha estat presentada cap al.legació.
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present
Dictamen, proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple
Municipal.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat per l'Institut Català
del Sòl, per tal d'ajustar l'ordenació de tres dels quatre blocs perimetrals que formen
la plaça central al Poligon de Cal Gravat, de conformitat amb el que preveu l'article
66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament aprovat i una
còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona,
en compliment del que disposa la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de
Detall en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les anteriors resolucions
a aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en el seu àmbit".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que es tracta de l'estudi de detall de l'illa
interior de Cal Gravat, i aquesta aprovació definitiva serà el pas previ a què puguin
donar la llicència de construcció dels 72 habitatges de protecció oficial de Cal
Gravat.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
6.-

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES I
COMPENSATÒRIES PER A JOVES EN SITUACIÓ D'ATUR.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

Atès que l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya han mostrat interès en continuar desenvolupant el
programa "Pla de Transició al Treball", programa de formació de característiques
pre-ocupacionals i de transició al món del treball.
Atès que aquest programa s'adreça a joves d'edats compreses entre 16 i 25 anys
que es trobin aturats i desescolaritzats amb l'objectiu d'oferir-los uns continguts
formatius, una orientació professional i una relació amb el mercat de treball que
faciliti llur ocupació i inserció professional.
Ateses les peculiaritats que concorren en els joves desescolaritzats que resideixen
en diferents barris de la població de Manresa, aconsellen l'establiment d'un
programa específic destinat a atendre les necessitats formatives i sòcio-laborals que
normalment no poden reconduir-se a les actuacions ordinàries que ja es troben
regulades per les diferents disposicions vigents.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació.
Vist el que s'estableix a l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 63.1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Es per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la
realització d'accions formatives i compensatòries per a determinats col.lectius de
joves en situació d'atur i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar l'Il.lm Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de la renovació d'un acord que
es continuar els Plans de Transició al Treball.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
7.-

ÀREA D'INTERIOR

7.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

7.1.1 C0NCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCA
CATALANA, PER IMPORT DE 175.000.000 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers
mesos, aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei

39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents acords:
1r.- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la seva
devolució, una operació de tresoreria amb Banca Catalana per un import de CENT
SETANTA-CINC MILIONS (175.000.000) de pessetes, amb les següents
condicions:
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies més el marge del 0'25% anual, amb
interès total trimestral estimat del 10'22%.
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa
o contracte.
Interès de demora: 16% anual.
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat
per l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen.
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació
dels anteriors acords.
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
formalització de l'operació."
Contestant a la informació sol.licitada pel Sr. Jordi Valls, el Sr. Secretari manifesta la
seva opinió en el sentit que, legalment, la pòlissa es pot aprovar tal i com està
redactada, per quant el Reglament per a l'ús de la llengua catalana, encara que ja
estigui aprovat definitivament, no entra en vigor fins que el seu text íntegre ha estat
publicat al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985,
l'article 196 del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals i l'article 162 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya; no obstant això, en coherència amb l'acord adoptat d'aprovació definitiva
del Reglament per a l'Us de la Llengua Catalana, i si la Corporació ho estima
oportú, també es podria demanar la traducció en català, però legalment no hi ha cap
problema en aprovar la pòlissa en castellà.
Intervé el Sr. Sala i Rovira manifesta que aquesta operació de Tresoreria es
demana amb Banca Catalana, per un import de 175.000.000 i que a finals de mes
substituirà a una altra per import de 150.000.000, és a dir hi ha un increment de
25.000.000 que és conseqüència de la situació de liquidesa de la Corporació, que
necessita reforçar la Tresoreria i, indefectiblement aquesta operació s'ha de tirar
endavant en aquest Ple. Diu que amb molt de gust el deixaria sobre la taula o el
retiraria fins a un proper Ple, però les necessitats de liquidesa aconsellen i, fins i tot,
obliguen a intentar tirar-lo endavant i demanar el vot favorable de tots el grups,
tenint en compte que, llevat aquest problema que la pòlissa vingui en castellà, sí
que les condicions són extremadament profitoses per l'Ajuntament de Manresa, ja

que estan parlant d'un MIBOR més un quart de punt, és l'operació més profitosa i
més econòmica, la que li causa un menor cost econòmic i, difícilment obtindran
operacions d'un nivell tan satisfactori com aquest.
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i diu que continuen demanant que aquest dictamen
quedi sobre la taula i que l'equip de govern vetlli per a l'ús del català, perquè creuen
que ja no és tant un problema legal sinó de coherència política. Matisa que si queda
sobre la taula, el grup de l'ENM vindrà a aprovar-lo en un proper Ple extraordinari.
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que es tornen a trobar en la mateixa situació
que l'altra vegada. Davant les explicacions que dóna el Secretari, en el sentit que no
és estrictament legal, amb la qual cosa estan banalitzant amb una cosa tan
important com pot ser la llengua i la normalització lingüística, però per altra part,
davant de les informacions que ha donat el Sr. Sala referint-se a què la pòlissa és
necessària més enllà d'un llenguatge tan tècnic com manifestar per problemes de
Tresoreria, per un cosa tan curiosa com que si no s'aprova la pòlissa, la gent no
cobra. Davant d'aquesta situació, el GMS prefereix que la gent cobri, que avui
aprovin això i es posi de manifest una altra vegada que, malgrat que el GMS ha
votat favorablement el Reglament, consideren que es poden trobar en situacions
com aquestes i que tampoc és bo que facin fonamentalismes sobre el Reglament
en sí mateix, insistint en què es poden trobar en situacions com aquestes en què
també és bastant necessari tenir cert sentit comú. En aquests moments el GMS ha
volgut demostrar que té cert sentit comú i no s'oposarà a l'aprovació de la pòlissa.
Reitera novament els problemes que a la realitat pot portar ser molt taxatius amb
aquest Reglament. Malgrat això, l'han votat favorablement i el seguiran amb la
màxima cura possible, sempre i quan, quan els obliguin a triar, triaran el què el
sentit comú els doni i creguin que sigui més oportú.
El Sr. Alcalde manifesta que ho ha consultat amb el Secretari i l'Interventor i diuen
que es pot aprovar la pòlissa en castellà i signar el contracte en versió catalana. Per
tant, ell es compromet a signar-lo en català i, per part del grup de CiU, no és
necessari que quedi sobre la taula.
El Sr. Perramon i Carrió precisa que si hi ha aquest compromís per part del Sr.
President que tant el contracte com les condicions annexes siguin en català en el
moment de la signatura, l'ENM deixaria de demanar que el dictamen quedi sobre la
taula i el votaran favorablement. També demanen al Sr. Regidor d'Hisenda que
l'obligació del tema de normalització lingüística no sigui només del Regidor de
Cultura sinó de tot l'ajuntament i que demani quan faci contactes amb els altres
organismes, entitats o proveïdors, que es compleixi aquest Reglament, però no
només per compliment d'un Reglament sinó simplement per una convicció política i
per una obligació de normalitzar la llengua catalana.
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que no hi ha cap inconvenient amb el fet de
demanar a Banca Catalana que s'esmercin en fer la traducció el més ràpidament
possible, suposa que ho deuen tenir també en català. Afegeix que es poden trobar,
tot i que intentaran salvar-ho de la millor manera possible, que amb intervencions
que puguin fer amb el "Banco de Crédito Local", o amb altres entitats no catalanes,
que les operacions no sigui en català, però aquesta és una qüestió que ja en
parlaran quan sigui el moment.
El Sr. Perramon i Carrió diu al Sr. Sala que en aquests moments estan fent
l'operació amb un Banc, en principi, radicat a Catalunya.

Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, es declara acordat:
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre i sense efectar recursos específics per a la seva
devolució, una operació de tresoreria amb Banca Catalana per un import de CENT
SETANTA-CINC MILIONS (175.000.000) de pessetes, amb les següents
condicions:
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies més el marge del 0'25% anual, amb
interès total trimestral estimat del 10'22%.
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa
o contracte.
Interès de demora: 16% anual.
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat
per l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen.
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació
dels anteriors acords.
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
formalització de l'operació."
7.1.2 APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LES
MODIFICACIONS
DE
DETERMINATS ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS; ESTABLIMENT DE LA
TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I REGULACIÓ DE L'ABOCAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA
FISCAL QUE LA REGULA; I APROVACIO PROVISIONAL DE LES
MODIFICACIONS DE TARIFES DE PREUS PÚBLICS.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels Tributs i
Preus Públics que hauran de regir per a l'exercici 1994.
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar
la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 1994.
Atesos els informes econòmics emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i els informes
preceptius dels senyors Secretari i Interventor, segons els quals les modificacions
de les Ordenances Fiscals i les tarifes dels Preus Públics s'ajusten a la normativa
reguladora de la matèria, sense que s'hi observi cap infracció legal.

El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de proposar al Ple
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs municipals que a continuació es detallen:
Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, article 11,
afegir un nou apartat 2.
Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, article 5, apartat 1, i article 10, afegir un nou apartat 4.
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions
i obres, article 4, apartat 4.
Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius, article 6.
Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa sobre plaques, patents i distintius,
article 5, apartat 1.
Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències
d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, article 5.
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via
pública, article 6, apartat 1.
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències
urbanístiques, article 11, article 13, apartat 2 i article 14.
Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per llicència d'obertura
d'establiments, article 8, article 9, apartats 3, 4 i 5 i article 14, apartats 3, 4 i 5.
Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa per inspecció de vehicles,
calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres
eines o instal.lacions anàlogues i d'establiments industrials i cmercials, article 7.
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries,
article 7 i article 8, lletra d).
Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal, article 6,
article 7, afegir la lletra d).
Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
article 9.
Segon.- Establir la Taxa per serveis de control i regulació de l'abocament de residus
industrials a la xarxa de clavegueram públic, i aprovar provisionalment l'Ordenança
Fiscal núm. 16, reguladora de l'exacció, que consta de 10 articles i una Disposició
Final.

Tercer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les tarifes dels Preus Públics
que a continuació es detallen:
1.- Preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos.
2.- Preu públic per la col.locació de plaques de numeració de finques.
3.- Preu públic per la vigilància especial d'establiments.
5.- Preu públic per ensenyament al Conservatori Professional de Música.
6.- Preu públic per serveis culturals i esportius.
7.- Preu públic per serveis del Centre de Medicina Esportiva.
8.- Preu públic per visites a museus exposicions i altres centres o llocs anàlegs.
9.- Preu públic per serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia.
10.- Preu públic pels serveis de neteja.
11.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
12.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors,
grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions semblants.
13.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de
vehicles en els edificis i solars i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega o
descàrrega de mercaderies de tota mena.
14.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes.
15.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal derivats de l'obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol
remoguda del paviment o les voreres.
16.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal derivades de la instal.lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines,
veles, publicitat i d'altres elements similars, referents a establiments o activitats
comercials, industrials, professionals o de serveis.
17.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i
subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa
d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica,
tancs, galeries i d'altres instal.lacions semblants.

