Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
d’octubre de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran,
a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 14 amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’Alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

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

Secretari General
Sr.

Miquel Corbella Pijuan

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

Es fa constar que el senyor Josep Maria Clotet i Feliu s’incorpora a la sessió en
entrar en el coneixement del punt 3.4 de l’ordre del dia i el senyor Antoni Llobet
i Mercadé, en entrar en el coneixement del punt 4.1.1 de l’ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en
l’ordre del dia següents:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió corresponent al dia 21 de setembre de 1998, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 23 membres presents,
l’acta de la sessió corresponent al dia 21 de setembre de 1998, sense cap
modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES
SESSIONS NÚM. 35, 36, 37 I 38, CORRESPONENTS ALS DIES 14,
21 I 28 DE SETEMBRE I
5 D’OCTUBRE DE 1998,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE
LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la comissió de govern en les seves sessions núm. 35, 36, 37 i 38,
corresponents als dies 14, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 1998,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.

2.2

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

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL CONSELLER DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEL MINISTERI DE LA
PRESIDÈNCIA I DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE, DE DATES 4,
8 I 21 DE SETEMBRE DE 1998, RESPECTIVAMENT, PELS QUALS
JUSTIFIQUEN LA RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA REFERENT AL SUPORT A LA LLEI
DEL CATALÀ, PER GARANTIR LA PRESÈNCIA DE LA LLENGUA
CATALANA EN L’OFERTA CINEMATOGRÀFICA.

Vistos els escrits del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del
Ministeri de la Presidència i de l’Ajuntament de Deltebre, referents a l’acord
adoptat pel ple de l’Ajuntament de Manresa, sobre el suport a la Llei del Català.
2.4

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA DIRECTORA GENERAL
D’ORDENACIÓ
EDUCATIVA
DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA, DE DATA 18-9-98, PEL QUAL JUSTIFICA LA
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE D’AQUESTA
CORPORACIÓ REFERENT A L’EDUCACIÓ DE LES PERSONES
ADULTES.

Vist l’escrit de la Directora General d’Ordenació Educativa de la Generalitat de
Catalunya referent a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, sobre
l’educació de les persones adultes.
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 18-9-98,
SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA LA
SENTÈNCIA DICTADA EL DIA 17-9-98, PEL JUTJAT DE PRIMERA
INSTÀNCIA NÚM. 2 DE MANRESA, QUE ESTIMA LA DEMANDA
INTERPOSADA PER COMMERCIAL UNIÓN ESPAÑA, SEGUROS Y
REASEGUROS GENERALES, SA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la Sentència dictada en data 17 de setembre de 1998 pel Jutge-Magistrat
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, en relació a la demanda del
judici declaratiu de menor quantia núm. 50/98 interposat per part de
COMMERCIAL UNION ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES,
S.A. contra aquest Ajuntament en demanda de reclamació de la quantitat de
2.611.506,-ptes, que correspon a la meitat de la quantitat abonada per aquella
companyia en virtut de sentència ferma de 18/7/97 recaiguda a les actuacions del
menor quantia número 403/92.
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Atès que la Sentència és perjudicial als interessos de l’Ajuntament, ja que no s'ha
determinat quina és la relació interna que dóna lloc a l'atribució d'aquesta
responsabilitat, es considera convenient interposar recurs d’apel.lació en ambdós
efectes, en virtut del que estableix l’article 702 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Atès que la primera sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 2
de Manresa i confirmada parcialment per l'Audiència Provincial, condemnava
l'Ajuntament per un fet cobert per pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil,
es va traslladar la demanda de Comercial Unión a la Mutua General de Seguros,
l'asseguradora que el dia 18-3-91 -data de l'incident origen del litigi- tenia
contractada l'Ajuntament, és convenient de traslladar-li igualment la sentència
recaiguda.
Atès que, segons l’article 51.1 j) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i administratives
en cas d’urgència, i cal tenir en compte que el termini per interposar apel.lació es
tan sols de cinc dies.
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Administració General dels Serveis Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes
HA RESOLT:
1r. APROVAR LA INTERPOSICIÓ de recurs d’apel.lació en ambdós efectes, que
s’haurà de substanciar davant l’Audiència Provincial de Barcelona, contra la
Sentència dictada el dia 17-9-98 pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de
Manresa, que estima la demanda interposada per COMMERCIAL UNION
ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES, S.A. i condemna
l'Ajuntament al pagament de 2.611.506,-ptes més interessos legals des del dia
18-12-96 més els de l'art. 921 LEC i costes, que corresponen al 50 per cent de la
condemna per responsabilitat civil de la sentència de 18-7-94 dictada pel mateix
Jutjat i confirmada parcialment per l'Audiència Provincial.
2n. NOMENAR el sr. ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant de l’Ajuntament davant l’Audiència Provincial, i designar el lletrat en
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ FUENTES,
director de la defensa jurídica en el recurs d'apel.lació esmentat en l'acord
anterior.
3r. TRASLLADAR a la companyia MUTUA GENERAL DE SEGUROS la
sentència dictada el dia 17-9-98 pel Jutjat de Primera Instància número 2 de
Manresa, als efectes de la pòlissa d'assegurança subscrita amb l'Ajuntament i en
vigor el dia 18-3-91.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 24-9-98,
SOBRE PRESTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA NECESSÀRIA
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 520 I 588, PER TAL DE
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GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN EL
JUDICI DE FALTES 305/98 QUE SE SEGUEIX CONTRA ELLS.
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 12 de juny
de 1998, en la qual els agents de la Policia Local amb carnet professional
números 588 i 520, van presentar amb caràcter de detingut al Sr. RAMON
RIAL CLARAMUNT, com a conseqüència de desobediència i agressió als
agents núm. 588 i 520 en l’exercici de les seves funcions com a agents de la
policia local de Manresa.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llur funcions.
Atès que, segons la compareixença esmentada, un dels agents de la policia
local va resultar amb lesions que poden generar una responsabilitat civil al seu
favor, derivada de l’article 116.1 del Codi Penal de 1995.
Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 4
de Manresa el procediment de faltes número 305/98.
Atès que els articles 109 i 110 de la LECr estableixen el dret dels perjudicats
pel dany causat per un fet punible de mostrar-se part en la causa i reclamar la
indemnització corresponent per responsabilitat civil.
Atès l’informe emès per la Lletrada Cap dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987, i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 588 i 520, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció Núm. 4 de Manresa amb el número
de Judici de Faltes 305/98, i amb l’objecte de ser part en el procediment per tal
de reclamar la responsabilitat civil derivada de les lesions que li va causar a
l’agent 588 la persona que van detenir el dia 12 de juny de 1998, a la Muralla
del Carme a l’alçada del número 15, actuacions que van realitzar en l’exercici
de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que disposa
l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2n. DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, sr. Jordi
Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local números 588 i 520, al judici de faltes núm. 305/98.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 2-10-98,
SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN
L’EXERCICI D’ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS, PEL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE JULIOL I EL 30 DE SETEMBRE
DE 1998, AMBDÓS INCLOSOS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987
es va delegar en favor de la Comissió Municipal de Govern les atribucions
plenàries previstes als articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del Règim Local, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, consistents en l’exercici de “les accions
administratives i judicials”, sempre que l’Ajuntament sigui part demandada o
denunciada, i donant-ne compte posteriorment al ple corporatiu, delegació que
s’ha mantingut per acord del dia 7 de juliol de 1995.
L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment conferides, ha
resolt donar compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la
Comissió Municipal de Govern, en virtut de la delegació esmentada, entre els
dies 1 de juliol i 30 de setembre de 1998 ambdós inclosos, i que són els
següents:
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 21 DE SETEMBRE:
1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 2 de Barcelona en el judici
assenyalat per al proper dia 18 de novembre de 1998 dins les actuacions núm.
769/98, com a conseqüència de la demanda formulada contra aquest Ajuntament,
l’Asepeyo (Mútua Catalunya), INSS (Institut Nacional Seguretat Social), i TGSS
(Tresoreria General de la Seguretat Social), en concepte d’invalidesa permanent
per accident laboral, per part del sr. TEODORO HERNÁNDEZ RUBIO.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 10-9-98, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA
SENYORA SUSANA ARNAL LATRE, PER REALITZAR LES
FUNCIONS DE TREBALLADORA FAMILIAR.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l’Àrea d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de continuar substituint un lloc de treball de treballadora
familiar, donat que la senyora Lluisa Iglesias Brucart, encara es troba de baixa per
incapacitat temporal.
Vist l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que manifesta la
necessitat que la senyora SUSANA ARNAL LATRE continuï prestant les tasques
de treballadora familiar pel fet que la senyora Iglesias continua de baixa i per tal
de garantir la continuïtat del servei, pel fet que el servei d’atenció domiciliària es
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un servei d’ajuda a les llars i a les persones grans, incapacitades i/o malaltes i,
donada la naturalesa del servei, aquest no pot deixar-se desatès.
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 amb el procediment de màxima urgència a la
senyora SUSANA ARNAL LATRE (DNI77739712-B) , a partir del dia 16 de
setembre de 1998 i fins el 30 de setembre de 1998, als efectes de cobrir durant el
període esmentat la baixa de la senyora Iglesias, titular del lloc de treball.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d’interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995 , de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència a la
senyora SUSANA ARNAL LATRE (DNI 77739712-B), per realitzar les funcions
de treballadora familiar, amb una jornada de 37 hores setmanals i pel període
compres entre el dia 16 de setembre de 1998 i fins el 30 de setembre de 1998,
per tal de cobrir temporalment la baixa per incapacitat temporal de la senyora
Lluisa Iglesias Brucart, titular del lloc de treball, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..................................................................
Paga extraordinària d'estiu ...............................................
Paga extraordinària de Nadal ............................................

135.997.-pta
135.997.-pta
135.997.-pta

Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el que
disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995 , de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Donar compte al Ple 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.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D’ALCALDE
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 23-9-98, SOBRE
CONTRACTACIÓ
EN
RÈGIM
LABORAL
TEMPORAL
D’INTERINITAT, DE LA SENYORA TERESA PRIEGO GARCIA, PER
REALITZAR LES FUNCIONS DE CUINERA.
7

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Pilar Sorrosal Vives, que
exerceix tasques de cuinera al col.legi públic Anselm Cabanes, es troba en
situació de baixa per incapacitat temporal des del dia 15 de setembre d’enguany,
i es preveu que l’esmentada baixa sigui per un període de temps llarg.
Vist l'informe proposta emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que
manifesta la necessitat de substituir a la senyora Sorrosal el més aviat possible
per no deixar el servei descobert.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima
urgència a la senyora Teresa Priego Garcia, des del dia 1 d’octubre de 1998 i
fins que es reincorpori al lloc de treball la senyora Pilar Sorrosal Vives, titular del
mateix.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la
contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal d'interinitat i pel procediment de màxima
urgència, a la senyora TERESA PRIEGO GARCIA (DNI 39300493), per tal de
realitzar funcions de cuinera, amb una jornada de 37 hores setmanals, pel
període comprès entre el dia 1 d’octubre de 1998 i fins que es reincorpori al
servei la senyora Pilar Sorrosal Vives, titular del lloc de treball, que es troba en
situació de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..................................................................................... 119.906,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ............................................................119.906,- PTA
Paga extraordinària d'Estiu................................................................119.906,- PTA
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2.- La contractació de la senyora Priego s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la contractació
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d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així
com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”

2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 28-9-98,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚMERO 23/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-1098, SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER TAL DE DONAR EL NOM
DE MONTSERRAT ROIG AL PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA
DONA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament, a iniciativa de la Regidoria de la Dona, proposa
donar el nom de “Montserrat Roig” al Punt d’Informació i Atenció a la Dona, el
qual no té cap denominació oficial.
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Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
RESOLC:
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 designació del Punt d’Informació i Atenció a la Dona, amb el nom
de “Montserrat Roig”.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient a la Sra. Emma Vila i Esteban,
Regidora de la Dona, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat Simón i
Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l’ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DATA 14-10-98,
SOBRE
SUBSTITUCIÓ
DEL
TITULAR
DE
L’ALCALDIA
PRESIDÈNCIA PEL PRIMER TINENT D’ALCALDE, DURANT ELS
DIES COMPRESOS ENTRE EL 20 I EL 26 D’OCTUBRE DE 1998,
AMBDÓS INCLOSOS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar temporalment durant els dies compresos entre el 20 i el 26 d’octubre de 1998, ambdós
inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del
Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM, determinen que els
Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions
i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o
malaltia.
Vist el decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern
i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
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Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 20 i el 26 d’octubre de 1998, ambdós inclosos, la
totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel Primer
Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que substituirà amb caràcter
d'Alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon
Fontdevila i Subirana.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'Ajuntament, als efectes corresponents.”
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-1098, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 26/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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TERCER.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
3.

ÀREA D’ALCALDIA

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 3.1, 3.2 i 3.3 de l’ordre del dia.
3.1

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
24/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 7 d’octubre de 1998
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de 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 necessaris per atendre diverses obligacions
que no es poden demorar fins a l'exercici de 1999.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 24/1998 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 2/1998 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
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3.2

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
25/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 7 d’octubre de 1998
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les
despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a majors
ingressos i 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 necessaris per atendre
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1999.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 25/1998 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 2/1998 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”

3.3

APROVAR EL CANVI DE DESTÍ D’IMPORT 1.010.217 PESSETES,
QUE EN EL PRÉSTEC FORMALITZAT AMB “BANCO SAN PAOLO,
S.A”, TENIA LA FINALITAT DE FINANÇAR DIVERSES INVERSIONS
PREVISTES EN EL PROGRAMA D’INVERSIONS DE 1998.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 7 d’octubre de 1998
que, transcrit, diu el següent:
“Aquest Ajuntament va formalitzar un préstec amb "Banco San Paolo, S.A.”.
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L’esmentat préstec incloïa el finançament de determinades inversions previstes
en el programa d’inversions de 1998.
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme
l'execució de part d'aquestes inversions, i, en canvi, és necessari realitzar
diverses inversions previstes en el mateix programa d'inversions de 1998.
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció de l'acord següent:
Aprovar el canvi de destí, d'import 1.010.217’-pessetes que en el préstec
formalitzat amb ”Banco San Paolo, S.A”, tenia la finalitat de finançar diverses
inversions previstes en el programa d’inversions de 1998, per destinar-lo a
finançar diverses inversions previstes en el mateix programa d’inversions de
1998, tot això amb el següent detall:
INVERSIO FINANÇADA AMB EL PRESTEC DE "BANCO SAN PAOLO, S.A.” D’IMPORT
234.912.158 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 23-04-98, DEL QUAL ES DONA DE BAIXA
PER CANVI DE DESTI.
PARTIDA
PRESSUPOSTARI
A
98 511.0.601.11

INVERSIO

BAIXA PER CANVI DE DESTI

Urbanització c/ Bisbe Perelló

1.010.217

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

1.010.217

INVERSIO FINANÇADA AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER CANVI DE DESTI
PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

98 511.0.601.08

INVERSIO
IMPORT
INVERSIO

IMPORT
FINANÇAT
AMB EL CANVI
DE DESTI

Urbanització
c/ Colom
I.: 18.930.669

1.010.217

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

1.010.217

FINANÇAMENT
Préstec “Banco
San Paolo, S.A.”
de 234.912.158
pessetes

1.010.217

“
El senyor Teixeiro i Macipe diu que, conceptualment, cal destacar, en primer
lloc, la creació d’una nova partida per a l’adquisició d’un ciclomotor elèctric
d’acord amb el Pla d’Acció Ambiental, per un import de 455.000 pessetes. En
segon lloc, es fa una reclassificació de partides de subministrament que
comporta onze milions de pessetes d’augment i set milions de pessetes de
disminució la qual cosa genera un dèficit de quatre milions de pessetes que cal
finançar amb baixes d’altres partides. En tercer lloc, hi ha tota una sèrie de
partides que presenten consignació insuficient el resum de les quals és el
següent: despeses diverses, 2,4 milions de pessetes; subvenció al transport
urbà, 7 milions de pessetes; arrendament d’edificis, 1,2 milions de pessetes;
treballs realitzats per altres empreses, en concret, per a residències, 2,8 milions
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de pessetes. Tot això suma un total de 13,4 milions de pessetes que també cal
finançar. Tant aquests 13,4 milions de pessetes com els 4 milions de pessetes
anteriors es financen a través d’un decrement de 19,2 milions de pessetes de la
partida de Seguretat Social.
L’expedient 25/1998 fa referència a la urbanització del carrer de Cristòfor
Colom i és comprensiu d’augments per despeses de 3.430.669 pessetes que es
financen amb una posició de recursos generats per majors ingressos de 2,4
milions de pessetes i baixes fins al diferencial d’1.000.000 de pessetes fins a
arribar als 3,4 milions de pessetes. Per tant, la urbanització d’aquest carrer
necessita de l’augment d’aquests tres milions que es finançaran amb 2 milions de
pessetes de contribucions especials i 1 milió de pessetes de la partida
d’urbanització del carrer del Bisbe Perelló. Aquest milió es finança amb un préstec
del Banco de San Paolo, S.A. i és necessari fer un canvi de destinació del
finançament d’aquest milió de pessetes. Aquest és l’objecte del dictamen
corresponent al punt 3.3 de l’ordre del dia.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.1, 3.2 i 3.3
de l’ordre del dia, s’aproven per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICEV) i 10 abstencions (7 GMCIU i 3 GMPP).
3.4

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 50.000.000 DE PESSETES
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTÍ AL
FINANÇAMENT DE L’OBRA MILLORES A LA PISCINA MUNICIPAL.