18.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal derivats de l'extracció de sorra i altres materials de construcció.
19.- Preu públic per la utilització privativa de terrenys i sepultures del Cementiri
Municipal.
20.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i
béns esportius i culturals municipals.
Quart.- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles i les tarifes dels preus públics, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i també en un Diari dels de més difusió
de la Província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.
Cinquè.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i el texte íntegre dels articles modificats,
els quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1994 i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
Sisè.- Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 1994 les dotacions
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti."
A continuació es dóna compte de l'esmena presentada pel Grup Municipal
Socialista que, transcrita, diu el següent:
"Modificar els increments impositius de les ordenances fiscals i preus públics de
l'Ajuntament de Manresa de conformitat amb el següent :
ORDENANCES FISCALS
O.F. núm. 1 (Impost sobre Béns Immobles)
Increment del tipus impositiu del 3'5% en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 2 (Impost s/vehicles tracció mecànica)
Increment de les quotes del 3'5% en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 3 (Impost s/construcció, instal.lacions i obres)
Increment del 3'5% sobre el tipus aplicables per l'any 1993.
O.F. núm. 6 (Taxa s/expedició de documents)

Increment de les tarifes d'un 3'5 % en relació a les tarifes de l'any 1993.
O.F. núm. 7 (Taxa s/plaques, patents i distintius)
Increment de les tarifes d'un 3'5 % en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 8 (Taxa s/llicències auto-taxis)
Increment de les tarifes d'un 3'5% en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 10 (Taxa sobre llicències urbanístiques)
Increment de les tarifes d'un 3'5% en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 11 (Taxa s/obertura d'establiments)
Epígraf 5-7 i 3.2. - Increment de les tarifes d'un 3'5% en relació a l'any 1993.
O.F. núm. 12 (Taxa s/inspeccions industrials)
Increment del 3'5 % en relació a les tarifes de l'any 1993.
O.F. núm. 13 (Taxa s/recollida d'escombraries)
Increment del 3'5% en relació a les tarifes de l'any 1993.
O.F. núm. 15 (Impost s/activitats econòmiques)
Mantenir el coeficient general amb 1'3, igual al tipus de l'any 1993.
PREUS PÚBLICS
Caràcter general
Amb caràcter general aplicar un increment linial de les tarifes d'un 3,5% en relació a
les tarifes de l'any 1993.
Preu públic núm. 5
Increment del 10% sobre els preus de l'any 1993."
Seguidament, el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pel Grup Municipal
de l'ENM que, transcrita, diu el següent:
"1.- Referent a l'acord primer, on es proposen les ordenances dels tributs
municipals:
- Modificar els imports o tarifes que corresponen a les Ordenances Fiscals núm. 1,
2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 14, de forma que siguin incrementats en el 4'5 %
respecte als valors vigents durant l'any 1993.

- Modificar l'ordenança fiscal núm. 15, mantenint el coeficient d'increment sobre les
quotes mínimes de l'Impost d'Activitats Econòmiques, en el 1'3.
2.- Referent a l'acord tercer, on es proposen les tarifes dels preus públics:
- Modificar el preu públic núm. 5 que correspon al Conservatori Professional de
Música, de forma que s'incrementi un 10% respecte als valors vigents el 1993.
- Modificar tots els preus públics, llevat dels números 5, 7, 19, de forma que
s'incrementin un 4'5 % respecte als valors vigents el 1993."
A continuació es dóna compte de l'esmena presentada pel Grup Municipal Popular
que, transcrita, diu el següent:
"Ord. núm. 1 -

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Increment del tipus
impositiu del 4'50% en relació a l'any 1993. Sense que en cap
cas (variació cadastral) superi aquest 4'50% indicat com a tope
màxim.

Ord. núm. 2 - VEHICLES TRACCIO MECÀNICA. Idem el 5%
Ord. núm. 3 - IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
Idem el 5%
Ord. núm. 6 - TAXA S/EXPEDICIO DOCUMENTS. el 6%
A l'art. núm. 2 apartat núm. 3. No estarà subjecte aquesta taxa:
Incorporar-hi un apartat "f): L'expedició de certificats de
residència del Padró Municipals d'Habitants necessaris per
obtenir la certificació censal específica, a efectes de consultes
electorals.
------------------------------Fonament: facilitar el dret de votar en les eleccions.
Ord. núm. 10-

TAXA S/ LL.URBANÍSTIQUES. INCREMENT DEL 5%

Ord. núm. 13-

TAXA S/ RECOLLIDA ESCOMBRARIES idem 5%

Incorporar a l'art. 4 apartat 3 un epígraf "f"
que digui: No s'acreditarà la taxa
per als immobles següents: HABITATGES
TANCATS L'ULTIM ANY NATURAL, QUE
EL VALOR CADASTRAL DE L'IMMOBLE
NO SUPERI LES
500.000 PTES.
-------------------------------Fonament: No és just gravar al qui no fa ús d'aquest servei,
tant més si prou pena en té de no poder-lo llogar per preferir la
gent altres models d'habitatge.

Ord. núm. 14Ord. Núm. 15-

TAXA S/ SERVEIS CEMENTIRI idem el 5%.
IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES (IAE)
SENSE CAP INCREMENT- quedi congelat."

El Sr. Sala i Rovira intervé presentant la proposta d'ordenances fiscals per al proper
exercici de 1994, i expressa que entén que és un any difícil, no solament pel
funcionament de l'Ajuntament, sino de la industria i el comerç i pel propi benestar
dels ciutadans, però també entenen que la ciutat de Manresa està immersa en una
situació econòmico-financera, fruït de la "garreperia" que en els darrers sis els ha
portat l'oposició en els diferents increments dels impostos, i que, lògicament aquesta
evolució negativa dels increments impositius ha ajudat a què la situació no sigui la
que, de segur, tant govern com oposició desitjaria per la ciutat. Es per això que han
cregut adient presentar una proposta que sobrepassa aproximadament en un 1% el
que serà la inflació de l'exercici 1993. Recorda que en aquesta Corporació en els
diferents exercicis sempre s'ha presentat els increments dels impostos en relació a
la inflació de l'any vençut, no la del propi exercici. I com que suposen que es tancarà
al voltant del 5%, entenen que un 6% està al voltant d'un 1% per sobre del que serà
l'IPC del 93. Es cert, que això és un sobreesforç que es demana, però que només
repercutirà en un bon funcionament dels diferents serveis que l'administració local té
envers els ciutadans i els industrials i comerciants de Manresa. En aquesta proposta
d'ordenances hi ha unes excepcionalitats que vénen donades en aquells apartats
que, d'una forma particular, entenen que s'han d'incrementar per sobre d'aquest 6%,
i que fan referència a l'apartat de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública
(multes de la grua) i que la proposta que es fa és d'incrementar en un 10%
l'esmentada taxa; les altres dues farien referència a dos preus públics, una és la
d'incrementar el preu públic del Conservatori de Música en un 15% i l'altra el del
Centre de Medicina Esportiva en un 12%. L'increment de la retirada de vehicles té
una finalitat estrictament dissuassòria per anar conscienciejant de mica en mica al
conductor que no aparqui on no s'ha d'aparcar, i és desig d'aquest Ajuntament que
els ingressos per motiu d'aquesta partida fossin zero, és a dir, que la gent fos més
cívica amb la utilització del cotxe. Quan al Conservatori de Música diu que
l'increment del 15% segueix una línia que vindrà ajudada per la Generalitat de
Catalunya, que passarà a col.laborar amb els Conservatoris en un terç del càlcul
que s'ha fet, estimatiu del fet que el cost alumne/any és d'unes pessetes
determinades, el 30% de les quals aportarà la Generalitat per al curs 93-94 que s'ha
començat, i que això en xifres absolutes se situarà entre 31 i 32 milions de
pessetes. Sí que és cert que la xifra que ha establert la Generalitat, com a preu mig,
és inferior a la que té l'Ajuntament de Manresa, i desconeix què deu passar en el
cas d'altres Ajuntaments. Aleshores aquesta proporcionalitat d'un terç quedarà per
sota, però de no tenir aportació, a tenir-la de 30 milions i escaig de pessetes, és
prou important i molt d'agrair. Ara bé, en aquest projecte de la Generalitat de
col.laboració en el tema de Conservatoris, el perquè d'un terç és perquè d'un terç
se'n fa càrrec la Generalitat, d'un terç se'n fan càrrec els usuaris (en aquest cas els
pares dels alumnes) i d'un terç se'n fa càrrec l'Ajuntament de Manresa. Del terç del
qual se n'han de fer càrrec els alumnes s'està molt per sota, i diria que més per sota
del que està la Generalitat amb la seva aportació, i amb aquest increment del 15 %
la situació serà una xifra al voltant dels 28 milions de pessetes. Si es té en compte
que el pressupost de funcionament per a l'any 1994 del Conservatori de Música
està situat en els 139 milions de pessetes, és de fàcil veure que l'aportació dels
pares i de la Generalitat hauria de ser d'un terç de 139 milions de pessetes i se
situarien a uns 45'6 milions de pessetes per cada terç. Malauradament no és així, i

la resta fins els 139 milions de pessetes l'hi haurà de posar l'Ajuntament de
Manresa. I entenen que, de la mateixa manera que amb la Generalitat s'intentarà
que, de mica en mica, es vagi acostant al terç de l'Ajuntament, també s'ha d'intentar
per altra banda, que l'aportació dels pares es vagi acostant al terç real. Pel que fa al
Centre de Medicina Esportiva que també té un increment mig del 12%, malgrat hi
hagi alguns preus públics que s'apugen més, concretament els que tenen el cost
més baix, i els que són més cars, queden congelats, sense cap mena d'increment.
També s'ha de dir que el Centre de Medicina Esportiva que és un servei per
esportistes d'un cert nivell, i que ve prestant l'Ajuntament de Manresa, però que hi
ha una diferència important entre els seus costos i els seus ingressos, amb la qual
cosa es tanca normalment amb uns 8-9 milions de dèficit anuals, i és un altre dels
temes que s'han d'anar reconduint. També és cert que la Generalitat per al proper
exercici farà una aportació al voltant dels 6 milions de pessetes, amb la qual cosa el
dèficit quedaria entre 2-3 milions de dèficit. La resta se situa en aquest 6% general, i
que representa un cor esforç que representa totes les persones, o totes les
institucions, industries, societats, que desenvolupen les seves tasques a dins el que
és el terme de Manresa. També s'ha de dir que hi ha unes incorporacions o
modificacions, més tècniques que altra cosa, i que s'incorporen a les ordenances a
fi i efecte d'anar-les perfeccionant i millorant, i que fan referència a la taxa sobre
expedició de documents i s'incorpora un nou epígraf que és el 1.9 referent a
documents acadèmics que el Conservatori de Música entrega, prèvia sol.licitud dels
alumnes com pot ser la tiulació acadèmica, i també hi ha unes modificacions en els
epígrafs 2.3 fins el 6 en què hi ha una nova especificació respecte el que
anteriorment quedava englobat en els actuals epígrafs 2.3 i 2.4. En l'O.F núm. 10 de
taxa sobre llicències urbanístiques hi ha una modificació parcial dels articles 13 i 14
per adaptar el seu text a l'organigrama que es va aprovar a l'Ajuntament amb
posterioritat a l'aprovació de les ordenances l'any passat, per tal d'incorporar el tema
de l'autoliquidació. En l'O.F. sobre recollida d'escombraries s'hi incorpora
un nou epígraf, el 13, que fa referència a la recollida
especial d'escombraries al mercat de Puigmercadal i es posa un
import únic anyal d'1.500.000 ptes, que es cobrarà a la
concessionària. També es fan adaptacions en la taxa sobre
servei de cementiri municipal, en l'article setè, per adaptar
la gestió a l'organigrama actual pel mateix tema de l'autoliquidació. Es crea una taxa
nova sobre abocaments especials d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram
públic i que l'únic que es pretén és que el fet imposable sigui el servei de control
dels residus industrials i el seu abocament a la xarxa de clavegueram, i això tindrà
una imposició en funció del tipus de residu i de la quantitat del mateix. En els preus
públics hi ha la incorporació en el número 1, d'un element que fins ara no
s'utilitzava, i és el lliurament de plànols del cadastre o del planejament fets
mitjançant el "plotter". També aquella especificitat que ha esmentat abans del
Centre de Medicina Esportiva amb uns epígrafs que tenien increment superior al 12
%, i finalment una qüestió en el tema de la concessió de ninxols i sepultures, on hi
ha una actualització dels ninxols de lloguer, ja que es partia de preus extraordinàriament reduïts, 2.190 ptes/any, i es fa una proposta al voltant de les 2.750
ptes/any, increment que ve ocasionat perquè la cobertura que amb aquests
recursos es feia de fer obres de paleta i de refer seccions, etc, amb els preus que es
cobraven no donava capacitat per poder gestionar gaires obres, i d'aquesta manera
pretenen que la qüestió s'actualitzi perquè es pugui millorar el servei. I per altra
banda en els nínxols que estaven en venda de dret de concessió s'hi incorpora la
possibilitat de poder-los llogar per períodes de 5 anys, i tenint en compte un procés
de capitalització al 4%, que dóna lloc a les tarifes de les que ja disposa l'oposició. I
per últim el preu públic núm. 20, d'equipaments i béns esportius i culturals,

s'incorpora un nou epígraf per a la cessió d'entarimats per a qualsevol entitat o
institució que els vulgui demanar, a un preu per metre quadrat/dia. Enten que
aquesta proposta, i més havent vist les diferents esmenes, que hi ha un nivell de
discrepància més filosòfic que no pas econòmic, ja que sap que l'oposició és
conscient de la situació de l'administració local, però que per altres motius, no els
econòmics, presenten un seguit d'esmenes. Però ell voldria que en el fons es fós
conscient que el que manqui d'ingressos per poder aconseguir l'equilibri
pressupostari, malgrat les propostes de reducció de despeses i tancament d'algún
servei, si fa falta, comportarà un agreujament continuat, i per tant
tot agreujament en aquest i en futurs pressupostos, comportarà un deteriorament en
l'aspecte financer que perjudica el funcionament normal dels proveïdors i el
funcionament normal de la part financera des del punt de vista de les relacions amb
les entitats bancàries, i en el fons tot això s'acumula amb el que es coneix com a
dèficit pressupostari i entèn que tots són coscients que aquest dèficit s'haurà de
recuperar algún dia, perquè dependrà de quan es puguin equilibrar les coses. I una
de les fonts d'equilibri és conseguir mínimament que els impostos estiguin al nivell
que han d'estar, però mentrestant s'ha de dir, que algún dia tots els manresans
hauran de fer front a aquestes despeses financeres, i a aquests dèficits acumulats i
que, quan més es tardi en aconseguir aquest reequilibri, més difícil serà el
reflotament de la situació, i més car sortirà a tots plegats. El que sí és segur, és que,
presentar esmenes de disminució de les O.F. no ajuda en absolut a aconseguir el
reequilibri de la situació financera de l'Ajuntament de Manresa.
El Sr. Balet i Oller expressa que en això de la "garreperia" de l'oposició, s'hi dóna
per al.ludit, i que pensa continuar en aquest sentit fins que faci falta. No és fàcil
introduir esmenes quan es veu que, des del punt de vista tècnic, es necessiten més
ingressos per poder pagar les despeses generades, però entre bloquejar
l'Ajuntament i als ciutadans, tenint en compte la situació actual, s'ha de buscar un
punt de moderació, entre el més baix i el més alt. Acaba de dir el regidor que
manquen ingressos, i això comporta reducció de despeses, i per tant, després
vindrà la retallada de despeses. Ell diria que això és al revés, que les despeses no
estan d'acord amb els ingressos, i per tant, el que s'ha de fer és no estirar més el
braç que la màniga en molts casos, i s'imposa actualment l'austeritat, que ja fa
temps que ell predica. Reconeix que a l'hora de la veritat costa dir que no a
qualsevol petició que es plantegi, però si no es pot, no es pot, i s'ha de dir. Per això
ell proposa que els impostos més importants, com són el de la Contribució i el de
l'IAE, que tothom pateix, s'apugin poc, o es congelin com és el cas de l'IAE. L'impost
sobre la contribució diu que proposa un 4'5 % com a límit màxim, i diu que no passi
com l'any passat que després va venir el subterfugi de la variació cadastral i la cosa
es va disparar al 16'5 %, i per això no vol passar-hi, és a dir, que el 4'5 sigui el
"tope" màxim. Queden altres impostos o taxes no tant importants, però prou com
per reduir-los com el de vehicles de tracció mecànica d'un 6% a un 5%; l'impost
sobre construccions, també reduïr-lo en un punt, tant sols perquè es vegi la voluntat;
la taxa per expedició de documents pensa que en el supòsit que sigui per a obtenir
la certificació censal per tal de poder participar en les eleccions hauria de ser
gratuïta, amb la finalitat de facilitar el dret de votar en les eleccions; pel que fa a les
llicències urbanístiques proposa un punt de reducció, i la taxa de recollida
d'escombraries diu que és un servei que actualment val molts diners, i que amb el
5% no es cobrirà, però que almenys serveixi per demostrar moderació, sempre i
quan després es continuï la línia de la moderació reduint despeses. En la taxa de
recollida d'escombraries es dóna una injustícia que almenys vol pal.liar en el
possible i que es tracta d'incorporar a l'art. 4, apartat 3, un epígraf que digui que no
s'acreditarà la taxa per als immobles que estiguin tancats durant l'últim any natural i

que el valor cadastral de l'immoble no superi les 500.000 pessetes. Com ha dit, no
és just gravar a qui no fa ús d'aquest servei, a més si prou pena té de no poder-lo
llogar per preferir la gent altres models d'habitatge. Sentat aquí el llistó d'un valor
cadastral baix, ja es veu que es tracta de cases que qui les aguanta prou pena té
d'anar suportant després l'IBI. Aleshores vol que se solucioni aquesta injustícia,
almenys que no paguin les escombraries. També proposa rebaixar la taxa de
serveis de cementiri en un punt, i amb tot i això creu que l'equip de govern tindrà les
seves dificultats, però almenys els obligarà a pensar quan és l'hora d'aprovar
segons quines coses de cara a la gal.leria, i després vindrà la retallada. En aquest
punt de moderació té a bé de presentar aquesta esmena que afecta als impostos
més importants, i concretament pel que fa a l'IAE novament proposa que quedi
congelat, i el de les Contribucions que afecta tothom que té sostre es rebaixi a un
4'5%, tot i que no ha estat fàcil presentar aquesta proposta, donada la situació de
l'Ajuntament.
El Sr. Perramon i Carrió intervé dient que en aquests moments econòmics difícils,
tant per a l'administració com per als ciutadans, la proposta de l'equip de govern
planteja un augment massa alt, tant perquè s'aparta de l'IPC previst per a l'any en
curs, com de l'IPC que es preveu per a l'any 1994. La seva posició habitual en
temes d'aquests és que aquests impostos, taxes i preus públics han d'atrapar la
puja dels costos de l'any en curs, i que per tant, el seu grup fa habitualment fa la
referència, no la previsió d'IPC de l'any sobre, sino el que es preveu que pugi l'IPC
de l'any en curs. Aleshores en aquests moments es té a nivell de l'estat un IPC
acumulat del 3'9% de gener a setembre, i un interanual que està en el 4'6%, i per
tant, el el seu grup ha situat aquesta puja previsible de l'IPC en torn del 4'5% i
esperen que no pugi més enllà d'això. En qualsevol cas, aquesta és la proposta que
fan per la major part de preus públics i de taxes i impostos i també han de dir, que
anar a increments més baixos d'aquests percentatge els semblaria poc correcte en
el sentit que representa pèrdua de recaptació, i per tant, pèrdua d'ingressos per
atendre necessitats de la ciutat. Hi ha uns casos particulars com és el de la retirada
de vehicles, on respectarien la proposta de l'equip de govern en el sentit
d'augmentar-lo més; el tema de l'IAE que, tenint en compte que ja hi ha una
disminució en la bonificació per raó de la superfície que ja significarà més o menys
depenent de les empreses, però que això actuarà com un com un valor que
augmentarà l'impost i per tant la recaptació, aleshores augmentar-ho en un 5-6%
que proposa l'equip de govern els sembla massa fort, per això plantegen mantenir
l'1'3% i en tot cas deixar, tal com està la normativa general de l'ordenança, que actuï
aquesta disminució de bonificació, i en el tema del Conservatori que plantegen que
es faci un augment per sobre de l'IPC però que el 15% de l'equip de govern els
sembla exagerat, és a dir, la puja que s'ha anat fent al Conservatori ha estat massa
accelerada, i plantegen un augment del 10%. Per prendre aquest posicionament cal
tenir en compte en primer lloc la baixa càrrega financera de l'any 1994, pel fet que
amb el refinançament previsible d'una part important del deute hi haurà uns costos
d'amortització i d'interessos també bastant per sota del que tenien fins ara, i una
altra qüestió a tenir en compte és que l'augment de l'any 1993 va ser força fort, ja
que en conjunt, com a mínim tot va pujar un 7%, i determinades coses van pujar
més, de manera que aquell futlletó que l'equip de govern va repartir l'any passat en
el moment previ a l'aprovació d'ordenances, en què es plantejava que l'increment de
l'IPC acumulatiu des de l'any 1986 superava pràcticament tots els casos menys en
el tema de vehicles superava els impostos importants(IBI, IAE, vehicles i
escombraries), en aquests moments es troben que en un cas està al nivell d'aquest
percentatge acumulat i en els altres estan per sobre en tots els casos, també cal dir
que hi ha hagut un augment de servei, i que per tant, potser les coses no són