En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Josep Maria Clotet i Feliu.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 28 de setembre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària celebrada el dia 23 de
juliol de 1998,va acordar atorgar una subvenció de 50.000.000 PTA a
l’Ajuntament de Manresa, amb destí a l’obra pública “Millores a la piscina
municipal”, per atendre la qual existeix consignació pressupostària a la partida
3020000/911A2/76217,núm.d’ordre 2178,del pressupost vigent de l’esmentada
corporació.
Atès l’interès de l’Ajuntament de Manresa en realitzar l’esmentada obra, la qual
es preveu incloure dins del pressupost de l’exercici 1999.
Atès que el total d’aportacions econòmiques procedents d’altres
Administracions, que es preveuen rebre per a finançar l’actuació esmentada no
ultrapassa en cap cas el 100 % del seu cost.
Aquest Alcalde-President proposa al ple de la corporació municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
CINQUANTA MILIONS DE PESSETES (50.000.000 pessetes), atorgada per la
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb destí al finançament de l’obra Millores a la
piscina municipal.
Segon.- Manifestar que el total d’aportacions econòmiques que l’Ajuntament de
Manresa rep per l’actuació esmentada no ultrapassa en cap cas el 100 % del
seu cost. En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa es compromet a
manifestar a la Diputació de Barcelona aquesta circumstància si es produís
més endavant.”
El senyor Empez i García diu que és una satisfacció rebre aquesta primera
subvenció d’una administració pública per endegar la remodelació de la Piscina
municipal.
Amb aquest import, juntament amb l’import que l’Ajuntament té previst incloure al
pressupost de l’any 1999 i també amb l’aportació de la Secretaria General de
l’Esport, segons la promesa del senyor Pere Sust, que és el sotsdirector general i
de la qual no en dubta, l’Ajuntament disposarà de 150 milions de pessetes amb
els quals podrà iniciar la primera fase de la remodelació de la Piscina municipal,
corresponent a l’edifici de serveis que és el més important.
Depenent de les possibilitats econòmiques de les Administracions, un cop
executada aquesta primera fase, l’Ajuntament té la intenció de continuar amb la
remodelació de la Piscina fins al final.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.5

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.800.000 PTA CONCEDIDA PEL
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB DESTÍ AL
FINANÇAMENT DE MANTENIMENT D’OFICINES DE GESTIÓ I
ASSESSORAMENT PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES,
REALITZAT PER LA SOCIETAT FORUM, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 2 d’octubre de 1998
que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’escrit de la cap del servei d’assessoria jurídica de la Direcció General
d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 2 de
setembre de 1998, registrat d’entrada en data 10 de setembre de 1998 amb el
número 22596, comunicant la Resolució del Hble. Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques del dia 25 de juny de 1998, atorgant a l’Ajuntament de
Manresa una subvenció de 2.800.000 PTA, amb destí al finançament del
manteniment d’oficines de gestió i assessorament per a la rehabilitació
d’habitatges per a 1997.
Atès allò que estableixen els articles 2 i 40 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sobre règim general de les
subvencions.
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Atès allò que estableix l’article 43 i 44 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril,
sobre els requisits de generació de crèdits pressupostaris procedents d’ingressos
de naturalesa no tributària.
Aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.800.000 PTA, concedida per la Direcció
General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, amb destí al
finançament del manteniment d’oficines de gestió i assessorament per a la
rehabilitació d’habitatges, realitzada per la societat privada municipal FORUM,
S.A.
Segon.- Consignar com a ingrés dins del Pressupost de l’exercici 1998
l’esmentada subvenció.”
El senyor García i Comas explica que, com cada any, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques atorga un conjunt de subvencions als
ajuntaments que duen a terme polítiques d’assessorament sobre rehabilitació
d’edificis.
En aquest cas, l’Ajuntament, a través de la societat FORUM, SA., ha sol.licitat
una subvenció a aquest departament el qual li ha concedit per un import de
2.800.000 pessetes.
Aquesta subvenció s’inclourà en el pressupost d’aquesta societat per a la gestió
que duu a terme sobre la rehabilitació dels habitatges.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.6

DESIGNAR AMB EL NOM DE VALENTÍ ALMIRALL AL NOU TRAM
DEL CARRER DANTE COMPRÈS ENTRE EL CARRER DE L’ABAT
OLIBA I LA CARRETERA DE SANTPEDOR.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de data 14 d’octubre de
1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, de data
16 de setembre de 1998, s’acordà incoar expedient, a l’empara del que
s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, per tal de donar el nom de
Valentí Almirall, al nou tram de via pública comprès entre el carrer de l’Abat Oliba
i la Ctra. de Santpedor.
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum.
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Atès que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament
abans esmentat.
Atès que l'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser
acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria
simple.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Personals,
en relació a la designació de Valentí Almirall al nou tram del carrer Dante que
abarca des del carrer Abat Oliba fins a la Ctra. de Santpedor.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de “Valentí Almirall” al nou tram del carrer Dante
comprès entre el carrer de l’Abat Oliba i la ctra. de Santpedor, segons es grafia en
el plànol adjunt.
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per
part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió,
i la data de la mateixa."
El senyor Fontdevila i Subirana explica que la proposta d’aquest nom té el seu
origen en l’entramat d’altres noms de carrers del voltant del carrer de Valentí
Almirall. Aquests carrers són l’avinguda de les Bases de Manresa, que va a parar
a la plaça del Prat de la Riba; el carrer del Bisbe Torres i Bages; el de Pau Claris;
el de Guifré el Pilós i el de l’Abat Oliba.
En conjunt, es podria dir que es tracta de pares de la pàtria i, per no actuar d’ofici,
la possible perllongació del carrer Dante al costat del carrer de l’Abat Oliba, li
semblava a l’equip de govern que desdibuixava un sector que està ben tramat
fent referència al segle XIX o als inicis del catalanisme polític i a alguns del mites
històrics que es van afermar, potser amb una visió romàntica, però des del temps
de la renaixença.
Ha volgut donar aquestes explicacions perquè, normalment, són les entitats les
qui fan les propostes de denominació dels carrers, però l’Ajuntament ha
considerat que aquesta vegada, per conservar aquest discurs toponímic a l’entorn
d’aquests carrers, era millor que el propi Ajuntament proposés al Ple el nom de
Valentí Almirall, prèvia consulta amb l’associació de veïns del sector, la qual no
s’hi va oposar.
S’ha optat per aquest nom perquè Valentí Almirall té una tradició de republicà
federalista, va acabar evolucionant potser cap a un posicionament de catalanisme
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d’esquerres que no va tenir continuïtat i el cert és que la Unió Catalanista, a partir
del 1891 va acabar venint a Manresa i, en definitiva, va anar a parar a la Lliga a
principis del segle XX i potser té un discurs més historicista com a catalanisme,
socialment més conservador i el cert és que a Valentí Almirall, tot i que
comunament se li reconeixen uns mèrits dins de la història del pensament polític
del nostre país i, fins i tot, en la literatura, a la pràctica, sovint s’obvia.
És per això que l’Ajuntament ha considerat que podria tenir cabuda un
personatge que actualment no formaria part de cap partit en concret i, en canvi, sí
que representaria una altra opció de catalanisme que ja es plantejava al segle
XIX. D’aquesta manera, potser es dóna una visió més plural d’un conjunt de
carrers que, insisteix, formarien part d’aquestes referències al segle XIX, als inicis
del catalanisme polític i als pares de la nació, que començarien amb l’Abat Oliba.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU està totalment d’acord amb
les paraules del senyor Fontdevila i, per tant, votarà afirmativament el dictamen
perquè considera adequat que es designi amb el nom de Valentí Almirall aquest
carrer pel que aquest personatge ha representat per al renaixement del
catalanisme polític.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I L’EMPRESA FUNERÀRIA DEL BAGES, SL, EN
VIRTUT DEL QUAL L’AJUNTAMENT DE MANRESA CEDEIX L’ÚS
GRATUÏT, EN RÈGIM DE COMODAT, D’UNA CARROSSA
FUNERÀRIA DE L’ANY 1914 A FAVOR DE L’ESMENTADA
EMPRESA, PER TAL DE PRESENTAR-LA EN DIFERENTS
EXPOSICIONS DEL SECTOR FUNERARI I RESTAURAR-LA.

En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Antoni Llobet i Mercadé.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de data 8
d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la petició verbal efectuada per l’empresa Funerària del Bages SL,
sol.licitant la cessió temporal d’una carrossa funerària datada de l’any 1914,
propietat d’aquest Ajuntament, per tal de presentar-la en diferents exposicions
del sector funerari, així com realitzar-ne la seva restauració.
Atès que l’Ajuntament de Manresa està d’acord en accedir a l’esmentada petició,
cedint l’ús gratuït de la carrossa funerària en règim de comodat.
Atès que segons estableix el Codi Civil en els seus articles 1740 i ss., el comodat
és un contracte essencialment gratuït, l'objecte del qual són coses no fungibles, i
en virtut del qual el comodatari adquireix l'ús de les mateixes, però no la propietat
que la conserva el comodant.
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Atès el text del conveni que ha de regular aquesta cessió en règim de comodat.
Atès el que s'estableix a l'article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de desembre, del
Patrimoni Cultural Català, en virtut del qual els ajuntaments han de vetllar per la
integritat del patrimoni cultural català, tan públic com privat, així com per la seva
protecció, conservació, acreixement, difusió i foment d'aquest patrimoni,
estimulant la participació de la societat.
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte de conveni entre aquest Ajuntament i l’empresa
Funerària del Bages SL, en virtut del qual l'Ajuntament de Manresa cedeix l’ús
gratuït, en règim de comodat, d’una carrossa funerària datada de l’any 1914 a
favor de l’esmentada empresa, per tal que pugui presentar-la en diferents
exposicions del sector funerari i realitzar-ne la seva restauració, de conformitat
amb el text que s’acompanya a l’expedient.
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, en un primer moment, potser pot
sorprendre aquest dictamen perquè es tracta d’un conveni per cedir l’ús gratuït,
en règim de comodat, d’una carrossa funerària que data de l’any 1914 a favor
de l’empresa Funerària del Bages, SL., però aquesta empresa participa
directament del que havia estat l’antiga casa Alcañiz i l’any 1977 va cedir a
l’Ajuntament aquesta carrossa funerària.
Donat que, al cap dels anys, l’Ajuntament encara no ha sabut ubicar-la dins
d’un discurs de museu i que ha estat vint-i-un anys en diferents magatzems,
l’empresa, que hi té uns vincles familiars, planteja la possibilitat de restaurar la
carrossa funerària sense cap intenció de comercialitzar el seu ús perquè es
tracta d’una carrossa de cavalls de l’any 1914. En canvi, a partir del cinquè any,
com a Ajuntament de Manresa i si no es decideix el contrari, podria revertir
sobre el patrimoni històric de la ciutat.
L’equip de govern valora aquest acord com a avantatjós per a ambdues parts i,
per tant, proposa la signatura d’aquest conveni.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS

4.2.1

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’IMPORT 500.000 PTA CONCEDIDA
PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES XI JORNADES
DE MEDICINA DE L’ESPORT DEL BAGES, DURANT EL MES DE
NOVEMBRE DE 1998.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports, de data 13
d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el mes de març de 1998 aquest Ajuntament va sol.licitar el
reconeixement d’interès sanitari de les XI Jornades de Medicina de l’Esport del
Bages, reconeixement que va ésser atorgat el mes de maig de 1998.
Atès que en data 22-6-98 aquest Ajuntament va presentar a la Direcció General
de l’Esport una sol.licitud de subvenció per a l’organització de les XI Jornades
de Medicina de l’Esport del Bages, acollint-se a la resolució de 10 de març de
1998 (DOGC 2616), convocatòria de concurs públic per atorgar ajuts per a la
realització d’activitats relacionades amb l’estudi i la divulgació de les activitats
físiques i/o esportives i especials.
Atès que en data 29 de setembre de 1998 la Direcció General de l’Esport ha
concedit una subvenció de 500.000’- ptes. per a aquest concepte.
Per tot això, el Regidor Delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa proposa
al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció
de 500.000’- ptes.(cinc-centes mil pessetes), concedida per la Direcció General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per a l’organització de les XI
Jornades de Medicina de l’Esport del Bages durant el mes de novembre de
1998.
SEGON. Facultar 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 senyor Empez i García explica que es tracta de la subvenció que atorga cada
any la Generalitat de Catalunya per a l’organització de les Jornades de Medicina
de l’Esport del Bages per a la qual demana el vot afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

4.3.1

REVOCAR DIVERSOS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ
SOBRE
EL
PLA
MUNICIPAL
DE
DROGODEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, AIXÍ
COM EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SEU CONSELL
ASSESSOR I CREAR EL CONSELL MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, de data
13 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 21-1-92 es va crear la
Comissió Municipal per a l’actuació en l’àmbit de les drogodependències,
integrada per aquells departaments municipals i institucions relacionades amb
l’àmbit de les drogodependències, a l’empara del que s’estableix a l’article 39
del R.O.M., sobre la creació de comissions especials transitòries per a l’estudi
de temes concrets.
Atès que el punt segon de l’acord esmentat anteriorment acordava l’elaboració
d’un pla d’actuació, per acord de Ple de data 13-7-92 es va procedir a la seva
aprovació, articulant-se com a Pla Municipal de Drogodependències per a la
participació de diferents sectors professionals, institucionals i socials en la
problemàtica de les drogues a Manresa, dins el qual es contemplaven les
següents actuacions:
- Creació d’un Consell Assessor.
- Elaboració d’un reglament de funcionament de l’esmentat consell.
- Constitució de la Comissió Municipal.
Atès que per acord del Ple de 19-1-93 es va aprovar la modificació del Pla en el
sentit d’ampliar els integrants del Consell Assessor, sent nomenats els
representants de les entitats i institucions en el plenari celebrat el dia 16-3-93.
Atès que per acord del Ple de 20-4-93 es va aprovar el Reglament de
funcionament del Consell Assessor sobre Drogodependències.
Atès que per acord del Ple de 20-11-95 es va aprovar la modificació de la
composició de la Comissió Municipal.
Atès que per acord del Ple de 19-5-97 es va deixar sense efecte la Comissió
Municipal i es va aprovar la modificació del Pla en el sentit d’ampliar les entitats
integrants del Consell Assessor.
Atès que al llarg de tots aquest anys de funcionament, totes les actuacions
previstes en el Pla Municipal de Drogodependències han estat assolides, i com
ha quedat exposat en els anteriors punts ha sofert diverses modificacions.
Atès que en el sí del Consell Assessor sobre drogodependències es va veure la
conveniència de refondre tota l’actuació municipal en matèria de
drogodependències, així com adequar aquest Consell al que s’estableix als
articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana, en el sentit de deixar
sense efecte el Pla Municipal ja que aquest ha estat materialitzat, i crear el
Consell Municipal sobre Drogodependències, dotant-lo d’un nou reglament de
funcionament.
Per tot això, el Regidor de Sanitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Revocar els acords adoptats pel Ple de la Corporació de dates 21-192,13-7-92, 19-1-93, 16-3-93, 20-4-93, 20-11-95 i 19-5-97, sobre el Pla
Municipal de Drogodependències de l’Ajuntament de Manresa, així com el
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Reglament de funcionament del seu Consell Assessor, d’acord amb el que
estableix l’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
SEGON.- Crear el Consell Municipal sobre Drogodependències, a l’empara del
que s’estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, i que estarà constituït pels mateixos integrants de
l’anterior Consell Assessor de la forma següent:
President:

L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa o persona en qui delegui.