estrictament comparatives. Però es refereix que l'any passat per poder millorar
determinats serveis hi va haver una puja important d'impostos. Diu que les
diferències que es plantegen globalment en la recaptació i en la incidència als
ciutadans entre els diferents posicionaments dels diferents grups municipals tampoc
són exagerades. L'ENM acull com una bona notícia l'afirmació que ha fet el Sr. Sala
en el sentit que els costos del Conservatori seran assumits parcialment per la
Generalitat i també valoren els esforços que ha fet l'equip de govern en determinats
temes per tal d'obtenir finançament de les administracions que els corresponen,
com el planning familiar o monitors de les escoles. Han de dir que, en el moment
que plantejaven el tema de les O.F. tenen preocupació per determinades
característiques en què es pugui plantejar el refinançament del deute que hi ha
previst en torn dels mil milions de pessetes, en el sentit que l'ENM considera
disposada a acceptar els termes en què habitualment es fan els crèdits, amb un any
de carència, però no considerarien acceptable que es plantegi en un període més
llarg de carència, com en un moment s'havia apuntat de dos anys. Plantejar-ho amb
un any de carència, tenint en compte que a l'any 1994 hi haurà uns retorns
importants en amortitzacions pels préstecs per absorbir el dèficit, ho troben correcte,
però plantejar també el 1995 com a període de carència no hi estarien d'acord. Per
tant, la posició del grup de l'ENM és seguir mantenint les esmenes.
El Sr. Valls i Riera expressa que l'esmena del seu grup és l'esmena que presenta
una oposició responsable, i voldrien que quedés clar perquè tant, en la primera part
de la seva intervenció, com en la part final, el sr. Sala ha donat a entendre que la
situació econòmica-financera de l'Ajuntament és culpa de l'oposició. I no és la
primera vegada que s'ha manifestat que la situació econòmica de l'Ajuntament és
culpa de l'oposició, i avui ha fet servir la paraula "garreperia", altres dies ha dit
"perquè l'oposició fa aquesta tasca", i el GMS considera que és una oposició
responsable, però que qui té el deure i l'obligació de gestionar i administrar
correctament la majoria relativa és l'equip de govern, i no l'oposició. Recorda que fa
dos anys el GMS va manifestar que estava disposat a fer un pacte econòmic global,
i l'any passat fins i tot anant més enllà, van manifestar la possibilitat i la necessitat
de realitzar un pacte de govern amb tots els grups municipals, perquè tots eren
conscients de la situació econòmica de l'Ajuntament. Malgrat això, es va considerar
que el pacte de govern no era necessari, i lògicament en aquell moment, CiU va
administrar la seva majoria relativa de la forma que van considerar més oportuna, i
els altres grups municipals tampoc van estimar oportuna aquella proposta. Avui, en
aquests moments, tornen a manifestar que el GMS es responsabilitza dels
ingressos i de les despeses, i no creu oportú que sigui de rebut en aquests
moments manifestar que l'oposició és la culpable de la situació econòmica-financera
en la qual es troba l'Ajuntament. Un cop expressat això, el Sr. Valls diu que el
plantejament de l'esmena socialista no són uns números posats a la babalà, sino
que obeeixen a una filosofia general en què es basa l'esmena i en la què es podria
basar la política fiscal i financera de l'Ajuntament durant el proper exercici de l'any
1994. Les O.F. són aproximadament un 50% dels ingressos de l'Ajuntament, i són la
partida d'ingressos en què l'ajuntament pot incidir, a través dels seus increments,
amb un increment de la capacitat recaptatoria que, es traslluirà, finalment, en poder
realitzar més despeses. La qüestió és que el GMS considera també que les O.F.no
són única i exclusivament un element recaptatori, que ho són, sino que també és un
element de política fiscal, i en el petita mesura que poden tenir també ho són de
política econòmica de l'Ajuntament. Creuen que en aquests moments seria oportú la
utilització de les O.F. més enllà del seu element recaptatori en una qüestió com
potenciar la vessant de política econòmica de les mateixes. Centrant el tema diu
que, consideren oportú incrementar les O.F. en un promig aproximat del 3'5%, ja

que el GMS ha utilitzat sempre la inflació que es produirà l'exercici que ve, i
consideren que la inflació que es pot produir l'any 1994 serà d'un 3 o un 4 %, per
això han plantejat un 3'5%, i plantegen com un dels altres elements importants, la
congelació de l'IAE, no tant sols pel fet de l'impost, sino més aviat perquè afecta
directament al que són activitats econòmiques i industrials que en aquests moments
tenen certs problemes i que són el motor que en definitiva pot crear ocupació.
Evidentment que la incidència que pot tenir un o dos punts d'increment dins l'IAE,
juntament amb el que és la càrrega fiscal que pot tenir un comerç, és poc, i ho
reconeixen, però més aviat és un missatge que l'Ajuntament envia als sectors
afectats per la recessió, i és l'únic instrument de micro-política econòmica estricte
que l'ajuntament de Manresa pot utilitzar. Pel que fa als preus públics, segueixen
novament amb l'increment del 3'5%, en línies generals, i com a excepció tan sols
incorporen un increment del 10% sobre el Conservatori. Tal i com ha manifestat el
Sr. Sala s'ha aconseguit un acord més o menys favorable, i per això el feliciten, amb
la possible financiació del Conservatori, l'acord és el 33% l'Ajuntament, el 33% la
Generalitat i el 33% les matrícules dels alumnes. S'ha produït amb corresponsabilitat de l'oposició durant els ultims 3-4 anys uns increments importants del
Conservatori, gairebé es podria dir que un 50% en tres exercicis o quatre exercicis.
En aquests moments en què a l'Ajuntament li entra una partida de 28 milions de
pessetes, que malgrat no ser el 33% dels costos, sol.licitar que la reducció sigui d'un
15% a un 10%, no és cap cosa agosarada. A més tothom és conscient que en el
tema del Conservatori de Música s'haurà de continuar amb una política
d'incrementar les matrícules i els preus públics superior a l'IPC, però no
necessàriament amb uns nivells, com fins ara, del doble de l'IPC de cada exercici.
Juntament amb això, les ordenances no quedaven aquí, sino que, tal i com han dit
abans el GMS entenia que les ordenances era un element de política fiscal i
econòmica de l'Ajuntament, no tant sols de recaptació, però aquestes ordenances,
sense l'element de la refinanciació, certament es podrien titllar d'irresponsables per
part de la oposició. Es a dir, sol.licitar que hi hagi una congelació de l'IAE sense que
l'Ajuntament tingui una contrapartida per un altre element, amb una situació de
dèficit municipal, es podria arribar a titllar d'irresponsabilitt. Però el GMS ja va dir fa
temps que seria oportú començar a estudiar una possible refinanciació del deute
municipal, en aquell moment veure quina evolució tenien els interessos de la banca.
Els consta que l'equip de govern està estudiant aquesta refinanciació i també li
consta que el GMS i part de l'oposició no és en absolut beligerant en una
refinanciació que una oposició irresponsable realment votaria en contra. La
refinanciació per a l'exercici 1994 amb una carència d'un any alliberaria recursos
d'un import de 140 o 145 milions de pessetes, que aproximadament seria l'import
que obtindria l'equip de govern amb l'aplicació i l'increment del 6% de les O.F. Tot
això, més l'increment de les OF es generaria uns ingressos, via increments, via
alliberar recursos, de 300 milions i escaig de pessetes aproximadament. I és aquest
l'esforç que es demana a l'administració, i que és bàsicament en l'aspecte de l'IAE,
perquè el GMS està d'acord en fer aquesta refinanciació, i consideren que el regidor
d'Hisenda ja negociarà uns interessos importants, que estiguin de conformitat amb
la situació del mercat, i que siguin favorables pels interessos de l'Ajuntament, com
anteriorment els ha manifestat amb l'operació de la pòlissa de crèdit que abans
comentaven. Una cosa sense l'altra no té coherència, la coherència existeix quan el
GMS manifesta al Sr. Sala que estan d'acord amb una refinanciació de 1000 milions
de pessetes aproximadament, sempre i quan es faci amb un any i mig de carència.
Ho plantegen amb aquestes característiques, és a dir, les ordenances i la proposta i
l'esmena del GMS, sense defensar com ho fan, la refinanciació, es podria titllar
d'irresponsable. Per això, creuen que les manifestacions del començament de la
intervenció del Sr. Sala sobre qui té la responsabilitat de la situació econòmica no