Vicepresident: Un/a Regidor/a de l’Ajuntament de Manresa.
Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb
representació municipal:
- Sr. Joaquim Collado Llort, del grup municipal del PSC.
- Sr. Carles Esclusa Espinal, del grup municipal d’ERC .
- Sr. Josep Ramon Mora Villamate, del grup municipal d’IC-EV.
- Sra. M. Rosa Riera Monserrat, del grup municipal de CiU.
- Sr. Joaquim Sotoca Cornet, del grup municipal del PP.
Un/a representant de cadascuna de les següents entitats o
associacions i institucions o organismes públics:
- Associació manresana d’alcohòlics rehabilitats (AMAR).
- Associació Llum del Bages
- Fiscalia del TSJC
- Policia Nacional
- Servei Català de la Salut
- Institut Català de la Salut
- Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat
- Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD)
- Col.legi de Metges
- Col.legi de Farmacèutics
- Col.legi d’Advocats
Els funcionaris o empleats municipals següents:
- Sra. Roser Torra Bastardas, metgessa de la Unitat de Salut.
- Sra. Montserrat Mestres Angla, Cap de Secció de Serveis
Socials.
- Sr. Alfons Sánchez i Sánchez, Oficial Cap de la Policia Local.

Secretari:

Un/a funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense
vot.

TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Esclusa i Espinal explica que es tracta de transformar l’actual Consell
Assessor sobre Drogodependències en el Consell Municipal sobre
Drogodependències d’acord amb el que estableix el Reglament de participació.
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Cal recordar que aquest Consell Assessor va ser un dels primers Consells de
participació ciutadana que va crear l’Ajuntament.
Amb aquest dictamen, en primer lloc, es revoquen els acords adoptats pel Ple en
relació al Pla Municipal de Drogodependències i, en segon lloc, es crea el Consell
Municipal sobre Drogodependències.
Cal dir que aquest canvi afecta bàsicament al nom d’aquest òrgan que es
composa dels mateixos membres, entitats i associacions que hi ha actualment.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP accepta les explicacions
del senyor Esclusa, però voldria dir el següent: en primer lloc, el senyor Esclusa
ha dit que només es tracta d’un canvi de nom, però considera que passar de
Consell Assessor a Consell Municipal és rebaixar-li el nivell perquè un consell
assessor ofereix una imatge de més independència que un consell municipal que
es pot considerar com un òrgan que depèn de l’Administració municipal.
En segon lloc, el GMPP troba a faltar entre els membres del Consell un
representant de la Guàrdia Civil perquè, amb el nou model policial que s’instal.la a
Catalunya, la competència sobre drogues i crim organitzat segueix sent
competència de la Guàrdia Civil. Respecte a aquesta qüestió, es podria
interpretar que ja hi ha la Policia Nacional, però aquesta policia té per objecte
detenir el petit camell i, en canvi, la Guàrdia Civil és la qui coneix més les grans
xarxes de distribució de drogues.
En tercer lloc, demana que aquest Consell Municipal tingui una activitat més
lluïda, més evident i més pràctica perquè, després d’aquella multitudinària fumada
de porros, no s’ha fet gran cosa.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament, però
s’hauria de procurar que aquest Consell es reunís periòdicament per evitar que
passi molt de temps entre les reunions com ha passat darrerament.
Considera que no es tracta d’un problema de canvi de nom, sinó que segurament
hi deu haver altres problemes.
El GMCIU aprofita aquesta ocasió per recomanar que, donada la gravetat del
problema que té plantejat aquest Consell, es reuneixi amb més freqüència per
poder tirar endavant els temes.
El senyor Esclusa i Espinal diu que difereix del primer aspecte que ha plantejat
el senyor Arderiu perquè aquest no és un pas enrera, sinó que, amb la substitució
del Consell Assessor pel Consell Municipal, encara se li atorga més força als
seus membres.
Pel que fa a la qüestió de la Guàrdia Civil, l’Ajuntament ho valorarà i farà arribar la
invitació pertinent i, si la Guàrdia Civil vol formar part del Consell, serà ben
rebuda, però cal tenir en compte que la participació en el Consell és voluntària.
Tampoc es pot oblidar que la filosofia del Consell Municipal de
Drogodependències és més la de l’actuació preventiva que no pas la intervenció
directa al carrer.
Respecte a la fumada de porros, cal dir que no la va organitzar el Consell
Assessor i, per tant, no té cap responsabilitat respecte a aquesta qüestió.
Pel que fa a la queixa del senyor Oms respecte la periodicitat de les reunions del
Consell, cal dir que el propi Consell va acordar el 13 de maig fer dues reunions a
l’any i, a més, tantes com calgui en funció dels temes pendents.

24

Si en algun moment es considera convenient canviar aquesta periodicitat, es pot
estudiar aquesta possibilitat.
El senyor Arderiu i Freixa diu que potser s’ha explicat malament i, si és així,
demana disculpes. No ha dit, en la seva anterior intervenció, que el Consell
Assessor organitzés aquell espectacle de la fumada de porros, sinó que en aquell
moment es va reunir i va fer manifestacions públiques, però, des d’aquell
moment, ha tingut poca activitat.
És d’això del que es queixa el GMPP perquè considera que és un problema que
afecta els ciutadans, sobretot els joves i els pares.
Per tant, el GMPP demana que hi hagi una actuació més directa en aquesta
qüestió.
El senyor Oms i Pons diu que el Consell no s’ha reunit des del mes d’abril i
considera que la problemàtica és prou important com perquè es facin tres o
quatre reunions cada any o bé que es creïn comissions paral.leles. No creu que
no hi hagi qüestions a plantejar al Consell des del mes d’abril. La problemàtica és
a la ciutat, hi ha una sèrie d’entitats que hi treballen i és vital la seva coordinació.
Per tant, si és un Consell Municipal no s’ha de reunir només un cop l’any.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 112.3.b) de la Llei 8/1987, es
declara acordat:
PRIMER.- Revocar els acords adoptats pel Ple de la Corporació de dates 21-192,13-7-92, 19-1-93, 16-3-93, 20-4-93, 20-11-95 i 19-5-97, sobre el Pla
Municipal de Drogodependències de l’Ajuntament de Manresa, així com el
Reglament de funcionament del seu Consell Assessor, d’acord amb el que
estableix l’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
SEGON.- Crear el Consell Municipal sobre Drogodependències, a l’empara del
que s’estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, i que estarà constituït pels mateixos integrants de
l’anterior Consell Assessor de la forma següent:
President:

L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa o persona en qui delegui.

Vicepresident: Un/a Regidor/a de l’Ajuntament de Manresa.
Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb
representació municipal:
- Sr. Joaquim Collado Llort, del grup municipal del PSC.
- Sr. Carles Esclusa Espinal, del grup municipal d’ERC .
- Sr. Josep Ramon Mora Villamate, del grup municipal d’IC-EV.
- Sra. M. Rosa Riera Monserrat, del grup municipal de CiU.
- Sr. Joaquim Sotoca Cornet, del grup municipal del PP.
Un/a representant de cadascuna de les següents entitats o
associacions i institucions o organismes públics:
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-

Associació manresana d’alcohòlics rehabilitats (AMAR).
Associació Llum del Bages
Fiscalia del TSJC
Policia Nacional
Servei Català de la Salut
Institut Català de la Salut
Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat
Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD)
Col.legi de Metges
Col.legi de Farmacèutics
Col.legi d’Advocats

Els funcionaris o empleats municipals següents:
- Sra. Roser Torra Bastardas, metgessa de la Unitat de Salut.
- Sra. Montserrat Mestres Angla, Cap de Secció de Serveis
Socials.
- Sr. Alfons Sánchez i Sánchez, Oficial Cap de la Policia Local.
Secretari:

Un/a funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense
vot.

TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre del dia.
5.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DE LES
FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS PURGATORI I
BARCELONETA, FASES 1 I 2 I APROVAR INICIALMENT LA
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER AQUESTA
EXPROPIACIÓ .

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
5 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió municipal de Govern del dia 18 de novembre de
1996, fou inicialment aprovat el “Projecte d’urbanització dels carrers Purgatori i
Barceloneta, fases 1 i 2”, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual assolí
l’aprovació definitiva en data 19 de febrer de 1997, al no haver-se presentat
al·legacions dins del termini d’exposició pública de l’expedient.
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Atès que l’àmbit de l’esmentat Projecte afecta diverses finques relacionades en
el corresponent annex, la qual circumstància fa necessari incoar un expedient
d’expropiació urbanística per a la seva adquisició.
Vist que en data 12 de maig de 1997 va ser aprovada per la Comissió de
Govern una modificació de la 1a. fase del Projecte d’urbanització, quedant fora
de l’àmbit del Projecte original una de les finques afectades, posteriorment
adquirida per mitjà de conveni de mutu acord subscrit el 18 de febrer de 1998.
Atès que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa,
aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels
béns immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de
realitzar “obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o
Municipi, aprovats amb els requisits legals ”.
Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons
d’urbanisme, s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’assenyala
en els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, tal com ho
estableix l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme en data 6 d’octubre de
1998, proposant que per part del ple municipal sigui incoat expedient
d’expropiació forçosa per a l’adquisició dels béns i drets afectats per l’execució
del “Projecte del carrer del Purgatori”.
El Regidor delegat d’urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació sigui adoptat el següent
ACORD
1r. INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques
necessàries per a l’execució de les previsions del “PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS PURGATORI I BARCELONETA, FASES
1 I 2”, d’acord amb allò que preveuen els articles 185 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística i 194 del Reglament de gestió urbanística,
aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
2n. APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
per l’expropiació incoada al paràgraf anterior, la qual s’annexa al present
dictamen, i acordar-ne la seva exposició pública durant un termini de quinze
dies, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també
en un dels diaris de major circulació de la província, de conformitat amb el que
disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de
novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la desenvolupa, per remissió
del 197 del Reglament de gestió urbanística.
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3r. NOTIFICAR AQUEST ACORD de forma individualitzada a les persones
directament afectades per l’expropiació.”
5.1.2

INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DE LES
FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS
DEL PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL
CARRER I DEL PASSATGE DE CRISTÒFOR COLOM I APROVAR
INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER
AQUESTA EXPROPIACIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
5 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió municipal de Govern del dia 25 de maig de 1998, fou
inicialment aprovat el “Projecte d’obres d’adequació i millora de la urbanització
del carrer i del passatge de Cristòfor Colom”, redactat pels serveis tècnics
municipals, el qual assolí l’aprovació definitiva en data 10 de juliol de 1998, al
no haver-se presentat al·legacions dins del termini d’exposició pública de
l’expedient.
Atès que l’àmbit de l’esmentat Projecte afecta una part de finca de 75 m2 de
superfície, qualificada de viari (clau A1), propietat de la societat PULIDOS
FRANCO CASTRO SL, circumstància que fa necessari incoar un expedient
d’expropiació urbanística per a la seva adquisició.
Atès que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa,
aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels
béns immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de
realitzar “obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o
Municipi, aprovats amb els requisits legals ”.
Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons
d’urbanisme, s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’assenyala
en els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, tal com ho
estableix l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme en data 5 d’octubre de
1998, proposant que per part del ple municipal sigui incoat expedient
d’expropiació forçosa per a l’adquisició dels béns i drets afectats per l’execució
del projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte d’obres d’adequació
i millora de la urbanització del carrer i del passatge de Cristòfor Colom”.
El Regidor delegat d’urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació sigui adoptat el següent
ACORD
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1r. INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques
necessàries per a l’execució de les previsions del “PROJECTE D’OBRES
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CARRER I DEL PASSATGE DE CRISTÒFOR
COLOM”, d’acord amb allò que preveuen els articles 185 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística i 194 del Reglament de gestió urbanística,
aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
2n. APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
per l’expropiació incoada al paràgraf anterior, la qual es relaciona a continuació,
i acordar-ne la seva exposició pública durant un termini de quinze dies, a
comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també en un
dels diaris de major circulació de la província, de conformitat amb el que
disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de
novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la desenvolupa, per remissió
del 197 del Reglament de gestió urbanística:
No FINCA
1

DRET AFECTAT
sòl

SITUACIO FINCA
Passatge Colom

REF. CAD.
pol 3, par 218

SUPERFÍCIE
75,00 m2

TITULAR
Pulidos Franco Castro SL

ADREÇA
ptge Colom, 5

DADES REGISTRALS
TOM
2.142

LLIBRE
771

FOLI
186

INSCRIPCIÓ
13a

FINCA
2.059-N

3r. NOTIFICAR AQUEST ACORD de forma individualitzada a les persones
directament afectades per l’expropiació.”
El senyor García i Comas explica que els dos dictàmens fan referència a la
relació de béns i drets afectats per dos projectes d’urbanització.
El primer d’ells correspon a la urbanització d’una zona verda que uneix el final del
carrer del Purgatori amb el final del carrer de Barceloneta.
La relació que acompanya el dictamen és de vuit propietats, però l’Ajuntament té
la intenció que aquesta urbanització només afecti dues finques i també pretén
aconseguir una zona verda al final del carrer del Purgatori.
Per tant no s’expropiaran les sis finques restants.
Les dues finques que s’expropien són la del senyor Carmona Piote, que té 32
metres quadrats aproximadament i la del senyor Miralles Via, que en té 446, totes
dues estan situades al carrer del Purgatori.
Ja s’ha arribat a un acord pel que fa al preu d’aquestes dues finques, però abans
de signar el conveni pel qual es fixi aquest preu, cal aprovar la relació de béns i
drets afectats per l’expropiació.
El segon dictamen fa referència a l’expropiació d’un petit terreny de 75 metres
quadrats situat al final del passatge de Cristòfor Colom.
En aquest moment estan en exposició pública les contribucions especials
destinades a la urbanització d’aquest carrer.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en el punts 5.1.1 i 5.1.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
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L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 5.1.3 i 5.1.4 de l’ordre del dia.
5.1.3

RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS
ESTATUTS I LES BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR II DEL PLA PARCIAL BASES DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
5 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per acord de la Comissió de Govern municipal de data 27 d'octubre
de 1997, varen ser aprovats inicialment els projectes d’ESTATUTS I BASES
D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR II DEL
PLA PARCIAL “BASES DE MANRESA”, promoguts i tramesos pel senyor
EDUARD SALLÉS VILANOVA, en nom i representació de l’entitat “ANTONIA
SARDÀ FERRANDO I CIA, CB”, i la senyora MONTSERRAT PRAT GARRIGA,
en nom i representació de la companyia “IMMOBILIÀRIA CEMAN, SA”, en
compliment d'allò que disposa l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística, i l’article 161 del Reglament de gestió urbanística, aprovat
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Atès que els Estatuts i Bases d'actuació aprovats varen ser publicats en el
Butlletí Oficial de la Província núm.176 del dia 24 de juliol de 1998, i que durant
el termini d'exposició pública de l’expedient va ser presentada una al·legació,
que és la següent:
NUM R.E.
1
19977

DATA
28 juliol 1998

INTERESSATS

EN REPRESENTACIÓ DE

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
JOSEP VERDAGUER ROURE

PROMOCIONS COR DE CATALUNYA
IMMOBILIARIA CEMAN SA

Atès que en aquesta al·legació s’efectuen les següents consideracions:
1. Que la societat PROMOCIONS COR DE CATALUNYA ha adquirit la
propietat de la finca registral 9.312, inscrita en el Registre de la Propietat
número 1 de Manresa, Tom 521, Llibre 253, Foli 248, mitjançant
compravenda als anteriors propietaris, subrogant-se en tots els seus drets i
obligacions.
2. Que les societats PROMOCIONS COR DE CATALUNYA i IMMOBILIARIA
CEMAN SA, ostenten actualment la propietat de més del 60% de
superfície de les finques afectades per l’àmbit del subsector II del Pla
parcial “Bases de Manresa”.
3. Que en la seva qualitat de propietaris majoritaris proposen la introducció
de diverses modificacions en els Estatuts de la Junta de Compensació
aprovats inicialment, les quals es relacionen a continuació:
a) Corregir l’errada existent a l’article 1, quan fa referència al
“Subsector I de Bases de Manresa”, havent de dir “Subsector II de
Bases de Manresa”.
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b) Donar a l’article 3.1 el redactat següent: “Domicili. La Junta tindrà
el seu domicili a Manresa, Carrer Pujada al Parc del Castell,
número 9”.
c) Donar als dos primers paràgrafs de l’article 16 el redactat següent:
“El Consell Rector estarà constituït pel President, el Secretari i
quatre vocals, un dels quals serà designat per l’Ajuntament de
Manresa. En el supòsit d’incorporar-se a la Junta una empresa
urbanitzadora, s’ampliarà el nombre de membres pel representant
de la mateixa, que tindrà la condició de vocal. El President i tres
dels vocals seran nomenats d’entre els membres de la Junta de
Compensació, essent possible que el nomenament del Secretari
recaigui en una persona aliena a la Junta”.
d) Donar als dos primers paràgrafs de l’article 17 el redactat següent:
“Els membres del Consell Rector seran nomenats per quatre
anys, podent ésser indefinidament reelegits per successius
períodes quadrienals. La renovació serà parcial, efectuant-se la
primera en dos dels seus membres que designi la sort, i la segona
els altres tres, als dos anys”.
e) Donar als dos primers paràgrafs de l’article 25 el redactat següent:
“El Consell Rector es reunirà tantes vegades com sigui necessari
per als interessos de la Junta de Compensació, a requeriment del
President o de dos dels seus membres. La convocatòria es farà
almenys amb dos dies hàbils d’antelació, amb indicació del lloc,
dia i hora de la reunió i dels assumptes a tractar, quedant
vàlidament constituït quan concorrin quatre dels seus membres”.
Atès que ha quedat acreditat documentalment el canvi de titularitat dels
terrenys a favor de PROMOCIONS COR DE CATALUNYA, i que aquesta
societat, conjuntament amb IMMOBILIÀRIA CEMAN SA, ostenten més del 60%
de la propietat de les finques incloses dins l’àmbit del subsector II del Pla
parcial “Bases de Manresa”.
Atès que en resposta a les al·legacions formulades ha estat emès un informe
per part dels serveis jurídics d’urbanisme, on es fa constar el següent:
1. Pel que fa a la primera al·legació cal dir que efectivament l’article 1r.
dels Estatuts de la Junta de Compensació conté una errada material,
quan fa referència al subsector I en lloc del subsector II. En
conseqüència s’ha d’acceptar l’al·legació i procedir a la seva
rectificació.
2. Pel que fa a la segona al·legació, el canvi de domicili de la Junta ve
justificat pel fet que l’adreça existent a l’article 3r. dels Estatuts
correspon a un local propietat dels antics titulars de la finca adquirida
per PROMOCIONS COR DE CATALUNYA SL, i que ja no formaran
part de la Junta. En conseqüència, s’ha d’acceptar l’al·legació.
3. Pel que fa a les al·legacions 3, 4 i 5 cal dir que no es justifica la
conveniència d’ampliar el nombre de membres del Consell Rector, ja que
no ha variat el nombre de propietaris afectats per l’àmbit del Pla parcial.
En conseqüència, s’han de desestimar les al·legacions.
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Vist el contingut de l'article 162.3 del Reglament de gestió urbanística, aprovat
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, quan diu que “transcorreguts els
terminis d’al·legacions ... l'Administració actuant aprovarà definitivament els
Estatuts i les Bases d'actuació amb les modificacions que en el seu cas,
procedissin i designarà el seu representant a l'òrgan rector de la Junta".
Vist el contingut de l'article 162.5 del mateix Reglament, quan diu que “en la
notificació de l'acord d'aprovació definitiva es requerirà a aquells que siguin
propietaris afectats, .., i no haguessin sol·licitat la seva incorporació a la Junta,
perquè així ho efectuïn, si ho desitgen, en el termini d'un mes, comptat des de
la notificació..."
Atès que els Estatuts i les Bases d'actuació de les Juntes de Compensació
s'han de tramitar d'acord amb allò que estableixen els articles 161 i següents
del Reglament de gestió urbanística, així com els articles 64 i 65, per remissió
del 176.2, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el text
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d'urbanisme en data 5 d’octubre de
1998, en què es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades i
procedir a l'aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d'actuació.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa que pel Ple municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r. ESTIMAR les al·legacions presentades per les societats PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA SL i IMMOBILIÀRIA CEMAN SA, referents a la
modificació dels articles 1 i 3 dels Estatuts de la Junta de Compensació del
subsector II del Pla parcial Bases de Manresa, pel que fa a la rectificació d’una
errada material i al canvi de domicili de la Junta, i DESESTIMAR la resta de les
al·legacions presentades, d’acord amb els motius indicats a la part expositiva
d’aquest Dictamen.
2n. APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS I LES BASES
D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR II DEL
PLA PARCIAL “BASES DE MANRESA”, en compliment del que disposen els
articles 162 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret
3288/1978, de 25 d'agost, i l'article 64, per remissió del 176.2, del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.
3r. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com el
text íntegre dels Estatuts i les Bases d’actuació aprovats, i NOTIFICAR-LO
individualment a tots els propietaris afectats pel sistema d'actuació, de
conformitat amb allò que disposa l'article 162.4 del Reglament de gestió
urbanística.
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4t. REQUERIR, d’acord amb l'article 162.5 del Reglament de gestió urbanística,
a tots aquells propietaris afectats que no haguessin sol·licitat la seva
incorporació a la Junta de Compensació, perquè en el termini d'un mes,
comptat des del dia hàbil següent al de la notificació del present acord, facin
efectiva la seva incorporació, tot advertint-los que en cas contrari seran
expropiats, a l’empara de la legislació urbanística vigent.
5è. DESIGNAR com a representant de l'Administració actuant que haurà de
formar part de l'òrgan rector de la Junta de Compensació, al Regidor delegat
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament.”
5.1.4

APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS I LES BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ “LA FONERIA”,
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR TRIETA,
PRESENTATS PER LA SOCIETAT BILSBE, SA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
22 de setembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per acord de la Comissió de Govern municipal de data 27 d'octubre
de 1997, varen ser aprovats inicialment els projectes d'ESTATUTS I BASES
D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ "LA FONERIA", DEL PLA
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR TRIETA, presentat pel senyor JoaquimMaria Guardiola Genís, actuant en nom i representació de la societat BILSBE
SA, en compliment d'allò que disposa l'article 161 del Reglament de gestió
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Atès que els Estatuts i Bases d'actuació varen ser publicats en el Butlletí Oficial
de la Província núm.11 del dia 13 de gener de 1998, i que durant el termini
d'exposició pública que finalitzà el dia 30 de gener de 1998, no va ser
presentada cap mena d’al·legació, reclamació ni recurs.
Vist el contingut de l'article 162.3 del Reglament de gestió urbanística, aprovat
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, quan diu que “transcorreguts els
terminis d’al·legacions ... l'Administració actuant aprovarà definitivament els
Estatuts i les Bases d'actuació amb les modificacions que en el seu cas,
procedissin i designarà el seu representant a l'òrgan rector de la Junta".
Atès, no obstant l’anterior, que en el punt quart de l’acord de la Comissió de
Govern de 27 d’octubre de 1997, es condicionava l’aprovació definitiva dels
Estatuts i les Bases d’actuació a què fos prèviament aprovat el Pla especial de
reforma interior anomenat “Pla especial Trieta”.
Vist que per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 15 de
juliol de 1998 va ser aprovat definitivament el “Pla Especial Trieta“, promogut
per la societat Bilsbe SA, quedant d’aquesta forma complerta la condició
imposada per la Comissió de Govern.
Vist el contingut de l'article 162.5 del mateix Reglament, quan diu que “en la
notificació de l'acord d'aprovació definitiva es requerirà a aquells que siguin
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propietaris afectats, .., i no haguessin sol·licitat la seva incorporació a la Junta,
perquè així ho efectuïn, si ho desitgen, en el termini d'un mes, comptat des de
la notificació..."
Atès que els Estatuts i les Bases d'actuació de les Juntes de Compensació
s'han de tramitar d'acord amb allò que estableixen els articles 161 i següents
del Reglament de gestió urbanística, així com els articles 64 i 65, per remissió
del 176.2, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el text
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d'urbanisme en data 22 de setembre de
1998, en què es proposa l'aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases
d'actuació.
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
considera que per part del Ple municipal s'haurien d'adoptar els següents
ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS I LES BASES D'ACTUACIÓ
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ "LA FONERIA", DEL PLA ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR TRIETA, presentats per Joaquim-Maria Guardiola
Genis, actuant en nom i representació de la societat BILSBE SA, en
compliment del que disposen els articles 162 del Reglament de gestió
urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, i l'article 64, per
remissió del 176.2, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i NOTIFICARLO individualment a tots els propietaris afectats pel sistema d'actuació, de
conformitat amb allò que disposa l'article 162.4 del Reglament de gestió
urbanística.
3r. REQUERIR, de conformitat amb l'article 162.5 del Reglament de gestió
urbanística, a tots aquells propietaris afectats que no haguessin sol·licitat la
seva incorporació a la Junta de Compensació, perquè en el termini d'un mes,
comptat des del dia hàbil següent al de la notificació del present acord, facin
efectiva la seva incorporació, tot advertint-los que en cas contrari seran
expropiats, d'acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent.
4t. DESIGNAR com a representant de l'Administració actuant que haurà de
formar part de l'òrgan rector de la Junta de Compensació "La Foneria", al
Regidor delegat d'Urbanisme d'aquest Ajuntament.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de dos dictàmens de tràmit amb
els quals s’aproven estatuts i bases d’actuació.
En urbanisme no només és important dibuixar, sinó que al darrera hi ha d’haver
una certa gestió urbanística.
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Amb aquests dictàmens s’aproven definitivament les bases i estatuts d’unes
juntes de compensació pels quals tot un conjunt de propietaris de la ciutat, en el
primer cas, els de l’entorn del Pla Parcial Bases de Manresa i, en el segon cas,
els afectats pel Pla Especial del carrer Trieta, on hi ha la foneria de l’antiga
Maquinària Industrial, podran definir els aprofitaments i repartir-se els guanys i les
despeses per tirar endavant aquests espais que són pendents de planificació.
En el primer cas, es pot observar que hi ha un parell d’errades i un canvi de
domicili que s’han adequat a la petició de la pròpia junta i, en canvi, no s’ha
acceptat la sol.licitud d’ampliació del nombre de vocals perquè no era convenient
ja que hi hauria més vocals que propietaris.
En el segon cas, ja s’ha aprovat el Pla Especial i està a punt per fer les gestions.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en el punts 5.1.3 i 5.1.4 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
5.1.5

APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
PRIMER
EXPEDIENT
D’OPERACIONS
JURÍDIQUES
COMPLEMENTÀRIES
DEL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR
“ELS TRULLOLS”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
6 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió de la Comissió de Govern del dia
27 de juliol de 1998, fou aprovat dictamen amb els acords següents:
“1r.- APROVAR INICIALMENT L’ANOMENAT “PRIMER EXPEDIENT D’OPERACIONS
JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL
POLÍGON 1 DEL SECTOR “ELS TRULLOLS” que s’adjunta al present
Dictamen i en els termes contemplats a l’article 14 del Decret 303/1997,
de 25 de novembre, aprovatori del Reglament sobre mesures per
facilitar l’execució urbanística.
2n.- NOTIFICAR L’ANTERIOR

ACORD A TOTS ELS PROPIETARIS I/O TITULARS DE
DRETS REALS COMPRESOS EN L’ÀMBIT DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ per

tal que, dins del termini de vint dies, presentin totes les al·legacions que
tinguin per convenient, a quins efectes tindran de manifest la totalitat de
l’expedient complementari aprovat a l’anterior acord”.
Atès que l’article 14 de l’esmentat Decret 303/1997, de 25 de novembre,
aprovatori del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística,
disposa que “l’expedient d’operacions jurídiques complementàries de la
reparcel·lació es tramitarà amb aplicació de les regles següents: b) Quan tingui
per objecte la rectificació de circumstàncies descriptives de les finques
aportades o resultants, sempre que aquells aspectes no afectin a la participació
dels titulars de finques aportades en la comunitat reparcel·latòria o a la
quantificació de l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, la
tramitació de l’expedient es limitarà a l’aprovació de l’òrgan actuant, prèvia
compareixença dels titulars interessats o, en altre cas, sempre que haguessin
estat notificats del contingut de la rectificació, amb fixació del termini de vint
dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes”.
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Atès que han estat practicades les adients notificacions a la totalitat de
propietaris del polígon, sense que consti que hagi estat presentada cap
al·legació, reclamació o recurs.
Atès que l’article 8è del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre la
inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística,
disposa:
“La aprobación definitiva del proyecto de equidistribución será título
suficiente para:
1. La inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción y la
rectificación de su extensión superficial o de sus linderos o de cualquier
otra circunstancia descriptiva, sin necesidad de otro requisito. Cuando
el proyecto se hubiere llevado a cabo por acuerdo unánime de los
interesados o a instancia de propietario único, para que produzca los
efectos previstos en este párrafo deberá someterse al trámite ordinario
de información pública previsto en la legislación urbanística para los
proyectos de equidistribución.
2. La realización de las operaciones de modificación de entidades
hipotecarias que sean precisas para la formación de las fincas que han
de ser incluidas en la unidad de ejecución”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l’aprovació
definitiva de l’expedient.
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple de l’Ajuntament
l'adopció del següent
ACORD
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ANOMENAT “PRIMER EXPEDIENT D’OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 1
DEL SECTOR “ELS TRULLOLS” QUE S’ADJUNTA AL PRESENT DICTAMEN i en els
termes contemplats a l’article 14 del Decret 303/1997, de 25 de novembre,
aprovatori del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística.
2n.- DEMANAR DEL SENYOR REGISTRADOR DE LA PROPIETAT la rectificació de la
descripció de la finca objecte del “PRIMER EXPEDIENT D’OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL
SECTOR “ELS TRULLOLS” definitivament aprovat en l’apartat anterior, segons
el que disposa l’article 8è del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre la
inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa
urbanística, i la inscripció del projecte de reparcel·lació.”
El senyor García i Comas explica que aquest primer expedient d’operacions
jurídiques Els Trullols fa referència a la finca que serà propietat de l’Ajuntament
en el moment de la seva inscripció i que prové del deu per cent d’aprofitament
urbanístic del Pla Parcial.
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Al Registre de la Propietat hi havia una errada pel que fa a les dimensions
d’aquesta finca que ara es corregeix amb aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
5.1.6

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’AIGÜES
DE MANRESA, S.A. PER IMPORT D’1.523.016 PESSETES I A
FAVOR DE LA JUNTA DE LA SÈQUIA, PER IMPORT DE 654.290
PESSETES, PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat d’Hisenda i
del regidor delegat d’Urbanisme, de data 1 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu
el següent:
“Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el president de la Comissió Informativa d’Urbanisme i el president de
la Comissió Informativa d’Hisenda, proposen al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels
creditors que a continuació es relacionen pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
CREDITOR

CONCEPTE

AIGUES DE MANRESA, S.A.

Treballs de conducció d’aigua potable de
tub de fundició ductil Ø 250 mm.,
ocasionats per les obres de reforç de part
del paviment com a millora de la cruïlla c/
Divina Pastora i c/ de Santa Clara Nova.

908.593 PTA

Treballs de reposició d’instal.lacions
afectades per les obres de la 2ª Fase
d’Ordenació de la Plaça de Sant Domènec.

337.895 PTA

Treballs d’instal.lació i reposició de xarxa
d’aigua pota- ble afectada per l’obra
d’Urbanització del carrer Purgatori.

276.528 PTA

Treballs de substitució del canal de Santa
Clara de la Sèquia de Manresa per un tub
de formigó estanc de diàmetre600 mm.,
ocasionats per les obres de reforç de part
del paviment com a millora de la cruïlla del
c/ Divina Pastora i c/ de Santa Clara Nova.”