són veritat, creuen que l'oposició tenen part de corresponsabilitat perquè no han
estat a temps de frenar aquesta situació, però no tenen la responsabilitat de la
situació econòmica ni de com s'han aprovat les ordenances, cosa que ha fet l'equip
de govern administrant la seva majoria relativa durant els darrers 6 anys. El GMS
també manté la seva esmena i resten pendents de veure el posicionament de
l'equip de govern respecte les altres esmenes per manifestar el vot.
El Sr. Sala i Rovira amb ànim de puntualitzar, demana al Sr. Balet que en l'esmena
que fa ell, en l'O.F 13 taxa de recollida d'escombraries, en comptes d'incorporar-hi
un epígraf f), el que s'ha d'incorporar és un epígraf c), perquè el darrer que hi ha en
les ordenances de 1993 és el b), per tant, lògicament hauria de ser c). Puntualitzant
també als Srs. de l'ENM, voldria fer un aclariment pel que fa a l'IAE, ja que ells diuen
que ja hi ha un 20% de bonificació sobre els metres quadrats etc, però és que quan
l'equip de govern deia el 6% era incloent-ho tot, de la mateixa manera que quan
diuen el 6% de l'IBI és incloent-hi el possible 3'5% que hi hagi d'actualització del
cadastre. Per tant, vol que quedi clar que no el 6% no era de més a més d'això que
ha dit, sino un límit del 6%. Pel que fa a la intervenció del GMS, diu que no ha dit
que la situació financera fos responsabilitat de l'oposició, perquè evidentment és
corresponsabilitat de l'oposició, però el Sr. Valls no li podrà negar que, després
d'uns quants anys d'estar en aquesta casa, en aquest cas, fent oposició, el cert és
que, de generositat en l'aspecte fiscal no n'hi ha hagut en cap dels sis anys.
Respecte al tema de la refinanciació comprèn que és un tema del qual s'ha de
parlar, però tampoc voldria és que el GMS s'apuntés sempre al carro de les coses
que ja funcionen, ja que quan el GMS va parlar de refinanciació, l'equip de govern ja
feia un any que tenia un estudi fet de refinanciació, la qual cosa no vol dir, només
per saber si era el moment o no de fer-la, i la llum verda la va donar aquest estiu, i
és a partir d'aquest moment quan s'ha entrat en la dinàmica d'activar i desenvolupar
aquesta operació de refinançament, de la qual pot avançar que ja hi ha l'operació
confirmada amb dues entitats financeres i que en un proper Ple, si no hi ha cap
entrebanc, es podrà presentar. I serà aleshores quan es veurà i es discutiran els
posicionaments i els què i els perquè d'un o dos anys de carència. Perquè és clar,
ell també vol entendre que quan el Sr. Valls feia la reflexió d'un any de carència i a
més com que, en part ja es deixen augmentar alguns impostos fins el 3'5 %, ja
s'aguanta la situació, però el problema de l'Ajuntament de Manresa igual que el de
la major part dels ajuntaments d'Espanya, no és aguantar la situació sino capgirarla. Per això la proposta de l'Ajuntament de Manresa no és per aguantar la situació
sino que és per capgirar-la, que és l'obligació de l'equip de govern i han de lluitar per
aconseguir, de manera que lluiten per aconseguir millores en els impostos any rera
any, i aquí li diu que sí que és cert que l'any passat, per motius molt puntuals es va
fer que hi hagués un impost i una taxa molt per sobre dels altres increments, i era
exclusivament perquè hi havia un canvi de servei. I més encara, diu que en el cas
de l'IBI de l'any passat el que es va incrementar va servir única i exclusivament per
finançar la millora del servei de neteja, però no va representar cap increment
d'incgressos de l'Ajuntament de Manresa, perquè tot el que es va ingressar de més
va anar a parar a equilibrar i tapar l'increment del cost de la neteja.
De forma genèrica i fent un repàs de les propostes de l'oposició i de la proposta que
fa el propi equip de govern respecte a les O.F. diu que la proposta de l'equip de
govern respecte als ingressos de l'any 1993, estimats ja que s'estan acabant els
últims preus públics, representa millorar els ingressos de l'Ajuntament en 113
milions de pessetes. La proposta que fa el GMS representa rebaixar d'aquests 113
milions de pessetes, 57 milions, és a dir, la meitat. La proposta de l'ENM és rebaixar
42 milions de pessetes d'aquests 113 milions inicials, i finalment la proposta del
GMP és rebaixar 35 milions de pessetes d'aquests 113. En tots els casos les

disminucions són prou significatives i, traduït a l'idioma de l'equip de govern, prou
preocupants per tirar endavant el projecte de pressupost de l'any 1994. De totes
maneres, pel que fa referència a impostos i taxes, que s'han d'aprovar per majoria
absoluta, tant l'oposició com el govern és conscient que fan falta 13 vots, que poden
ser 13, 15 o 25, però en tot cas hi ha d'haver un punt de trobada entre el govern i
algún dels grups de l'oposició. Un cop estudiades aquestes dades i analitzades les
diferents propostes, i entenent que l'obligació de l'equip de govern donada la
situació, és intentar aconseguir la millor proposta o la més propera a la que presenta
el propi equip de govern, manifesta que CiU votarà desfavorablement la proposta
del GMS, per motius obvis, i també votaran desfavorablement, encara que per molt
poc, la proposta de l'ENM, que econòmicament és menys favorable a la voluntat i a
les necessitats de la ciutat de Manresa.
A continuació el Sr. Alcalde expressa que en primer lloc es votaran les esmenes, i
després, el text del dictamen amb les esmenes incorporades, en el seu cas.
Se sotmet a votació l'esmena presentada pel GMS que és rebutjada per 13 vots
negatius (12 CiU i 1 GMP), 8 vots afirmatius (GMS) i 3 abstencions (ENM).
Se sotmet a votació l'esmena presentada per l'ENM que és rebutjada per 13 en vots
negatius (12 CiU i 1 GMP), 3 vots afirmatius (ENM) i 8 abstencions (GMS).
Se sotmet a votació l'esmena presentada pel GMP que és aprovada per 13 vots
afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 vots negatius (8 GMS i 3 ENM).
El Sr. Alcalde diu que ara sotmetrà a votació el dictamen al qual s'incorpora
totalment l'esmena del GMP acceptada, i, per tant, es votaran les ordenances per
blocs.
Sotmès a votació l'apartat Primer del dictamen de l'O.F. núm. 1 a la O.F. núm. 14, si
bé incorporant al seu contingut l'esmena aprovada del GMP, i és aprovat per 13
vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 vots negatius (8 GMS i 3 ENM).
Sotmesa a votació l'O.F. núm. 15 de l'apartat Primer del dictamen, reguladora de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si bé incorporant al seu contingut l'esmena
aprovada del GMP, en el sentit que aquest impost no experimenti cap increment i
quedi congelat, és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents.
A continuació se sotmet a votació l'apartat Segon del dictamen, pel que fa a la nova
imposició de l'O.F. 16, que és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1
GMP) i 8 abstencions (GMS).
Sotmet a votació l'apartat Tercer del dictamen, que fa referència a tots els preus
públics, i és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU), 11 vots negatius (8 GMS i 3 ENM)
i 1 abstenció (GMP).
Finalment sotmet a votació els apartats Quart, Cinquè i Sisè del dictamen que són
aprovats per 21 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 3 abstencions (ENM).
El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 7.1.3 i 7.1.4 de
l'ordre del dia.

7.1.3. ATORGAR LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 ANYS
PRORROGABLES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un períoder de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per la dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels dret que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i
sepultures del Cementiri Municipal."
7.1.4. ATORGAR LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE NINXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 ANYS
PRORROGABLES
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïbles a un període de cinc anys, prorrogables
per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània
de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els níxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictament per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a

comptar, segons els cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació."
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 7.1.3 i 7.1.4 són aprovats per unanimitat
dels presents.
7.1.5. APROVACIO DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN QUIOSC DE
BEGUDES (QUIOSC DEL MIG), QUE COMPORTA L'OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, APROVACIÓ DEL PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES I DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIO I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ MJITJANÇANT CONCURS PÚBLIC
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de begudes
situat al passeig de Pere III, davant el número 21 (quiosc del mig) finalitza el 31 de
desembre d'enguany.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han redactat un avant-projecte que
comprèn les obres necessàries per a la substitució de l'actual Quiosc del Mig per un
altre de noves característiques situat al mateix lloc.
Atès que s'ha elaborat un Plec de Clàusules que ha de regir la concessió
administrativa de construcció i ús privatiu de l'esmentat Quiosc, a adjudicar
mitjançant concurs.
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal, situat al Passeig de
Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig), mitjançant la modalitat d'ús privatiu,
a atorgar a través de concessió administrativa, de conformitat amb l'article 65 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regir la concessió de
construcció i ús privatiu del Quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III, davant
el número 21 (Quiosc del Mig), a adjudicar mitjançant concurs públic.
3r.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el Plec de Clàusules
administratives aprovat en el punt anterior.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa de
construcció i ús privatiu del Quiosc del Mig, per un període de 10 anys i, de forma
simultània, aprovar la convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha
d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública sense
reclamacions o al.legacions.

5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
a la complimentació de l'expedient".
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest dictamen és continuació de la pròrroga
forçosa que es va concedir a l'estiu, per poder preparar aquesta documentació que
es porta avui a aprovació i que els mesos d'abril i maig pugui funcionar i
desenvolupar la seva activitat durant el 1994. La inversió prevista segons un
projecte que hi ha a Urbanisme és d'una valoració aproximada d'uns 7'5 milions de
pessetes. I a més hi ha unes altres inversions a portar a terme, valorades en uns 5
milions de pessetes més, a part del mobiliari que pujaria 1,5 milions de pessetes. El
canon de sortida està xifrat en 5 milions de pessetes anuals, si bé és cert que
aquest canon inclou la taxa anual que s'ha de pagar per cadires i taules a la via
pública. Entenen que és un plec que interessa a l'Ajuntament i pel bon funcionament
d'aquesta zona.
El Sr. Balet i Oller diu que ja l'anterior vegada que es va parlar del quiosc, va ser
conflictiu en molts temes, i ja es va parlar dels ingressos, que eren temeraris, i no
se'ls va donar. Resulta que ara aquells ingressos són molt més alts i pagar cinc
milions de cànon, troba que és molt agosarat, encara que sembli que van treballant,
ja que de vegades les temporades són més curtes com ha passat enguany. Pensa
que de sortida s'hauria de baixar una mica el canon perquè hi puguin participar més,
engrescant-s'hi més concursants. Ja que si es posa el llistó molt alt i queda el
concurs desert, igualment s'haurà d'abaixar i en canvi l'Ajuntament queda com un
agosarat. A més s'ha de tenir en compte que hi han de fer una inversió de 13
milions de pessetes, i que sumat al cànon, més el gènere, més el personal,
realment s'ha de treballar molt per pagar-ho.
El Sr. Sala i Rovira diu que el que l'Ajuntament estava cobrant o ha cobrat aquest
any 1993 han estat 3.800.000 més el preu públic per cadires i taules, i se'n deu
haver anat als 4.200.000, per això amb el nou estudi que es fa i amb una concessió
de deu anys li sembla que demanar de sortida 5 milions de pessetes, no ho troba en
absolut agosarat, i entén que és una proposta acurada, defensable i la manté.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 23 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 3
ENM) i 1 abstenció (GMP).
7.1.6. APROVACIO DE LA RELACIO DE BAIXES DELS DRETS I OBLIGACIONS
RECONEGUDES DELS PRESSUPOSTOS TANCATS
El Secretari llegeix la proposta que, transcrita, diu el següent:
"Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets i obligacions
reconegudes de pressupostos tancats, amb la finalitat de reflexar de la manera més
real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció de l'acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets i obligacions reconegudes de pressupostos
tancats, que han resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es
relacionen a l'annex únic a aquesta proposta, per un import total els drets de
31.829.030 ptes.i les obligacions de 48.449.503 pessetes".
El Sr. Sala i Rovira diu que és una proposta que porten els tècnics, a l'efecte de
netejar comptes que vénen d'anys enrera i demanarien el vot favorable.