654.290 PTA

JUNTA DE LA SÈQUIA

IMPORT

El senyor García i Comas explica que es tracta d’un reconeixement de crèdit
que afecta les obres dels carrers de la Divina Pastora i de Santa Clara Nova on
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es van haver de col.locar tubs d’aigua i desviar una part de la Sèquia. També
afecta les obres de modificació dels tubs d’aigua de la plaça de Sant Domènec i
les obres d’instal.lació d’aigua del carrer del Purgatori.
Aquestes despeses eren previstes en cada un dels projectes. Per tant, aquest
reconeixement de crèdit no significa que sigui una despesa imprevista o
addicional per a l’Ajuntament sinó que ha estat com a conseqüència del fet que
no es va seguir el procediment de contractació d’aquestes obres. La societat
Aigües de Manresa va començar a executar les obres abans que fossin
contractades i, quan s’ha volgut regular la situació, no s’ha pogut contractar
perquè les obres ja s’han executat.
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen donat que es tracta del pas
necessari perquè la societat Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia puguin
fer efectiu el seu cobrament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.1.7

APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
PROJECTE
DE
CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT
DE MANRESA - TORRENT DE SANT IGNASI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
7 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 31 de juliol de 1998, varen
ser presos els acords següents:
1r. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA -TORRENT DE SANT
IGNASI-”, promogut per l’AJUNTAMENT DE MANRESA, amb un pressupost
per a coneixement de l’Administració de MIL CENT SETANTA-SET MILIONS
NOU-CENTES
SEIXANTA-VUIT
MIL
SIS-CENTES
PESSETES
(1.177.968.600 PTA).
2n. DECLARAR expressament que el Projecte que es tracta inclou l’Estudi
de seguretat i salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Projecte inicialment aprovat a
l’apartat anterior, prèvia la inserció del corresponent anunci en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de trenta dies, als efectes d’allò
que preveu l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
4t. CONDICIONAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte inicialment
aprovat a què, amb caràcter previ, sigui aportat un text refós que incorpori
correctament les prescripcions assenyalades pels serveis tècnics d’obra
pública en el seu informe de 22 de juliol de 1998.
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Atès que l’esmentat Projecte d’obra ha estat de manifest al públic en aquest
Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 21 d’agost al
26 de setembre d’enguany, ambdós inclosos, previ anunci publicat en el tauler
d’anuncis, i que durant l’esmentat termini no ha tingut entrada cap al·legació.
Atès que en data 7 d’octubre de 1998, ha estat presentat un text refós del
Projecte, a l’efecte de donar compliment a les prescripcions imposades en
l’acord del Ple d’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics d’obra pública en data 7
d’agost de 1998, en relació al Text refós presentat.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 7
d’agost de 1998.
Atès que la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha de subjectar
a les determinacions de l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest projecte d’obra, en base a
la quantia del seu pressupost, correspon al Ple de la Corporació, perquè així ho
determina l’article 264 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, per remissió de l’article 38.1 del Decret 179//1995, de 13
de juny.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE
LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA -TORRENT DE
SANT IGNASI-”, promogut per l’AJUNTAMENT DE MANRESA, de conformitat
amb allò que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració MIL CENT QUARANTA-SET MILIONS NOUCENTES QUINZE MIL DUES-CENTES SETANTA-SET
PESSETES
(1.147.915.277 PTA).
2n. PUBLICAR l’anunci de l’aprovació definitiva de l’expedient en el Butlletí
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment de l’article 38.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de
juny.”
El senyor García i Comas explica que aquest és un tema fonamental per a la
ciutat present i futura perquè, si una ciutat s’ha de suportar, ha de suportar l’aigua
que travessa per ella i el Torrent de Sant Ignasi és un dels punts on va a parar
l’aigua de Manresa.
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El projecte que s’aprova definitivament té un import de 200 milions de pessetes
per a la fase 1, més 900 milions de pessetes per a la fase 2. Això suposa un
import total de 1.100 milions de pessetes aproximadament.
Per tant, és un projecte que, per la seva importància, és cabdal per al futur de la
ciutat. Les aigües dels espais del Pla Parcial de la Parada i tota la part dels
Dolors, han d’anar a desembocar al riu Cardener a través del Torrent de Sant
Ignasi.
En aquest Torrent hi ha tot un conjunt d’obres que s’han executat en aquests
moments i que, cal recordar que es va fer tot un treball que demostrava que el
traçat de la conducció era estret. Per solucionar aquesta situació, hi havia l’opció
de construir unes basses d’acumulació d’aigua, però estudis posteriors van
demostrar que eren molt cares de construir i també molt cares de mantenir.
Per tant, s’optarà per ampliar les dimensions del Torrent de Sant Ignasi que
travessa la ciutat sobretot des d’on hi havia la Fàbrica Nova fins al final del carrer
de Sallent en el seu creuament amb el carrer d’Avinyó.
És a dir, una bona part de la canalització del Torrent de Sant Ignasi s’ha d’obrir i
reconstruir.
En el projecte s’inclouen dues fases. Una d’aquestes dues fases té un import de
200 milions de pessetes i és la que es preveu executar quan es pugui contractar.
Aquesta fase consta de quatre parts: una consistent en la reconstrucció del
Torrent modificant la seva estructura interior i netejant-lo. Aquesta part està
valorada en 35 milions de pessetes i parteix de la plaça de Sant Ignasi fins al riu,
és a dir, tota la part antiga del Torrent. Una altra, que partirà d’aquest punt i que
inclourà el cobriment de la Piscina, és a dir, tota la part del Torrent que passa a
celobert des de la Piscina fins als antics Tintes Baltierrez. L’import d’aquesta part
és de 55 milions de pessetes. Una tercera que no s’executarà, que és la
corresponent al pas del Torrent per l’interior de la Fàbrica Nova. Aquesta part
s’executarà quan s’urbanitzi la Fàbrica Nova. Una quarta part que s’inicia quan el
Torrent surt de la Fàbrica Nova, a la carretera de Santpedor, fins a arribar a la
plaça de Maria Matilde Almendros, amb un import de 97 milions de pessetes.
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen que aprova definitivament aquest
projecte desglossat en dues fases.
El senyor Iglesias i Sala intervé dient que el GMCIU donarà suport al projecte
per la seva importància i perquè, pel fet que hi ha fons FEDER al darrere, aquesta
fase de 200 milions de pessetes s’ha d’executar, però voldria fer un suggeriment
que ja es va comentar en la Comissió Informativa d’Urbanisme. Des del punt vista
tècnic, considera que un projecte que agafa la vessant important que tindrà amb
la urbanització de La Parada, etc., hauria de preveure la seva modificació amb
finançament del futur FEDER amb urbanitzacions de la part que no s’executa ara,
en el sentit que en els dos angles rectes que hi ha a la carretera del Pont de
Vilomara amb Sant Joan d’En Coll, a llarg termini, s’haurà de fer una sortida
d’aigües en la direcció del futur carrer que prevegi el Pla Especial de la Fàbrica
Nova, que ara no és possible.
Per tant, s’ha d’aprovar per les raons exposades, però considera que caldria tenir
en compte, juntament amb el Pla Especial, una modificació d’aquest projecte per
evitar aquells dos angles rectes que, per un tema d’aigües i d’una vessant tant
important, mai és una solució bona per la ciutat.
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El senyor García i Comas diu que el senyor Iglesias exposa una qüestió tècnica.
El Torrent de Sant Ignasi passa per sota de la Fàbrica Nova i en aquest moment
no es pot desviar. En el futur, quan s’urbanitzi aquest sector, possiblement es
desviï aquest Torrent o continuï recte pel carrer de Sant Joan d’En Coll, sense
passar per sota de la Fàbrica Nova, per connectar-se amb el punt del Torrent
situat als Tintes Baltierrez.
Per tant, en aquest moment, el Torrent quedaria tal com està, adoptant forma
d’essa que pot ser millorada, però que, de moment, és així com està al projecte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
5.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

5.2.1

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIRECCIÓ
GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER REGULAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA UNITAT
MÒBIL DE CONTROL D’EMISSIONS DE GASOS DELS VEHICLES
DE MOTOR.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient, de
data 5 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la necessitat de fer front als problemes derivats de la incidència de la
contaminació atmosfèrica sobre persones i béns, obliga l’Administració
Municipal a dedicar-hi esforços tècnics i humans considerables i no sempre al
seu abast.
Atès que, per contribuir a aquesta tasca, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, presta serveis i cooperació tècnica als municipis de la
província com la cessió temporal d’una unitat mòbil per a les operacions de
vigilància i control de les emissions de gasos de vehicles que circulen per la
ciutat de Manresa
Atès que en anys anteriors l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Medi
Ambient ja han col·laborat en aquesta tasca de control de la contaminació
atmosfèrica,
Atès que des de l’Ajuntament de Manresa, en data 30 de març de 1998, va
manifestar el seu interès per utilitzar la unitat mòbil de mesura de contaminants.
Atès que per part del Departament de Medi Ambient ha estat presentada una
proposta de conveni de cessió d’ús de la unitat mòbil de control d’emissions de
gasos dels vehicles, a l’efecte de donar compliment a la petició formulada per
l’Ajuntament.
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’article 26 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.d) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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Vist l’informe emès pel tècnic de gestió de la Unitat de Medi Ambient i pels
serveis jurídics d’Urbanisme i Medi Ambient.
El Regidor delegat de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ presentada
pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a signar
entre aquest Ajuntament i la Direcció General de Qualitat Ambiental, amb
l’objecte de regular la cessió d’ús de la unitat mòbil de control d’emissions de
gasos dels vehicles de motor.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Mas i Font explica que es tracta de l’aprovació d’un conveni que
regula la cessió d’ús d’un aparell de mesura que aporta la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient.
Aquesta acció concreta, que es desenvoluparà durant quinze dies, entre finals
d’octubre i primers de novembre s’emmarca clarament en el Pla Director
d’Objectius, en la seva línia número vuit i l’acció número 4. L’equip de govern
espera poder desenvolupar aquesta acció sota les premisses del dictamen que
ara se sotmetrà a votació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.

6.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde disposa la lectura i debat conjunts dels dictàmens inclosos en els punts
6.1.1 i 6.1.2 de l’ordre del dia, així com també de les esmenes que s’han
presentat respecte a aquests assumptes.
6.1.1

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚM. 1 A 4 I 6 A 16, REGULADORES DE
DIVERSOS
TRIBUTS
MUNICIPALS
I
APROVAR
PROVISIONALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚM. 17 A 40, REGULADORES DE
TRIBUTS MUNICIPALS (TAXES), PER A L’EXERCICI DE 1999.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data 8
d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
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“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 Municipals que hauran de regir per l'exercici 1999.
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 1999.
Atès que s'ha donat compliment al previst al primer apartat de la disposició
transitòria segona de la llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic.
Atesos els informes econòmics emesos pel Cap dels Serveis Financers.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració, i Especial de Comptes 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 de Tributs Municipals que a continuació es
detallen, i que queden recollits als annexos 1 a 15 a aquest dictamen:

- Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
(annex 1): Article 11
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (annex 2):
Article 2, apartat 3
Article 5, apartat 1
Article 11
- Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres (annex 3): Article 4, apartat 2
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana (annex 4): Article 13
- Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius (annex 5): Article 6
- Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa sobre plaques, patents i
distintius (annex 6): 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 (annex 7): Article 5.
- Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de
la via pública (annex 8): Article 6, apartat 1.
43

- Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l'atorgament de
llicències urbanístiques (annex 9): Article 11, apartats 1 i 4
- Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per llicència d'obertura
d'establiments (annex 10): Article 8, apartats 1 i 2
- 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 comercials
(annex 11): Article 7
- Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries
(annex 12): Article 7.
- Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal
(annex 13): Article 6.
- Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques (annex 14): Article 9, apartats 1 i 3.S'afegeixen 7 trams a la
classificació de carrers
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per serveis de control i
regulació de l'abocament de residus industrials a la xarxa de clavegueram
públic (annex 15): Article 7
Segon: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de les taxes que es
contenen a les ordenances fiscals que es detallen a continuació i que queden
recollides als annexos 16 a 40 a aquesta dictamen :

- Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa 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.
(Annex 16)
- Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa 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. (Annex 17)
- Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal derivat de reserves de la via
pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través
de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de
mercaderies de tota mena. (Annex 18)
- Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires,
empostissats i tribunes. (Annex 19)
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- Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l'obertura de
rases, foses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les
voreres. (Annex 20)
- Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal derivats 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. (Annex 21)
- Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal amb riells, pals, cables,
permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o de registre, bàscules, aparells
per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal.lacions semblants.
(Annex 22)
- Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal derivat de l'extracció de
sorra i altres materials de construcció. (Annex 23)
- Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa
de terrenys i sepultures del Cementiri municipal. (Annex 24)
- Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal d'equipaments i béns
esportius i culturals municipals. (Annex 25)
- Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per aprofitament especial o
utilització privativa del domini públic derivat de l'estacionament controlat de
vehicles de tracció mecànica en zones especials i determinades de la via
pública sota control horari limitat. (Annex 26)
- Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de venda de textos, publicacions i impresos. (Annex 27)
- Ordenança fiscal número 29, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de col.locació de plaques de numeració de finques. (Annex 28)
- Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de vigilància especial d'establiments. (Annex 29)
- Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del serveis
d'ensenyament a l'Escola d'Arts de Manresa. (Annex 30)
- Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
d'ensenyament al Conservatori Municipal de Música. (Annex 31)
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- Ordenança fiscal número 33, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
culturals i esportius. (Annex 32)
- Ordenança fiscal número 34, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
al Centre de Medicina Esportiva. (Annex 33)
- Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per l'entrada a museus,
exposicions i altres centres o llocs anàlegs. (Annex 34)
- Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia. (Annex 35)
- Ordenança fiscal número 37, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
de neteja. (Annex 36)
- Ordenança fiscal número 38, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
de guies informadors turístics locals. (Annex 37)
- Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
socials i residències municipals. (Annex 38)
- Ordenança fiscal número 40, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de subministrament d'aigua potable. (Annex 39)
- Ordenança fiscal número 41, reguladora de la taxa per la utilització del sanitari
públic automàtic ubicat a la Plaça Sant Domènec. (Annex 40)
Tercer: Aprovar provisionalment la modificació de la classificació fiscal dels
carrers de la ciutat a efectes d'aplicació de les ordenances fiscals, segons
l'annex 41 a aquest dictamen.
Quart: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la
província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest
període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al.legació, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.
Cinquè En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats
i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de
1999 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de modificació presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-EV, en data 19 d’octubre que, transcrita, diu el
següent:
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“Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.
(Annex 12).
Adequar les tarifes de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per
recollida d’escombraries, de forma que l’increment de dita ordenança sigui d’un
5 % respecte de les tarifes que per aquest concepte hi ha actualment vigents
per a l’any 1998.”

6.1.2

APROVAR
PROVISIONALMENT
L’ORDENANÇA
GENERAL
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS I ELS SEUS ANNEXOS,
PER A L’EXERCICI DE 1999.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data 8
d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics i
les tarifes corresponents que hauran de regir per l'exercici 1999.
Atès que s'ha donat compliment al previst al primer apartat de la disposició
transitòria segona de la llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració, i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
Primer: Aprovar provisionalment l'Ordenança General reguladora dels preus
públics i els annexos de tarifes que a continuació es detallen, segons els
annexos 1 a 4 a aquest dictamen:
A) Ordenança General reguladora dels Preus Públics. (Annex 1):
B) Tarifes.
1. Preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos. (Annex 2)
2. Preu públic per serveis culturals i esportius. (Annex 3)
3. Preu públic per la
prestació de serveis al Mercat Municipal de
Puigmercadal. (Annex 4)
Segon: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb el redactat de
l'Ordenança i els seus annexos, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut
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aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al.legació, els
acords adoptats restaran aprovats definitivament.
Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles i tarifes
modificats, els quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1999 i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Quart: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 1999 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 que es tracti.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de modificació presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-EV, en data 19 d’octubre que, transcrita, diu el
següent:
“1. Preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos (Annex 2).
Suprimir l’epígraf 3.2 “Plànol i opuscle turístic de la ciutat”, corresponent al preu
públic per a la venda de textos, publicacions i impresos.”
El senyor Teixeiro i Macipe diu que sempre se sol reiterar la importància
d’aquest debat ja que les ordenances fiscals i les seves corresponents
modificacions permetran obtenir els ingressos que la ciutat és capaç de destinar a
si mateixa. És una frase feta, però és certa.
No obstant això, l’experiència d’aquests tres últims anys i l’observació de la
realitat empírica demostra l’esterilitat o discutibilitat implícita del debat,
evidentment, des del punt de vista d’esdeveniments conjunts, malgrat que no ho
sigui des del punt de vista d’autoestima personal o professional. Perquè,
normalment, a la proposta d’un grup que economètricament i socialment, es
considera raonable que sigui justificada, no li correspon una acceptació també
raonable d’un altre grup. És a dir, si un grup proposa un increment del dos per
cent, l’altre grup reacciona proposant un increment de l’u per cent i, si es proposa
una disminució de l’u i mig per cent, a l’altre grup li sembla més convenient aplicar
una disminució del tres per cent, i així successivament, ja que, en principi, és obvi
que aquesta actuació demagògicament ven molt més i alhora, cadascú juga el
seu paper.
Aquesta reflexió ens porta a la conclusió que hi ha un element que completa
aquesta anàlisi consistent en el fet que, en matèria econòmica, tot aquest
llenguatge d’idees i de tribuna no constitueix currículum ni permet assolir cap
posició defensable ja que hi ha una paraula màgica que és fonamental,
“resultats”. Els resultats són els únics que avalen o no les presentacions i que
donen confiança o credibilitat a qualsevol de les propostes.
No vol ser molt reiteratiu, però, com a element d’enllaç per dibuixar el marc o
l’escenari en el qual personalment considera que són incloses les ordenances
fiscals, considera que és interessant la situació econòmica de l’Ajuntament que
resumeix a continuació.
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Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 1994: 1.130 milions de pessetes
negatius i a 31 de desembre de 1995: 899 milions de pessetes, és a dir, l’any
1995 hi va haver una reducció de 231 milions de pessetes.
Aquest romanent a 31 de desembre de 1996 va ser de 726 milions de pessetes,
per tant, hi va haver una reducció de 173 milions de pessetes.
L’any 1997 aquest romanent va ser de 489 milions de pessetes que signifiquen
una reducció de 237 milions de pessetes.
Per definir l’escenari en el qual es poden emmarcar les ordenances fiscals de
1999 es podrien assenyalar les coordenades següents: en primer lloc, un
augment genèric del 2 per 100 en totes les figures impositives, impostos, taxes i
preus públics. En segon lloc, la incidència del segon any de la revisió cadastral
que es va fer a l’any 1997 i que, amb la pretensió de reduir el seu impacte de
pressió fiscal, es proposa reduir el tipus impositiu de l’IBI urbà en 1,5 punts
passant, d’aquesta manera, del tipus del 0,920 de l’any 1998, al 0,907 per a l’any
1999. En tercer lloc, pel que fa a la creació, manteniment i millora de tots els
serveis municipals, es podria resumir la situació de la manera següent, parlant
sempre de despeses liquidades, que són la realitat del que ha passat a
l’Ajuntament: en el capítol I de Personal, els 1.603 milions de pessetes que hi
havia a 31 de desembre del 1994 han passat a ser 1.887 milions de pessetes, la
qual cosa suposa un increment del 17,72 per 100. En el capítol II de Béns i
Serveis, els 1.159 milions de pessetes que hi havia a 31 de desembre del 1994
han passat a ser 1.355 milions de pessetes a 31 de desembre del 1995, és a dir,
s’ha incrementat en un 16,91 per cent. El capítol III de Despeses Financeres,
òbviament ha de baixar per coherència amb el que ha explicat abans. Aquest
capítol ha passat de 339 milions de pessetes a 235 milions de pessetes, la qual
cosa suposa un decrement del 30,68 per 100. Les Transferències Corrents han
passat de 237 milions de pessetes a 31 de desembre del 1994 a 309 milions de
pessetes a 31 de desembre del 1997, la qual cosa suposa una diferència del
30,38 per 100.
En resum, el total d’ingressos corrents de 3.338 milions de pessetes han passat a
ser de 3.786 milions de pessetes, la qual cosa suposa un increment del 13,42 per
100.
En quart lloc, es crea el nou servei de la Deixalleria amb un cost aproximat de 20
milions de pessetes. Això suposa, en principi, la necessitat d’incrementar les
tarifes per absorbir l’increment del cost. Aquests 20 milions de pessetes, sobre la
base de 284 milions de pessetes, que és l’import total de les escombraries,
representa un 7,04 per 100. En una primera aproximació, la proposta de
modificació de la taxa d’escombraries seria els 2 punts de revisió de la fórmula
polinòmica de revisió de preus, més el 7,04 per 100 que sumaria el 9,04 per 100
com a primera proposta i després explicarà que es proposa reduir aquest
percentatge.
En cinquè lloc, la situació econòmica de l’Ajuntament que ja ha explicat abans
que es resumeix en el romanent negatiu de tresoreria a 31 de desembre, de 489
milions de pessetes.
En sisè lloc, l’aplicació legal de la Llei 25/1998 de 13 de juliol, de Modificació del
règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació dels preus públics, que
provoca que, allò que es coneixia fins ara com a preus públics i que es recollien a
la pròpia Ordenança General de Peus Públics, es converteixin pràcticament tots
ells en taxes, creant, com a preus públics, únicament tres epígrafs que són el
Preu Públic per a venda de textos, publicacions i impresos, parcialment; el Preu
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Públic per a Serveis Culturals i Esportius, parcialment també; i el Preu Públic per
la Prestació de Serveis al Mercat Municipal de Puigmercadal.
Alguns Preus Públics que ara s’han convertit en taxes s’actualitzen buscant una
progressivitat en el seu finançament, però, en general la mitjana ponderada
també es manté en el 2 per 100.
Aquestes són, de forma resumida, les sis coordenades que dibuixen l’escenari de
les modificacions de les Ordenances Fiscals per al proper exercici econòmic.
Les modificacions proposades, en síntesi, són les següents: l’Ordenança Fiscal
número 1 de l’IBI suposa un decrement per als béns de naturalesa urbana de l’1,5
per 100, passant aquest tipus del 0,92 al 0,907 per 100. En els béns de
naturalesa rústica, l’increment és del 2 per 100, per tant, en conseqüència, el
tipus és del 0,485 per 100. L’Ordenança Fiscal número 2 corresponent a l’impost
sobre els vehicles de tracció mecànica té un increment del 2 per 100 sobre les
quotes. En aquest cas es modifica l’apartat 2 de l’article 2 per una qüestió
lingüística consistent en canviar el terme “poden” pel terme “puguin” per
considerar que el subjuntiu és més correcte. També es completa donant-li més
amplitud i concreció a l’article 11 referent a la gestió, liquidació, recaptació,
inspecció, sancions, etc. de les ordenances.
En l’Ordenança Fiscal número 3 de l’ICIO i número 4 de la plusvàlua també
s’aplica el 2 per 100, de forma que l’ICIO passa del 2,51 al 2,56 i la plusvàlua
s’incrementa només en els tipus de gravamen del període impositiu i no en el PAI
(Percentatge Anyal d’Increment) que es manté igual que abans.
Pel que fa a les Ordenances Fiscals, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 16, no cal fer gaires
comentaris perquè se’ls aplica un 2 per 100.
En l’Ordenança Fiscal número 11, corresponent a la taxa per llicència d’obertura
d’establiments, el percentatge que s’aplica sobre la quota mínima de l’IAE passa
del 210 per 100 al 214 per 100 que representa un increment de l’1,90 per 100.
Aquest percentatge sol ser del 2 per 100, però, de vegades, és de l’1,90 per 100
com en aquest cas.
L’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries, s’incrementa, en principi, en un 9,04 per 100 i després ja ho
explicarà més àmpliament.
En l’Ordenança Fiscal número 14, sobre taxa de Cementiri Municipal, els
diferents serveis estan afectats per increments percentuals diferents que van del
0,5 per 100 al 3,3 per 100, però, donant, com a resultat aproximat una mitjana
ponderada del 2 per 100.
Com és sabut, cada taxa ha de portar una valoració econòmica del cost i del
rendiment del servei. En casos com aquest del servei de Cementiri Municipal i
altres serveis fúnebres, en els quals no és del 2 per 100, es produeix un dèficit
aproximat de 17 milions de pessetes.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 15, sobre l’IAE, el coeficient d’increment
d’aplicació per a totes les categories serà de l’1,41 per 100 en lloc de l’1,38 per
100. Es mantenen tots els índexs de situació que corresponen a les set
categories en les que es divideixen els carrers de la ciutat.
S’incorporen també diferents trams de carrers en la seva classificació que són els
carrers de Carrasco i Formiguera, Alcalde Armengou-Ginjoler, plaça Europa i
plaça de Lluís Companys, plaça d’Excursionisme, plaça de Maria Matilde
Almendros i plaça del Mil.lenari Catalunya, juntament amb el passeig de Salvador
Espriu.
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Les Ordenances Fiscals 17 a 24 regulen la taxa per utilització privativa i
aprofitament especial del domini públic en les seves diferents formes. Es redacta
la norma que dóna suport jurídic i s’incrementen les tarifes vigents al 1998 en un
2 per 100.
L’Ordenança Fiscal número 25, reguladora de la taxa per utilització privativa de
terrenys i sepultures del Cementiri municipal, de la mateixa manera que es fa
amb totes les ordenances que passen de preu públic a taxa, es fa la seva
corresponent redacció i l’increment correspon a la mitjana ponderada del 2 per
100, però, en alguns casos, es normalitzen els elements de cada segment,
donant lloc, en general, a mitjanes ponderades del 2 per 100.
L’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa per equipaments i béns
esportius i culturals municipals, es redacta la naturalesa i el fet imposable, els
subjectes passius, etc. i les tarifes experimenten diferents increments cercant una
major i millor progressivitat en el seu finançament. Donat que els serveis són molt
diversos i l’interval de percentatges és molt ampli, cal obviar, per raons d’agilitat,
els diferents percentatges.
L’Ordenança Fiscal número 27, reguladora de la taxa per estacionament controlat
de vehicles de tracció mecànica també comprèn, com en els altres casos, la
preceptiva redacció, però té un matís especial consistent en el fet que, en
convertir-se en taxa, en aquest cas concret, desapareix l’obligació de carregar
l’IVA i, per tant, es produeix una reducció dels preus. Així, en la primera fracció, la
tarifa de 25 pessetes quedaria reduïda en 21,55 pessetes i la tarifa de 30
pessetes passaria a ser de 25,86 pessetes. Donat que aquestes tarifes no són
operatives, s’ha optat per mantenir els preus i augmentar el temps
d’estacionament que correspon a aquests imports, és a dir, abans 25 pessetes
corresponien a 16 minuts d’estacionament i ara corresponen a 19 o 20 minuts.
Aquest fet és més notable quan s’estaciona durant dues hores per les quals
abans s’havien de pagar 200 pessetes i ara l’import és de 175 pessetes.
Les Ordenances Fiscals número 28, 29 i 30, a més de la redacció, com en tots els
altres casos, s’incrementen en un 2 per 100 respecte a la quantia de la taxa del
1998.
L’Ordenança Fiscal número 31, reguladora de la taxa per ensenyament a l’Escola
d’Arts, també s’incrementa en un 2 per 100 i, en alguns casos, per arrodonir els
imports el percentatge és del 2,2 per 100.
En l’Ordenança Fiscal número 32, que regula la taxa per ensenyament al
Conservatori Municipal de Música, es reordenen totes les tarifes i s’estableixen
nous epígrafs: Iniciació i Formació Musical Bàsica, Formació Musical Avançada,
Ensenyament Reglat, Ensenyament Lliure i altres. S’actualitza l’Ordenança al
tipus d’ensenyament amb la qual cosa s’aconsegueix guanyar en transparència i
les tarifes són molt més comprensives. Les Ordenances persegueixen el principi
de proximitat, però, no obstant això, el servei presenta un dèficit estimat d’11,5
milions de pessetes.
Les Ordenances Fiscals número 33 i 34, reguladores de la taxa per prestació de
serveis culturals, esportius i del Centre de Medicina Esportiva, experimenten
diversos increments actualitzant els preus en funció de mòduls de 100 pessetes.
L’Ordenança Fiscal número 35, reguladora de la taxa per entrada a museus,
manté el preu de 200 pessetes per a l’entrada al Museu Comarcal.
Les Ordenances Fiscals número 36, 37 i 38 s’incrementen amb una mitjana
ponderada del 2 per 100.
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L’Ordenança Fiscal número 39, per prestació de serveis socials i residències
municipals manté idèntiques les seves tarifes per a les persones amb ingressos
no superiors al 150 per 100 del Salari Mínim Interprofessional.
El preu mensual de les residències s’incrementa i passa de 103.250 a 110.000
pessetes al mes.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 40, per subministrament d’aigua potable,
és interessant destacar que l’actual Llei d’Hisendes Locals estableix, com a taxa
municipal, en el seu article 20, apartat 3, la naturalesa jurídica de la taxa de
subministrament d’aigua potable. Aquesta necessitat de transformar les tarifes
d’aigua en taxa ha creat un cercle viciós operativament difícil de trencar. La
decisió més raonable, malgrat el fet que la informació d’Aigües no permetia una
anàlisi econòmica mínimament objectiva, és proposar l’aplicació de les tarifes
incrementades en una mitjana del 2 per 100 respecte les de l’any anterior.
L’Ordenança Fiscal número 41, per utilització del sanitari públic automàtic de la
plaça de Sant Domènec és de nova creació i s’estableix un preu per utilització de
25 pessetes.
També cal comentar que en la classificació dels carrers de la ciutat a efectes
fiscals es modifiquen les categories dels carrers Dante i Reparadores pel que fa a
la taxa d’escombraries i s’hi afegeixen els carrers que no hi consten.
Pel que fa a l’Ordenança General reguladora dels preus públics, com ja ha
explicat en diverses ocasions, només resten tres preus públics que són, en primer
lloc, el de la venda de textos, publicacions i impresos. Es tracta de la revista
Còmic-7, les fotocòpies i els plànols i opuscle turístic de la ciutat. Es mantenen els
preus del 1998 excepte en aquesta revista. S’ha presentat una esmena de
modificació segons la qual un d’aquests preus queda anul.lat.
El segon preu públic és per serveis culturals i esportius i, en concret, pel que fa a
les colònies esportives, s’incrementa la tarifa simbòlicament en un 1,3 per 100 en
els períodes d’una, dues i tres setmanes i una mica més per a les quatre
setmanes.
Pel que fa al preu de l’entrada a la filmoteca, es mantenen els imports de 325 i
225 pessetes que hi havia a l’any 1998.
Per últim, en relació al preu públic per la prestació de serveis al Mercat de
Puigmercadal, en base al pressupost d’explotació per a l’exercici del 1999, que és
de 30,2 milions de pessetes, es distribueix proporcionalment als cinc grups
diferents dels llocs que s’exploten al Mercat Municipal. Aquesta reclassificació és
tècnicament molt més correcta que l’anterior i permet una imputació més justa
econòmicament. La corresponent a cada grup es reparteix en funció dels seus
coeficients individuals. Aquest esquema de càlcul ha donat lloc a les tarifes que
es presenten per a la seva aprovació i els percentatges no són gaire indicatius ja
que la tècnica de càlcul és una altra.
Pel que fa a l’aspecte descriptiu de les tarifes de les Ordenances, cal dir que,
evidentment, ha estat un xic més laboriós que en anys anteriors, però s’ha de
tenir en compte que aquest fet es dóna com a conseqüència de l’aplicació de la
Llei 25/1998 de 13 de juliol que ha donat lloc a la creació de moltes taxes que
abans es resumien en l’Ordenança de Preus Públics.
Per acabar, cal comentar les dues esmenes de modificació que s’han presentat.
Per una banda la corresponent a l’Ordenança número 13 sobre la taxa per
recollida d’escombraries. Abans ha comentat la imputació dels 20 milions que
representava el 7,04 per 100 que, amb l’aplicació del 2 per 100 de la revisió
polinòmica, passa a ser del 9 per 100. Tenint en compte com funcionarà aquest
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servei, també el fet que no iniciarà el seu funcionament des del començament de
l’exercici del 1999 i que no hi ha prou informació econòmica respecte a quina serà
l’explotació del servei, per raons de prudència política, l’equip de govern ha optat
per reduir aquest 7 per 100 d’imputació dels 20 milions de pessetes fins a un 3
per 100.
Per tant, la proposta per a aquesta Ordenança Fiscal número 13 és del 5 per 100
en lloc del 9 per 100 en el benentès que, quan es disposi d’informació econòmica
i quan l’operativitat del servei doni prou informació per saber quina és la seva
explotació, el 3 per 100 adquirirà caràcter de precari i l’any que ve es proposarà
un altre plantejament en funció de l’experiència operativa de la Deixalleria.
L’altra esmena de modificació correspon al preu públic per a la venda de textos i,
en concret el plànol i opuscle turístic de la ciutat, que tenia un import per a aquest
any 1998 de 100 pessetes, passarà a ser gratuït.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que cada any, i aquest és el tercer de
quatre, per aquestes dates, el Ple ha de discutir la qüestió de les Ordenances
Fiscals i cap any estan d’acord. Això és lògic perquè el senyor Teixeiro representa
una opció i el GMPP en representa una altra, però no li agrada que el senyor
Teixeiro consideri la postura del GMPP demagògica perquè és coherent amb els
principis del seu grup.
El senyor Teixeiro justifica l’increment de les taxes i dels impostos municipals amb
l’increment del cost de la vida. Aquesta justificació podria ser vàlida en una
empresa o petit negoci, però considera que no ho hauria de ser en l’àmbit de la
política municipal. No es pot fixar el nivell d’ingressos en funció del que augmenta
el cost de la vida, sinó que cal atendre la capacitat dels ciutadans i, en definitiva,
la defensa dels interessos particulars dels quals els membres del Ple són els
representants.
El GMPP i ell en particular, s’han oposat sistemàticament a l’augment de les
Ordenances Fiscals pel fet que hi hagi un augment de la inflació. Aquesta pràctica
tan sols genera successius augments i, com a exemple d’aquesta afirmació, si
s’augmenta l’IAE un 2 per 100 a una botiga de queviures, aquest establiment
haurà de repercutir aquest augment en els seus productes.
Per això, el GMPP considera que s’haurien d’ajustar exactament els impostos, les
taxes i tota l’activitat municipal i aprendre a gastar millor en lloc d’incrementar
sistemàticament els impostos pel fet que augmenta el cost de la vida. Cal
procurar reduir les despeses per evitar haver d’augmentar els impostos que, en
definitiva, no és més que escurar les butxaques dels ciutadans.
En la documentació d’aquest any, que és molt completa, s’observa que una de
les pautes que serveixen per justificar l’increment de determinades tarifes o preus
públics, és el dèficit o el cost del servei en qüestió. En aquesta documentació es
veu reflectit el que costa un servei i el que es cobra en realitat per ell. Però també
s’observa, i suposa que el senyor Teixeiro estarà d’acord amb ell, que gran part
dels dèficits ocasionats fan referència al concepte de contribució al major cost de
l’Ajuntament. És a dir, no pel servei en si, sinó perquè l’Ajuntament ha de
contribuir i es gasta més.
El GMPP pretén, amb la seva oposició, que es disminueixi l’increment i que siguin
aquestes despeses les que absorbeixin el major increment del cost de la vida. És
conscient que l’equip de govern ha fet un esforç important per a la reducció del