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
8.-

AREA DE POLITICA AMBIENTAL

8.1.

SOL.LICITAR A LA DIRECCIO GENERAL DEL MEDI RURAL, LA
DECLARACIO DE ZONA PERIURBANA PER L'ÀREA D'ÀMBIT RURAL
SITUADA A L'ENTORN DEL NUCLI URBÀ DE LA CIUTAT DE MANRESA, I
DINS DEL TERME MUNICIPAL D'AQUESTA CIUTAT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Considerant la necessitat d'arranjar els camins rurals del terme municipal,
especialment els que consten en la documentació gràfica i la Memòria valorada que
han elaborat els Serveis Tècnics Municipals i que són els de Juncadella, del Suanya
i de Rajadell.
Atès que per tal d'obtenir importants ajuts econòmics per aquesta finalitat seria
convenient que es declarés zona periurbana l'àrea de l'entorn del nucli urbà de la
ciutat de Manresa, en la qual s'hi desenvolupa l'activitat agrària.
Atès que aquesta declaració correspon a la Direcció General del Medi Rural, previ
informe del Servei de Millora Rural, i a iniciativa dels Ajuntaments, Entitats
Professionals Agràries o Sindicats de Pagesos.
Atès que concórren en l'àrea esmentada les condicions requerides per l'Ordre de 23
de gener de 1984, sobre accions de millora rural en zones periurbanes, per tal de
ser-ne declarada, en la mesura que se sitúa a l'entorn d'un h'abitat densament
poblat i que ha estat sotmesa a una important expansió urbanística i de serveis que
ha provocat, entre d'altres conseqüències, un greu deteriorament de les xarxes de
camins rurals.
Maria Rosa Riera Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió
Informativa Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
Sol.licitar a la Direcció General del Medi Rural, a través de la Secció Territorial de
Millora Rural, la declaració de zona periurbana per l'àrea d'àmbit rural situada a
l'entorn del nucli urbà de la ciutat de Manresa, i dins del terme municipal d'aquesta
ciutat, amb la finalitat de dur-hi a terme accions de millora de camins rurals."
La Sra. Riera i Montserrat diu que es tracta de demanar a la Direcció General del
Medi Rural la declaració de zona periurbana a tot l'àmbit rural situat a l'entorn de
Manresa, fins al seu terme amb els pobles de la rodalia, amb la finalitat de portar a
terme millores en tots els camins rurals, per tal d'obtenir més finançament, ja que
sense aquesta declaració es pot demanar molt poc.
El Sr. Mas i Font diu que no veuen cap qüestió desfavorable en aquesta sol.licitud,
per això votaran favorablement, però sí que tenen un seguit de dubtes i haurien de
tenir un seguit de precaucions sobre aquesta declaració. S'hauria de saber si afecta
d'alguna manera determinant el que és el Pla General Urbanístic de la ciutat, i si

aquesta catalogació implica algunes servituds i canvis de tipologia dels camins que
es vulguin afectar en aquesta zona. Es a dir, veure si tenir dret a unes subvencions
més superiors, comporta exigències i quines són, i si això s'ha parlat amb l'equip
redactor del nou pla general.
El Sr. Valls i Riera diu que el GMS s'abstindrà no pel contingut ni la voluntat
expressa del dictamen de declarar zona periurbana, el que no és zona urbana, sino
pel fet de la possible incompatibilitat d'usos o de qualificació pot tenir aquesta
declaració de zona periurbana. L'abstenció tan sols ve determinada per aquest
element. Per altra part, hi ha la qüestió que alguns camins d'aquests després
quedarien afectats pel traçat de l'eix transversal, i en tot cas, si amb posterioritat si
per la Comissió de Política Ambiental es clarifica aquesta situació, el GMS
modificaria la seva posició mostrada en aquest Ple.
La Sra. Riera i Montserrat diu que referent a l'Ordre del 23 de gener de 1984 on
queda especificat exactament el que s'entén per zona periurbana, no té perquè
afectar res urbanísticament. Es tracta d'aquella zona d'àmbit rural i que continuaria
sent d'àmbit rural, però que està a l'entorn d'una ciutat o d'un nucli molt poblat, i que
ha estat sotmesa a un deteriorament, ja sigui per expansió industrial, urbanística o
de serveis i que, a conseqüència d'això, els camins rurals s'han deteriorat. No afecta
doncs, per a res, cap Pla General ni cap pla urbanístic, continua essent zona rural i
si volen, els pot passar l'Ordre. Es va quedar a la Comissió que aquest dictamen era
per declarar zona periurbana, però que els camins s'especificarien una vegada fos
declarat zona periurbana.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU i 3 ENM) i 8
abstencions (GMS).
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels 3 assumptes
sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDL 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM.
9.1.

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
CESSIÓ DE LA RESTA DE TERRENYS DE CAN POC OLI A LA DIRECCIO
GENERAL DE PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA PER A LA CONSTRUCCIO DE L'ESCOLA AGRÀRIA.

El Secretari llegeix la Proposició presentada pel Grup Socialista i que, transcrita, diu
el següent:
"Atès el perill existent de que la nova escola agrària de Manresa no es construeix
donat la manca de cessió dels terrenys de Can Poc Oli per part de l'Ajuntament de
Manresa a la Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la Conselleria
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l'esmentada Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la
Conselleria ha realitzat i finançat per un import aproximat de 15.000.000,- Ptes. el
projecte de l'Escola Agrària a Can Poc Oli.

Atès que l'Ajuntament de Manresa va adquirir part dels terrenys de Can Poc Oli per
un import d'uns 17.000.000,- ptes. i posteriorment els va cedir a la Direcció General
de Promoció i Desenvolupament.
Atès que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha realitzat inversions en
instal.lacions fixes i semi-fixes a la finca de Can Poc Oli.
El Grup Municipal Socialista PROPOSA
A.- Que l'Ajuntament de Manresa cedeixi la resta de terrenys de titularitat municipal
de Can Poc Oli a la Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la
Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim d'un
mes, per tal de que l'esmentada Direcció General procedeix a la construcció de
l'escola agrària.
B.- Que durant el termini de dos anys l'Escola Agrària i les instal.lacions de la
Protectora d'Animals i Plantes convisquin temporalment en els terrenys de Can Poc
Oli, mentre les parts cerquen una solució definitiva, al trasllat de les instal.lacions de
la Protectora.
C.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Promoció i
Desenvolupament de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya per tal de què de conformitat amb les previsions incials
inclogui dins els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'exercici de 1994
la partida corresponent a l'Escola Agrària de Manresa."
A continuació el Secretari llegeix l'esmena presentada pel grup municipal de CiU a
la proposició del GMS que, transcrita, diu el següent:
"El Grup Municipal de CiU proposa al Ple de la Corporació aprovar una esmena de
modificació al punt B de la proposta del GMS relativa a la cessió de terrenys i
construcció de l'escola agrària a Can Poc Oli.
En conseqüència, eleva al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
Eliminar del punt "B" de la Proposta el text final d'aquest punt: "al trasllat de les
instal.lacions de la Protectora".
En conseqüència, el punt "B" s'aprova amb el redactat següent:
"B.- Que durant el termini de dos anys l'Escola Agrària i les instal.lacions de la
Protectora d'Animals i Plantes convisquin temporalment en els terrenys de Can Poc
Oli, mentre les parts cerquen una solució definitiva".
El Sr. Valls i Riera diu que hi ha un projecte d'instal.lació de l'escola agrària de
Manresa als terrenys de Can Poc Oli, i fins i tot s'han realitzat un seguit de
despeses, entre elles el projecte valorat en 15 milions de pessetes, que ha realitzat
la Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la Conselleria. L'Ajuntament
fa sis o set mesos va adquirir uns terrenys per valor de 17 milions i va cedir aquests
terrenys a la Conselleria, i sembla ser que el mateix Departament d'Agricultura ha
realitzat unes instal.lacions que potser valen uns 5 o 6 milions de pessetes. I és més

que res davant la preocupació que ha manifestat el claustre intentant en el possible
que aquesta subvenció per part de la Conselleria per a la construcció de l'escola
agrària no s'escapi de les mans. Per tant, es tracta de manifestar que l'Ajuntament
de Manresa cedeix tant aviat com sigui possible, en aquest cas es posa la data d'un
mes, a la Conselleria, i traslladar-li aquest acord perquè dins el pressupost de 1994
almenys hi quedés constància d'això.
El Sr. Sala i Rovira diu que cal fer una explicació cronològica de com han
evolucionat els fets i el què i el perquè d'una ubicació o d'una proposta o d'una altra.
Diu que en un bon principi es va treballar per buscar uns bons terrenys en aquells
punts del municipi que es consideraven idonis per a l'escola agrària, i que tenia
unes implicacions pel que fa a espai d'unes 9 o 10 ha. i al mateix temps demanaven
un seguit de serveis necessaris per portar a terme aquesta activitat. Es demanava
també que aquest terreny tingués una part de regadiu i una part de secà. En el seu
moment es van mirar les possibilitats que hi havia damunt la taula i que eren ubicarho o bé a Viladordis o bé al sector de la Mion, però no hi va haver cap possibilitat
d'arribar a una entesa. Ara bé, d'acord amb la Generalitat i amb el mateix personal
de l'actual escola, i tenint en compte que els actuals terrenys de Can Poc Oli ja eren
propietat de l'Ajuntament, es va endegar un procés de compra d'uns terrenys al
voltant dels actuals, amb la finalitat de construir una nova escola, i es va fer en el
pressupost de l'any passat. En aquest sentit es va negociar la compra de terrenys i
es va procedir a la seva cessió enguany.Ara bé, més endavant en aquest procés
històric la Generalitat va comunicar a l'Ajuntament que, com a resultat de la
insistència i de l'interès mostrat pel Sr. Alcalde en tirar endavant una escola agrària
d'aquest tipus la Conselleria d'Agricultura no tan sols construiria a Manresa l'escola,,
sino que a més hi faria una residència per als estudiants que estessin en aquesta
escola. Això va fer replantejar el projecte en tant en quan la situació acordada per a
la ubicació de l'escola a Can Poc Oli tenint en compte les gosseres de la Protectora,
a l'entrar-hi a jugar el tema de la residència, hi havia unes matisacions a tenir en
compte. A partir d'aquest moment i sense que es desestimessin cap de les
possibilitats es torna a agafar el tema i es tornen a estudiar noves possibilitats
d'ubicació per a l'escola agrària amb la residència d'estudiants, i tenint en compte,
que Manresa pretenia buscar una millor ubicació des del punt de vista de projecció
de la ciutat, més vistós, de cara a la xarxa de comunicacions. S'estudia doncsm
altra vegada, la possibilitat d'ubicar-la a Viladordis, i es mantenen laborioses
negociacions amb els propietaris afectats pel projecte i s'arriba a un preacord amb
tots els propietaris, en un reunió a l'Alcaldia el proppassat dilluns dia 11, supeditantse el vist-i-plau d'aquest operació a la Conselleria i a acabar de tancar els preus de
l'operació d'adquisició d'aquests terrenys, i és en aquest moment quan hi ha una
interferència dels professors de l'escola fent unes declaracions absolutament
allunyades de la realitat que perjudiquen una negociació que, en principi, estava ja
tancada. Per resumir, diu que hi ha tres aspectes a remarcar: 1r: la nova escola
agrària ecològica, amb la residència inclosa és un compromís de la Conselleria
d'Agricultura, aconseguit gràcies a la intervenció persistent de l'Alcalde de Manresa.
2n: Mai ha perillat la construcció de la nova escola agrària. L'Alcalde ha tingut en tot
moment, mentre es portaven a terme les negociacions encaminades a trobar una
ubicació molt millor que l'actual, la seguretat absoluta del Director General i del propi
Conseller en aquest sentit. Per tant, no es poden entendre declaracions tan
nefastes i inoportunes com les que va expressar el claustre de l'escola. I en 3r lloc:
l'acord que proposa prendre el GMS es pot acceptar per la simple raó que aquesta
és ja una realitat des del primer moment, i el que cal lamentar, és que les
interferències hagin impedit trobar una molt possible millor solució a la seva
ubicació.