dèficit públic, però aquesta actuació lloable no ha de servir d’excusa per
augmentar els impostos any rere any. Ja ha augmentat un 14 per 100 i no creu
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que els ciutadans hagin augmentat el seu nivell de vida en aquest percentatge
durant aquests tres anys.
Aquest any, l’equip de govern ha aconseguit una cosa meravellosa que és el fet
que haguem de pagar per anar al lavabo perquè hi ha una Ordenança Fiscal
segons la qual, cada vegada que algú vagi al lavabo de la plaça de Sant
Domènec haurà de pagar 25 pessetes.
El GMPP considera que hi ha serveis i activitats que l’Ajuntament ha de cobrar
perquè depenen de terceres persones o perquè no s’emmarquen dins de
l’activitat municipal. En aquests casos l’Ajuntament té el dret de cobrar aquests
serveis o activitats i adequar-los als preus del mercat exigint el seu pagament als
ciutadans. No obstant això, considera que hi ha una sèrie de coses que
l’Ajuntament no hauria de cobrar perquè ja estan incloses en els impostos que
paguen els ciutadans i, de vegades, les cobra dos o tres cops per diferents
conceptes. És a això al que s’oposa el GMPP.
No vol discutir l’increment de les tarifes, però el senyor Teixeiro ha dit que s’aplica
un increment genèric del 2 o 2,5 per 100, i, recordant una dita popular que diu que
hi ha mitges veritats, mentides i estadístiques, considera que aquesta afirmació
es podria incloure en l’àmbit de les estadístiques perquè unes augmenten el 2 per
100, altres disminueixen i altres es queden igual. L’important no és l’increment
mitjà, sinó l’augment concret, el que percebrà el ciutadà quan se li escuri la
butxaca.
El GMPP voldria proposar tot un seguit de modificacions, malgrat sàpiga que
estan condemnades al fracàs, perquè és important deixar-ne constància perquè,
en el seu dia, es pugui estudiar en profunditat tota la qüestió de la imposició
municipal.
Considera que no es pot enganyar els ciutadans i fer-los creure que això és
meravellós i que hauran de pagar menys perquè, quan els arribi el rebut, veuran
que han de pagar més.
L’Ordenança Fiscal número 1 sobre, l’IBI s’ha rebaixat en un 0,5 per 100, però
aquest percentatge no és neutre amb l’augment experimentat amb l’increment del
valor cadastral que es va produir fa un any. En alguns casos, com ara en les
cases del barri antic, serà inferior i els propietaris en sortiran beneficiats, però, en
molts altres casos, serà superior. Això cal dir-ho clarament als ciutadans perquè
no esperin una rebaixa que no es produirà sinó que pagaran el mateix i, en
alguns casos, pagaran més.
Malgrat tot, el GMPP està bastant satisfet perquè, amb la rebaixa del tipus de
l’IBI, es reconeix el que ell va dir quan es va fer la revisió cadastral respecte al fet
que augmentaria l’import a pagar. Aquesta és una manera indirecta de
reconèixer-ho.
L’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, s’augmenta una mitjana equilibrada i, per tant, no hi té res a dir perquè,
malgrat el fet que consideri que no s’han d’incrementar els impostos perquè
augmenti la inflació, creu que és comprensible.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 4, sobre la plusvàlua, el GMPP suggereix
que s’adeqüi a la Llei sobre la renda de les persones físiques, a efectes del càlcul
de la plusvàlua, és a dir, que a partir d’un determinat període de permanència del
bé en el patrimoni del contribuent el propietari n’estigués exempt del seu
pagament. D’aquesta manera es penalitzaria els especuladors i s’afavoriria els
inversors.
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El GMPP no discutiria el tipus aplicat del 25 per 100 pels cinc primers anys, però,
a partir d’aquí, preveuria una disminució bastant més gran que la que preveu
l’equip de govern fins a l’exempció total de pagament quan la transmissió s’hagi
fet als 20 anys de permanència del bé.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, el GMPP considera que hi ha inclosos tot un seguit de
conceptes que haurien de ser gratuïts perquè el ciutadà ja ha pagat els seus
impostos. Està d’acord amb el fet que això té un cost, però considera que amb
l’IBI alguna cosa es paga.
Alguns d’aquests conceptes són les certificacions i informes inclosos en el primer
epígraf. En canvi, estaria d’acord amb els inclosos en el segon epígraf perquè són
informes que se sol.liciten respecte a temes molt concrets que són fora de
l’activitat municipal i, per tant, és lògic que es cobrin, però no accepta el fet que es
cobri per qüestions urbanístiques perquè per això ja es paguen els impostos de
tot tipus sobre les obres. Per tant, no considera just que es cobrin els plànols.
El mateix passa amb la qüestió de la validació de poders i d’informacions pròpies
de l’Ajuntament com són ara els reconeixement de signatura, diligències de
confrontació de fotocòpies, la consulta d’expedients administratius i l’expedició de
targetes per la tinença i ús d’armes. Tot això hauria de ser considerat com a
serveis que presta l’Ajuntament com a contraprestació als impostos que paga el
ciutadà.
El GMPP no s’oposa a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa sobre plaques,
patents i distintius, tampoc a la de la retirada de vehicles de la via pública, ni a la
de l’atorgament de llicències urbanístiques, malgrat el fet que sobre aquesta
última voldria fer la reflexió següent: quan l’equip de govern diu que es cobraran
taxes per l’obertura de rases i instal.lacions a la via pública, s’inclou tot tipus de
construccions, però s’ha oblidat d’una que és molt important en aquest moment i
que no tardarà en arribar. Es tracta del cablejat de fibra òptica. No seria just que
es cobri per l’electricitat i, en canvi, no es cobri pel cablejat de fibra òptica.
Tampoc li sembla correcte que, quan es cobra per la llicència de primera
ocupació, s’hagi de pagar pel pis i pel pàrquing tenint en compte que en el
projecte han obligat al propietari a disposar d’una plaça de pàrquing. Considera
que, amb aquesta pràctica, es cobra dues vegades pel mateix concepte perquè
en el pis ja hi hauria d’anar inclòs el pàrquing.
El GMPP suprimiria la taxa per llicència d’obertura d’establiments perquè
considera que interessa que hi hagi molts establiments a la ciutat i l’import
d’aquesta taxa podria quedar absorbit pel que es paga en concepte d’IAE.
A més, aquesta taxa arriba a un extrem absolutament improcedent quan se li
cobra al ciutadà malgrat el fet que se li denegui la llicència per obertura de
l’establiment.
El GMPP voldria destacar aquelles taxes que suposen un major cost a un impost
ja satisfet anteriorment. El ciutadà que vol construir un edifici ha de pagar l’impost
per construccions, instal.lacions i obres i, a més, ha de pagar una taxa per
col.locar la bastida, per dipositar runa, etc.
El GMPP considera que seria més correcte que l’impost per construcció ja
inclogués totes aquestes instal.lacions.
Pel que fa a la taxa per vigilància especial, el senyor Teixeiro sap més bé que ell
que la Llei prohibeix el cobrament de taxes per la vigilància, però la Llei parla de
vigilància en general i l’Ajuntament aplica una taxa per vigilància especial.
Considera que no es pot distingir vigilància especial de vigilància general i que, si
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la Policia Local practica aquesta vigilància, s’ha d’incloure aquesta tasca dins dels
impostos que els ciutadans paguen a l’Ajuntament. Per posar un exemple, és
com si es pretengués aplicar una taxa al fet de deixar el vehicle obert a la via
pública perquè algú pot tenir la intenció de robar-lo. Qualsevol pot deixar el
vehicle al carrer amb les claus posades i l’Administració té el deure d’aconseguir
que ningú el toqui. Per tant, no hi ha vigilància especial, sinó que potser hi ha
major vigilància, però insisteix en el fet que això ja ha d’estar inclòs en els
impostos que paguen els ciutadans.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 22, reguladora de la taxa per instal.lació
de vitrines, marquesines, etc., considera que el qui obre un establiment i té la
necessitat de col.locar una marquesina, tenint en compte els impostos que paga,
ha de poder-la instal.lar sense que se li hagi de cobrar res. A més, s’han inclòs en
aquesta ordenança els aparells d’aire condicionat i potser caldria que l’Ajuntament
expliqués als ciutadans que cal pagar per aquest concepte.
També es cobra una taxa per dipositar materials de construcció a la via pública i
considera que, si el ciutadà ja ha pagat la llicència de construcció, la col.locació
de la bastida i la llicència per ocupació de la via pública, no és just que es pagui
també per dipositar aquests materials. D’aquesta manera, el ciutadà, paga vàries
vegades pel mateix concepte.
Aquest és el motiu de l’oposició del GMPP respecte a la imposició municipal.
Insisteix en el fet que considera que hi ha conceptes pels quals l’Ajuntament ha
de cobrar, però hi ha d’altres pels que no hauria de cobrar. El fet que es cobri per
aquests conceptes sense que s’hagi explicat prèviament i, a més, s’augmentin els
imports, provoca una multiplicació substancial de la imposició.
L’increment del 2 per 100 al qual ha fet referència el senyor Teixeiro és genèric,
però, quan se sumen les taxes, es multipliquen i no se li pot dir al ciutadà que
pagarà menys perquè es limitarà l’augment segons el cost de la vida, perquè no
és així.
En definitiva, el GMPP seria partidari d’una profunda reforma de la fiscalitat
municipal en el sentit que l’Ajuntament cobri per allò que ha de cobrar, és a dir,
per allò que el ciutadà sol.liciti a més a més dels conceptes pels quals paga els
seus impostos.
No està justificat augmentar els impostos i les taxes pel sol fet que s’incrementi el
cost de la vida. L’Ajuntament té el deure d’administrar les finances públiques que
són les dels ciutadans i això s’aconsegueix tant incrementant ingressos com
reduint despeses.
Si l’Ajuntament dedica part de l’esforç dels ciutadans a coses com ara les
subvencions que s’atorguen a les escoles del sud de França, després no se’ls pot
exigir major pressió fiscal amb l’excusa de l’augment del cost de la vida.
A més, cal dir molt clarament als ciutadans per quins conceptes paguen. En
aquest sentit, cal dir-los que, quan es construeixin una casa no hauran de pagar
només la llicència de construcció, sinó també totes les altres taxes que ha explicat
abans. D’aquesta manera, en certa manera, s’enganya el contribuent.
La imposició municipal ha de ser el més baixa i clara possible per aconseguir que
s’incrementi l’activitat econòmica de la ciutat, que la gent s’animi a invertir a la
ciutat, i que s’ajudi els ciutadans a viure a Manresa.
El senyor Oms i Pons intervé dient que intentarà ser el més breu possible en la
seva exposició, però no voldria que aquesta brevetat fos interpretada com un
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estudi superficial de la qüestió, sinó que considera que cal intentar resumir una
mica les postures polítiques de cadascú.
El GMCIU considera que l’any 1998 ha estat un any econòmicament favorable pel
que fa al desenvolupament i que l’any 1999 es mantindrà aquesta tendència.
Els ingressos de l’Ajuntament hauran augmentat bastant per sobre de les
previsions, possiblement a causa de la marxa econòmica. Tenint en compte
aquesta situació, considera que no s’hauria d’haver augmentat un 2 per 100, sinó
que l’increment hauria d’haver estat més baix. A més, si es té en compte que hi
ha ajuntaments més petits que no han augmentat els seus impostos des de fa
dos anys, hauria estat un detall per part de l’Ajuntament de Manresa. L’equip de
govern no ho ha considerat oportú i aquest serà un dels motius pels quals el
GMCIU votarà negativament les Ordenances Fiscals.
Entrant en el fons de la qüestió, és diu que l’IBI es rebaixa un 1,5 punts i això és
cert, però el que el ciutadà va pagar realment al 1998 no és 1,5 punts més del
que pagarà l’any 1999, sinó que, si al 1998 va pagar un 3 per 100 més, que cal
recordar que és aquell tema que es va dir que es repercutís en 10 anys, l’any
1999 li tocaria pagar també un 3 per 100 i, en canvi, pagarà un 1,50 o un 1,55 per
100. En el mateix sentit, si un ciutadà pagava el 10 per 100 l’any passat i aquest
any li tocava pagar un 10 per 100 més, només pagarà un 8,45 per 100.
Per tant, cal que quedi clar que no es rebaixa, perquè pot portar a confusions,
sinó que es deixa de pagar alguna cosa, però l’impost s’incrementa.
Hi ha una altra qüestió que li preocupa que és la de la Deixalleria. S’augmenta la
taxa per recollida de les escombraries, en principi s’havia incrementat un 9 per
100, després un 7 per 100 i ara és un 5 per 100.
La documentació de la qual disposa el GMCIU no li permet saber si el que es
proposa és prou acurat. Si es tenen en compte les consideracions prèvies a
l’estudi econòmico-financer, s’observarà que es fan amortitzacions accelerades i,
malgrat que ell considera que potser no serien necessàries, entén que és un
criteri més. Tampoc consten els ingressos que tindrà la Deixalleria, però suposa
que algun en tindrà. Per exemple, les grans empreses que llencen el cartró a
l’abocador, ara el podran portar a la deixalleria perquè sigui reciclat. Aquest cartró
no el podrien llençar en un contenidor perquè en necessitarien molts ja que tenen
un gran volum de cartró. Se suposa que amb la venda d’aquest material es
generaran ingressos per a l’Ajuntament.
També creu que la concessió es veurà alleugerida en les seves prestacions
incloses en el conveni que es va signar perquè ja no hauran de retirar molts
productes que havien de retirar fins ara. A més, troba a faltar un estudi respecte a
la necessitat d’adequar la concessió administrativa a la nova situació, amb
l’empresa que recull les escombraries.
Suposa que la gestió la farà l’empresa concessionària perquè, en l’estudi sobre la
Deixalleria es preveuen beneficis industrials i l’IBI. Per tant, dedueix que
l’Ajuntament farà una concessió administrativa de la Deixalleria a l’empresa. El
GMCIU considera que s’hauria d’elaborar un estudi per saber clarament qui
gestionarà la Deixalleria, quins seran els costos les despeses i els ingressos.
Possiblement, aquest estudi demostraria que no són 20 milions de pessetes.
Totes aquestes qüestions no queden clares i considera que l’augment s’ha fet
una mica a mà alçada. El GMCIU no hi està d’acord perquè creu que l’estudi és
insuficient.
Com ja ha dit abans, l’equip de govern ha considerat adequat aplicar un 2 per 100
i el GMCIU creu que podria ser més baix.
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Pel que fa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, es deixa amb el mateix percentatge i considera que si es disminueix l’IBI,
també es podria retocar aquest percentatge. L’equip de govern no ha cregut
convenient fer-ho i suposa que deu tenir les seves prioritats, però, el GMCIU no
pot votar afirmativament el dictamen per les raons que ha explicat i que resumeix
així: en primer lloc, perquè no se sap quina repercussió tindrà la deixalleria i, en
segon lloc, considera excessiu l’increment del percentatge.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que el senyor Arderiu ha fet una anàlisi més
exhaustiva que en altres ocasions, però, quan hi ha tantes taxes i tantes
modificacions, tot aquest paquet representa tan poc econòmicament que, es
podria substituir per qualsevol altra alternativa. Es tracta, sobretot de donar
contingut i d’individualitzar els temes, però té molt poc contingut econòmic pel que
fa als ingressos.
El que té un major significat per als ciutadans és la qüestió de l’IBI pel que fa al
decrement de l’1,5 per 100. I, quan ha utilitzat la paraula “demagògicament” en el
pròleg de la presentació de les Ordenances Fiscals, ho ha fet en to “carinyós” i
només ha pretès dir que normalment es diu el contrari. El senyor Arderiu utilitza
sempre una sèrie d’expressions que ell no pot compartir i que molesten perquè no
sap si ho fa intencionadament o no. Ha dit dues o tres vegades la paraula
“enganyar”, referint-se al fet que s’enganya els ciutadans, també les paraules
“claredat”, “transparència” donant la sensació que ell és el paradigma de la
claredat i de transparència i que els altres enganyen.
No vol entrar en aquesta dinàmica i agraeix molt al senyor Oms que tampoc ho
hagi fet. D’aquesta manera, el senyor Arderiu és l’únic que utilitza aquest tipus
d’expressions.
Cal, però, que el senyor Arderiu sàpiga que, pel que fa a la qüestió de la revisió
cadastral, en cap moment, cap membre de l’equip de govern ha enganyat, sinó
que s’ha dit sempre la veritat.
Tothom sap que la revisió cadastral, d’acord amb la llei que la regula, s’aplica en
deu anys de manera que cada any s’incrementa el 10 per 100 al diferencial de
l’augment cadastral i aquesta és la nova base. Per tant, cada any hi haurà un 10
per 100 més de base.
Per això, li ha de dir al senyor Arderiu, perquè els altres ho entenen bastant bé,
que això és molt clar i transparent i aquest és el motiu pel qual ha anat tan bé la
revisió cadastral, perquè la gent ho ha entès i són alguns que no són ciutadans
els qui intenten instrumentalitzar aquesta qüestió.
Tothom sap que en la revisió cadastral cada any, fins que acabin els deu anys,
s’incrementarà la seva base en un 10 per 100. Per tant, si es manté el tipus,
cadascú pagarà el que li correspongui i, si es rebaixa el tipus en un 1,5 per 100,
els ciutadans pagaran un 1,5 per 100 menys del que els correspondria.
També cal deixar clar que les unitats físiques urbanes, que representen el 28,62
per 100 de la ciutat, com a conseqüència del fet que en la revisió cadastral van
anar a la baixa, se’ls reduirà un 1,5 per 100 perquè la base cadastral és la que li
corresponia en la revisió cadastral; en canvi, n’hi ha 6.001, que suposen el 16 per
100, que augmentaran del 0 al 2 per 100. És a dir, hi ha un 45 per 100 d’unitats
físiques urbanes que no experimentaran augments o bé que ho faran només en
un percentatge d’entre el 0 al 2 per 100.
En qualsevol cas, l’1,5 per 100 disminueix el que hauria de pagar el ciutadà si no
s’apliqués aquesta reducció.
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A aquells que tenien una base cadastral més baixa que en aquest moment,
encara els baixarà més perquè en lloc de pagar el 0,92 per 100 pagaran el 0,907
per 100, i a aquells al quals se’ls va augmentar la base cadastral, se’ls
incrementarà la part que els correspongui del 10 per 100 al que correspon al
segon any, menys l’1,5 per 100.
El senyor Oms ho ha entès perfectament i en cap moment hi ha hagut intenció
d’enganyar ningú ni de demostrar falta de transparència.
Pel que fa a la qüestió de l’augment mitjà del 2 per 100 i de les mitges veritats i
estadístiques, en cap moment ha dit el que s’incrementava cada ordenança una
per una, sinó que ha dit que en les Ordenances Fiscals s’aplica genèricament un
2 per 100 i cada una d’elles té les especificacions que ha explicat.
Respecte a la vigilància especial a la que ha fet referència el senyor Arderiu, si
hagués fet les seves propostes en el lloc adequat, les hauria estudiat amb molt de
gust, però és trist que el senyor Arderiu ho plantegi en aquest moment, quan ja és
de difícil aplicació. No obstant això, hi ha algunes matisacions que voldria fer-li.
Pel que fa a la qüestió dels serveis especials, l’equip de govern considera que,
quan la Policia Local presta serveis d’atenció especial que se li han sol.licitat
expressament, no els han de suportar la resta dels ciutadans, sinó els qui l’han
sol.licitat.
El senyor Arderiu ha dit que no li sembla bé que es cobri la taxa en el cas que es
deneguin les llicències, però cal tenir en compte que hi ha hagut un treball de
tramitació d’aquestes llicències i, de la mateixa manera, li preguntaria si ell no
cobra els seus judicis quan els perd. Considera que s’ha de cobrar exactament
igual el servei perquè s’ha fet un treball.
Tot queda reduït sempre al mateix, a un impost local que serveixi per mantenir el
nivell de ciutat que volem d’una manera o d’una altra. Podria ser l’impost del
ciutadà local i es podrien suprimir tots els impostos i totes les taxes, però s’hauria
d’emmarcar dins del plantejament econòmic dels principis que ha comentat. Hi ha
un dèficit i un nivell de serveis i creació de nous serveis.
Entén que si no hi haguessin 480 milions de pessetes de dèficit, es podria fer
algun altre plantejament econòmic de taxes, però considera que es tracta d’un
tema de responsabilitat i segurament seria molt més fàcil i més ben acceptat no
incrementar les taxes, però no seria una actitud responsable.
El senyor Oms ha comentat el tema de la Deixalleria. L’equip de govern ja ha dit
que el contingut econòmic del que disposa en aquest moment és el que és i hi
havia una certa informació procedent de situacions semblants i s’ha intentat
extrapolar alguna de les coses que han passat en altres ajuntaments per la pròpia
experiència dels tècnics i s’ha confeccionat el pressupost o el compte
d’explotació. A partir d’aquí, ja ha comentat que, quan es disposi de més
informació real del tractament de la Deixalleria, evidentment, l’Ajuntament estarà
obert a qualsevol modificació en un sentit o en un altre. És a dir, l’equip de govern
comparteix el criteri segons el qual l’estudi, globalment considerat, és
perfectament susceptible de ser millorat. No obstant això, i entrant en alguns dels
criteris, concretament respecte al tema de les amortitzacions, considera que,
tècnicament, vuit anys al 12,5 per 100 és raonable com també ho serien deu anys
i, pel que fa als ingressos, sí que podria haver algun tipus de tractament que
pogués comportar ingressos com en el cas del cartró que ha comentat el senyor
Oms. Respecte a aquesta qüestió, segons els tècnics, hi ha un cert equilibri amb
el que és necessari gastar, per exemple amb dissolvents, per regenerar el
dissolvent que es pugui utilitzar. És a dir, sembla ser, a opinió dels tècnics, que el