El Sr. Mas i Font diu que el que s'interpreti com una interferència les declaracions
del claustre de professors, ell ho entén com a disculpable, perquè veien perillar un
projecte pel que havien treballat amb força il.lusió, i a més del qual se'ls estava
mantenint desinformats, expressament o no. Entenen que fessin aquestes
declaracions, perquè estaven desinformats, i aquests desinformació venia per una
indefinició per part de l'equip de govern, i no solventava aquesta incompatibilitat de
les dues activitats, i feia perillar, o així semblava, la inversió de l'escola. S'ha de
recordar que no es parla d'un equipament normal, qualsevol, sino que es tracta
d'una escola d'agricultura ecològica o biològica i d'energies renovables. Es una
experiència única a Catalunya, i per tant, és sensible a possibles entrebancs que
puguin anar sorgint. Aquests entrebancs poden hipotecar la seva realització per un
període d'anys indeterminats i en un temps econòmicament difícil com el que estem,
fins i tot aparcar-ho definitivament. Per tant, entenen la preocupació que hi havia, i
que ja ha mostrat el grup de l'ENM, entenent les raons de l'equip de govern per no
manifestar públicament cap posicionament al respecte per anar a conseguir uns
terrenys millors, i això ha fet que anessin seguint l'activitat de l'equip de govern, però
veient amb certa preocupació la petulància de voler exhibir aquest inversió en una
zona millor ja que feia perillar el futur d'aquesta escola com a tal, ja que la finca de
Can Poc Oli reunia els condicionants determinats que havia de tenir el terrenys per
a la construcció de l'escola. Votaran favorablement la proposició, i entenen que
s'hauria d'haver acordat amb el claustre de professors i la Generalitat la ubicació
definitiva, i ja s'hauria d'haver estat construint. Felicita al Sr. Alcalde per la seva
insistència amb la qual s'ha aconseguit que hi hagi no tan sols escola agrària sino
també una residència d'estudiants. Expressa que han vist el projecte, i és molt
maco, adaptat al terreny, i no és trasportable a qualsevol altre terreny, i els satisfà
que sigui un edifici amb tecnologia bioclimàtica.
El Sr. Valls i Riera diu que s'alegren que es faci i que votin favorablement a la
proposta. Matisa dues coses, i una és que l'escola la fan els professors, i és que, és
absolutament comprensible que els mestres tinguin un neguit davant una manca
d'informació, sense entrar a justificar si les declaracions són oportunes o no, perquè,
personalment no tenia la informació que ells podien tenir, per tant no entra a
justificar-les. Si que comprèn el neguit que poden tenir els professors sobre una
escola, perquè són ells els que fan l'escola. I l'altra cosa és pregunta què van
provocar les declaracions del claustre de professors per trencar unes negociacions
amb unes terceres persones, si realment l'escola es volia ubicar en un lloc millor, la
qual cosa tampoc entrarà a valorar perquè no té prou informació. Però si es diu que
es van produir unes declaracions desafortunades que van provocar que no es
portessin a terme certes negociacions que potser serien millors per la futura escola,
s'ha de dir el perquè. Aprofita la intervenció per dir que no veuen cap mena de
problema en acceptar l'esmena, però que s'expliqui si és que hi ha o si hi pot haver
un projecte o idea per a un futur, o és que la cohabitació seria permanent.
El Sr. Sala i Rovira diu que "lamenta" la desinformació dels professionals d'aquesta
escola o si més no lamentar la desinformació que els han dit que tenien, amb la qual
cosa, està en quarentena. Pel que fa a l'esmena de CiU, diu que és prou clara, hi ha
la possibilitat que dins dels mateixos terrenys i sense fer grans canvis hi hagi una
possibilitat real de reubicar els espais sense fer trasllats físics a grans distàncies. I
és per això que els sembla que mantenir l'esperit de buscar la solució definitiva és
correcte, però supeditar-lo a un trasllat de les instal.lacions va més enllà del propi
esperit, amb la qual cosa creuen que milloren la pròpia proposta, fent aquesta
matisació via-esmena perquè aquesta subtilesa quedi subsanada.

L'Alcalde intervé per afegir a la intervenció del Sr. Sala que la Conselleria està
totalment d'acord en aquest projecte i diu que va llegir unes declaracions que deien
que aquest equip de govern s'havia despreocupat totalment, aleshores el que passa
és que aquests senyors estan desinformats totalment, i no voldria fer-los cap més
qualificatiu, però les serves declaracions a més de ser insultants, eren falses. La
informació que tenien de que l'escola perillava, no sap ben bé a quin nivell es
movien, però ell personalment es movia a nivell de Conseller i Director General, i si
és que ells tenien millor informació, potser sí que perillava l'escola. Aquest matí ha
tingut una entrevista, ja definitiva, d'acord amb tot, com s'ha anat produint, i ell
personalment s'hagués estimat més Viladordis, per moltes connotacions, però
arribat el moment tothom va a favor de Can Poc Oli, i no serà l'equip de govern qui
hi anirà en contra. Però per a ell i per a l'equip de govern els hauria agradat més
Viladordis, per les connotacions de pagesia de Manresa a Viladordis, per
l'emplaçament i que al seu entendre, hagués quedat més digne. De totes maneres,
aquest matí s'ha tancat l'acord amb la Conselleria i es farà a Can Poc Oli, tal i com
demana el GMS a la proposta.
El Sr. Valls i Riera diu al Sr. Alcalde que a la proposta demanen que es faci a Can
Poc Oli perquè hi ha una lògica, ja que s'ha realitzat una inversió de projecteterrenys-inversions fixes i semi-fixes aproximadament de 50 milions de pessetes.
L'existència d'una proposta de terrenys a Viladordis el GMS la desconeix, i si
aquesta proposta era millor, l'equip de govern podia haver-la presentat, i davant la
presentació s'hauria vist quin era el posicionament del GMS. De tota manera no s'ha
respost el perquè les declaracions del claustre van provocar que les negociacions
amb els terrenys de Viladordis no es realitzessin. Ja que el fet que el GMS parli de
Can Poc Oli és perquè avui, amb la informació de què disposa, creuen que és el
millor, però en qualsevol cas, suposen que això és un acord que pren l'Ajuntament i
que l'equip de govern considera oportú. La pregunta concreta és aquesta, perquè
les declaracions, en si mateixes, van provocar que no funcionés l'acord de disponibilitat de terrenys en un altre lloc.
El Sr. Alcalde diu que, com ja ha dit el Sr. Sala, era perquè s'havia de tancar el preu,
i com que ja anaven molt justes les converses, i això va despertar tota la operació.
Precisament les declaracions van sortir el dia 12 i, el dia 11, al seu despatx es
tancaven les negociacions, llevat de dues coses, el vist-i-plau de la Conselleria i el
preu. Aleshores com que s'anava amb el temps just ja es va desestimar i es van
plantar amb el que ja tenien. Si haguessin tardat vuit dies més a fer les
declaracions, haguessin pogut dir les mateixes falsedats que van dir, però vuit dies
després no haurien tingut cap incidència, ni haurien perjudicat, però van ser
totalment inoportunes. L'equip de govern jugava amb un aventatge, ja que el lloc de
Can Poc Oli ja el tenien, i el que s'intentava era millorar el lloc, la gestió era per
millorar el lloc. Com que això no ha estat acceptat pels mateixos responsables de
l'escola, doncs, ho sent molt, encara que ells ja estan contents que vagi allà a Can
Poc Oli. Per tant, si alguna cosa se li pot criticar és que ha tingut massa interès en
millorar la situació, i no pas en deixar-ho abandonat, la qual cosa li va doldre molt,
perquè com a Alcalde no podia donar segons quines informacions perquè es podien
fer malbé, i qui governa té aquesta responabilitat d'anar fent gestions en silenci, i a
més la pega de que poden dir el que vulguin sense saber el fons de la qüestió. Però
algún dia la societat sabrà que els polítics no hi són només per rebre bufetades,
sino que hi són per altres coses, que de vegades s'han d'agrair, i demana que li
perdonin aquesta reflexió en veu alta.