59

que es pugui cobrar pel material, equival al cost del que és necessari gastar per
mantenir el procés de selecció del material.
Malgrat tot, insisteix, el tema queda obert fins que es disposi de més informació.
Per acabar, amb tota la cordialitat, li diria al senyor Arderiu, quan insisteix en la
qüestió de les activitats a la ciutat i en el tema dels propietaris de les botigues als
quals s’augmenten els impostos i que ja tenen prou problemes amb els productes
que venen, que no vol entrar en aquesta qüestió perquè ja s’ha comentat moltes
vegades. Personalment, ho veu d’una manera diferent a la del senyor Arderiu i no
des del punt de vista polític, sinó des d’una visió empresarial i de criteri econòmic.
Malgrat tot, voldria plantejar alguna matisació a aquesta qüestió perquè el senyor
Arderiu sempre diu el mateix respecte a les llicències i els increments.
Comparteix l’opinió del senyor Oms respecte al fet que l’any 1998 ha estat
acceptablement favorable i creu que els ingressos d’aquest any seguiran la
projecció pressupostària que ha marcat l’equip de govern i no variarà molt, que és
el que sol passar habitualment. Per això ha dit allò dels resultats. Es tracta d’un
problema de credibilitat i de confiança. Des de l’any 1995 fins ara s’han anat
reduint i el senyor Oms va participar en el primer, però no en la resta dels anys. Si
no l’acompanyessin aquests resultats no estaria tan content i, evidentment, hauria
de fer algun altre tipus de plantejament, però l’activitat econòmica puja, el consum
a Manresa ha seguit la tendència general, ha augmentat a l’any 1997 en un 3,1
per 100 i tot això malgrat el component malastruc que sempre anuncia el senyor
Arderiu quan es tracta de temes econòmics. I també li garanteix que a l’any 1998,
el consum a Manresa pujarà i la ciutat estarà al voltant del 3 per 100 del consum
privat.
Donat que el senyor Arderiu es preocupa tant pel petit empresari de Manresa
donant-li consells, potser caldria que li donés altres tipus de consells que anessin
en una altra línia perquè, des del punt de vista empresarial, és molt més rendible.
Si els ciutadans esperen alguna responsabilitat de l’Ajuntament, no serà
precisament que ell i el senyor Arderiu discuteixin sobre alguna petita taxa, sinó
per altres coses de molt més contingut.
El senyor Arderiu i Freixa diu que aquest debat va començar fa tres anys amb
una certa virulència i ara l’ha anat perdent i el que ha guanyat en tecnicisme ho
ha perdut en espectacularitat, però això és bo per a la ciutat.
Amb el temps, hom aprèn a ser més educat, menys virulent i, per això, passarà
per alt moltes al.lusions que no vénen al cas.
En el tema de la imposició municipal ja s’ha dit tot, tant per part del senyor
Teixeiro com per part d’ell mateix, tenint en compte que, quan parla del senyor
Teixeiro es refereix a l’equip de govern i, quan parla d’ell mateix, es refereix al
GMPP.
Considera que cansar els ciutadans amb els mateixos arguments, és absurd i,
aprofitant la informació que ha facilitat el senyor Teixeiro, el GMPP ha portat a
aquest ple, que és el lloc on s’ha de debatre, la qüestió de la imposició municipal.
Sap que moltes d’aquestes taxes són una petita part dels ingressos municipals i
que n’hi haurà d’altres que pujaran més com són els impostos, però el que és
important és el tema de la imposició municipal. I respecte a aquest tema, ell ha fet
unes observacions no en el sentit que hi hagi poca transparència, sinó en el sentit
que hi ha coses que no són clares per al ciutadà que va a l’Ajuntament a fer
qualsevol gestió perquè aquest ciutadà no sap exactament el que li costarà
aquesta gestió i hi ha una sèrie de despeses que li destrossaran el pressupost
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que hagi fet. És en aquest fet que vol incidir ell i no en l’augment que proposa
l’equip de govern perquè aquesta qüestió ja s’ha debatut any rere any.
No es demagògia insistir en el fet que no s’hauria d’incrementar la imposició
municipal i que seria més convenient tenir més precaució amb les despeses de
l’Ajuntament.
Suposa que el senyor Teixeiro reconeixerà que, en aquests moments, la
competència mercantil i la competència de la vida quotidiana és tan gran que ja
es parla de competència entre ciutats. I la internacionalització de l’economia
també és tan gran que, quan els ciutadans han de fer un projecte d’inversió en un
lloc determinat, també mira el cost i la simplificació.
No és criticar perquè sí la raó per la qual cada any el GMPP s’oposa a les
Ordenances Fiscals, sinó pel desig que la ciutat vagi cada vegada més endavant i
sigui cada cop més competitiva respecte a les ciutats del seu entorn i que el flux
econòmic que vagi a altres ciutats, ho facin preferentment a Manresa i no a les
ciutats del seu voltant. És per això que critica la imposició municipal en el seu
conjunt.
Considera que no se satisfà en absolut els ciutadans amb tot aquest seguit
d’Ordenances Fiscals, que moltes vegades no fan més que duplicar conceptes i,
sobretot, multiplicar els tràmits administratius. Hi ha un fet evident, malgrat que no
sigui el tema que es debat, consistent en el fet que, amb el sistema de recaptació
existent, es dóna el fet que matricular un vehicle en divendres a l’Ajuntament de
Manresa, és impossible. En canvi, en altres ajuntaments, sobretot en aquells que
tenen les competències recaptatòries delegades en l’Organisme específic de la
Diputació de Barcelona, es poden matricular els vehicles perfectament en
divendres.
Abans ha oblidat fer unes observacions que exposa ara. En moltes Ordenances
Fiscals, per exemple la reguladora de la taxa per entrada a museus, s’inclouen tot
un seguit d’exempcions l’última de la qual està destinada als pensionistes i
jubilats. Considera que s’hauria de fer extensiva als majors de seixanta-cinc anys
perquè, sinó, s’està discriminant aquells professionals lliberals que no poden ser
ni pensionistes ni jubilats.
Respecte a la qüestió de la classificació dels carrers a efectes impositius, per
posar un exemple, es considera de primera categoria la Torre d’En Viñas que
està a la quinta forca i no és una zona comercial.
Considera que, respecte a aquesta qüestió, hi ha un cert afany recaptatori. El
deure de l’Ajuntament és recaptar, però el deure dels grups de l’oposició és el de
plantejar allò que consideren que es fa malament com ho és aquesta.
Per tant, demana al senyor Teixeiro que no interpreti l’oposició del GMPP com
una manera d’empipar perquè no és aquesta la intenció ni ho ha estat mai. El
punt de vista del GMPP respecte a aquest tema és absolutament diferent al de
l’equip de govern, però, precisament per això, és l’oposició. El seu principal
interès ha de ser el de defensar els ciutadans i no l’Ajuntament com a un ens
abstracte.
La crítica del GMPP a les Ordenances Fiscals es fa amb la intenció de millorar-les
en interès del mateix ciutadà i també de l’Ajuntament.
El senyor Oms i Pons demana que s’aprofundeixi en l’estudi econòmico-financer
i que es comptin els ingressos i els costos.
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El senyor Teixeiro ha dit que no era massa clar i ell considera que el compte
d’explotació està més o menys clar. Diria que els costos estan calculats una mica
a grans trets i, per incrementar els impostos, els números han d’estar molt clars.
Per tant, insisteix en demanar que s’estudiï més bé en un termini breu perquè se
sàpiga exactament el que costarà la Deixalleria, de quina manera repercutirà en
els ciutadans i quins són els ingressos i els costos.
I, pel que fa a la resta de les qüestions, ja ho discutiran quan s’aprovin els
pressupostos a finals d’any.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que, quan s’ha referit abans a la participació
instructiva del senyor Arderiu en el tema de les Ordenances Fiscals, es referia a
la participació en les reunions prèvies al Ple, com són ara la Comissió Informativa
d’Hisenda. Considera que és en aquesta comissió on s’haurien d’haver plantejat
aquestes aportacions i ell les hauria resolt amb molt de gust.
L’equip de govern entén les competències interciutats, des del punt de vista
d’aportació de l’Ajuntament, de manera diferent a com ho entén el senyor Arderiu.
Hi ha molts estudis en aquest sentit segons els quals els ajuntaments han de fer
les coses ben fetes, donar facilitats, agilitat i temps de resposta i és amb això que
es veu quina és la diferència entre uns i altres ajuntaments. El cost d’aquesta
facilitat i d’aquesta agilitat, té una importància relativa per no dir nul.la en
qualsevol projecte de viabilitat important.
Hi ha coses que s’han de dir perquè