El Sr. Valls i Riera diu que així com els polítics no hi són només per rebre bufetades,
els mestres són l'escola, i la seva reacció era deguda a una manca d'informació,
que no diu que sigui culpa de l'Ajuntament o no. Més enllà d'això, tothom s'ha
d'alegrar que l'escola agrària vingui a Manresa.
El Sr. Mas i Font diu que el grup de l'ENM era coneixedor de les tramitacions que
s'estaven fent i que seguien de prop els moviments de l'equip de govern al respecte.
I quan parlen de què hi havia una desinformació cap al claustre de professors no ho
diuen en base al desconeixement, ho diuen en base a aquest coneixement. I l'ENM
es pot responsable de les seves declaracions, que coneixent la situació i l'interès de
l'equip de govern, han estat exempts, ara no es poden fer responsables de
declaracions d'altres col.lectius. I quan el Sr. Alcalde parlava de la ubicació
d'aquesta escola, s'ha de tenir en compte que hi ha hagut una preparació d'aquells
terrenys per a l'agricultura biològica i no és una tasca fàcil, ja que l'entorn condiciona
molt aquells terrenys, doncs no hi ha d'haver conreu amb tractament químic a molta
distància.Per tant, no és tan sols un lloc per carisma o vistositat, sino també per
idoneitat del propi terreny, per exercir la tasca que se encomana a aquell terreny. En
tot cas, si volen que aquell entorn sigui més favorable es podria anar a fer part
d'aquella inversió de Viladordis en aquell sector.
El Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta socialista amb l'esmena de CiU
incorporada, i és aprovada per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es
declara acordat:
A.- Que l'Ajuntament de Manresa cedeixi la resta de terrenys de titularitat municipal
de Can Poc Oli a la Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la
Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim d'un
mes, per tal de que l'esmentada Direcció General procedeix a la construcció de
l'escola agrària.
B.- Que durant el termini de dos anys l'Escola Agrària i les instal.lacions de la
Protectora d'Animals i Plantes convisquin temporalment en els terrenys de Can Poc
Oli, mentre les parts cerquen una solució definitiva.
C.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Promoció i
Desenvolupament de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya per tal de què de conformitat amb les previsions incials
inclogui dins els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'exercici de 1994
la partida corresponent a l'Escola Agrària de Manresa."
9.2.

SOL.LICITUD DE NOVA PRÒRROGA AL MINISTERIO PARA LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS DEL SR.
JOSEP TRULLAS FLOTATS, INTERVENTOR D'AQUEST AJUNTAMENT.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública, del Ministerio
para las Administraciones Públiques, de data 10 d'abril de 1992, es va resoldre
l'adscripció en comissió de serveis, per un període de 6 mesos, del Sr. JOSEP
TRULLAS I FLOTATS en la plaça d'Interventor d'aquest Ajuntament.
Atès que mitjançant resolucions del mateix centre directiu, R.S. núm. 7507, de 10 de
novembre de 1992 i R.S. 2939 de 20 de maig de 1993 va ser prorrogada per dos

períodes successius de 6 mesos cada un que finalitza el proper 11 de novembre de
1993.
Atès que persisteixen les circumstàncies que van motivar la petició de l'adscripció
en comissió de serveis del funcionari esmentat, i per altra banda el lloc de treball de
què es tracta continua vacant en l'actualitat, entre altres raons per no haver-se
convocat cap concurs ordinari de trasllats des de l'any 1991, per la qual cosa resulta
convenient sol.licitar una nova pròrroga de l'esmentada comissió de serveis per un
període tan ampli com en dret sigui possible, de conformitat amb allò disposat a l'art.
31.1.a) del R.D. 731/1993, de 14 de maig, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció de l'acord
següent:
1r. Sol.licitar al "Ministerio para las Administraciones Públicas" una nova pròrroga
per un període tan ampli com en dret sigui possible, de la Comissió de Serveis
conferida per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 10
d'abril de 1992 al Sr. JOSEP TRULLAS I FLOTATS, funcionari d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, de la Sots-Escala d'Intervenció-Tresoreria,
categoria superior, per desenvolupar les funcions del lloc de treball d'Intervenció,
classe primera, d'aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 31.1.a) del Reial
Decret 731/1993, de 14 de maig, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
2n. Facultar, tan ampliament com en dret sigui necessari, a l'Il.lm. Sr. Alcalde, per la
tramitació i execució de l'acord present."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta de fer una sol.licitud al Ministerio para las
Administraciones Públicas per una nova pròrroga pel Sr. Interventor d'aquest
Ajuntament i, donat que des de l'any 1991 no s'ha convocat cap concurs ordinari de
trasllat, es fa la sol.licitud de prorrogar al màxim la comissió del sr. Trullàs.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
9.3.

TRANSIGÈNCIA EN LA DEMANDA JUDICIAL FORMULADA DAVANT EL
JUTJAT SOCIAL EN AUTOS 552/93, PER LA SRA. IOLANDA MESTRES
CABALLOL.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la demanda presentada per la Sra. IOLANDA MESTRES CABALLOL davant
la jurisdicció laboral , en la que demana la readmisió en el lloc de treball de Monitor
de Gimnàsia Escoles Públiques, per considerar que ha estat objecte
d'acomiadament improcedent.
Vist el decret de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 1993 pel qual es va procedir a
l'extinció del contracte que aquest Ajuntament tenia subscrit amb la Sra. Iolanda
Mestres Caballol com a Monitor de Gimnàsia de les Escoles Públiques.
Atès que l'extinciò de l'esmentat contracte va venir donada per la decisió d'aquest
Ajuntament de no continuar assumint els ensenyaments de gimnàsia a les escoles

públiques, per ser competència de la Generalitat de Catalunya l'assignació del
professorat corresponent, per tractar-se d'ensenyaments de caracter obligatori.
Atès que en aquest Ajuntament no hi havia cap altre lloc de treball vacant al que
poguès ser adscrita.
Considerant que aquest Ajuntament en el decret en el que es declarava l'extinció
del contracte de treball de la Sra. Mestres Caballol amb aquest Ajuntament també
va resoldre indemnitzar a l'esmentada senyora amb la quantitat d'1.576.650 Ptes.
corresponent a 45 dies de salari per any treballat.
Atès que l'acte de judici davant el Jutjat Social de Manresa ha estat senyalat pel
proper 27 d'octubre.
Atès que la Sra. Iolanda Mestres Caballol, a través de la seva representació legal,
ha manifestat la seva voluntat d'arribar a una avenencia.
Atès el que disposa l'art. 84.2 de la Llei de Procediment Laboral que preveu que
l'avenència podrà ser aprovada en qualsevol moment abans de que es dicti
sentència.
Atès que els ens locals per avenir-se en una demanda judicial, hauran d'adoptar
acord del ple aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, de conformitat amb el que preveu l'art. 214 de la Llei 8/1987, Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Es per tot això que el Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1.- Transigir en la demanda judicial formulada davant el Jutjat Social en Autos
552/93, per la Sra. IOLANDA MESTRES CABALLOL, acordant la no readmisió de
la mateixa i abonant-li la quantitat d'1.576.650 pessetes, en concepte
d'indemnització , corresponent al càlcul de 45 dies de salari per any treballat.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President, tan ampliament com en dret sigui necessari
per la signatura de la documentació adient en execució del que s'ha acordat.
3r.- Facultar a la Letrada municipal Sra. Montserrat Morros i Martinez, degudament
apoderada per escriptura al seu favor, a l'efecte de que pugui comparèixer davant el
Jutjat Social per poder transaccionar l'acord precendent."
El Sr. Oms i Pons diu que aques és un acte de conciliació per tal d'abonar a
aquesta senyora.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

Pregunta núm. 1 formulada pel Grup Municipal de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:

"Degut a la insuficiència dels locals destinats a l'Escola d'Adults de Manresa, quina
previsió hi ha d'ampliació o de nova ubicació per als propers cursos?"
La Sra. Just i Riba diu que quan es van iniciar les obres de la nova seu de l'INEM a
Casa Caritat es va demanar a la seva directora que, en el futur, l'escola d'adults
pogués compartir les aules de formació que s'hi han de fer, a la tercera planta. En
una visita feta el dia 7 d'octubre d'enguany la directora de l'INEM va mostrar la seva
conformitat a aquesta possibilitat, encara que no va poder precisar quan estaran les
obres de la 3ª planta, però van quedar que a finals d'aquest mes d'octubre hi haurà
la possibilitat de parlar amb la Directora General de l'INEM per reiterar la necessitat
de fer aquestes aules a la tercera planta. De manera que suposen que s'entendrà
aquesta petició i descentralitzaran allà, que és un lloc que a més serà nou i molt
digne.
10.2

Pregunta núm. 1 del Grup Municipal Popular

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"S'ha procurat l'assignar un límit promig de trucades per telèfon, de tots aquells
números de telèfon que paga l'Ajuntament i estan fóra del seu control?
No fos cas com ha passat últimament a Badalona dels cost de més d'un milió de
pessetes per trucades eròtiques, i també a casa nostra a Manresa, de trucades
internacionals."
El Sr. Oms i Pons diu que l'equip de govern estan fent el control dels rebuts
telefònics. En un futur, quan l'Ajuntament estigui connectat a una central
digital.litzada podran demanar un desglossat de les trucades que es fan, ara en
aquest moment fer això és molt difícil.
10.3

Pregunta núm. 2 del Grup Municipal de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"S'ha previst modificar la concessió funerària en el sentit d'evitar conflictes entre
concessions, sobre el trasllat de difunts d'altres poblacions?
Si és així, en quin termini pensen dur aquesta modificació a aprovació?"
El Sr. Sala i Rovira diu que tenen una proposta estudiada i que l'estan acabant
d'analitzar a nivell d'equip de govern. Aquesta proposta contempla el fet de tots
aquells trasllats o mobilitat que hi ha d'haver d'un terme a un altre, sigui Manresa el
punt d'expedició o el punt de recepció. Es una proposta prou entenedora i prou
pactista perquè pugui ser acceptada per tothom i al mateix temps compleix tots els
requisits legals que, al respecte, hi ha, que Deu n'hi do la legislació que hi ha al
voltant d'aquesta qüestió, i la presentaran en un proper Ple, potser al novembre.
10.4

Pregunta núm 2 del Grup Municipal Popular

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:

"Què es pensa fer més per evitar l'expectacle depriment de les pintades que
embruten les parets dels immobles, algún d'ells acabats de pintar de nou?
L'Ajuntament de Valladolid anuncia que sancionarà entre 10.000 i 15.000 ptes. les
pintades i cartells fora de lloc. No hi ha manera de fer respectar aquest medi
ambient, falta de respecte i civisme?"
El Sr. Oms i Pons diu que en aquest tema la policia local ha aconseguit fer algunes
detencions. La majoria són menors, ien bona part d'ells no hi ha un contingut legal,
ja que hi ha moltes situacions de marginalitat, i és molt difícil. S'han localitzat, i se'ls
ha procurat donar un escarment, però base legal no n'hi ha i les multes es poden
aplicar, però com que la majoria són insolvents i no les poden pagar. S'hi està
treballant però és una qüestió gens fàcil de resoldre.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 23 h i 45 min, de tot el qual com a Secretari, certifico, i queda estès en els
fulls del paper segellat de la Generalitat núm. .............. i corre-lativament fins el
...............
Vist i plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI

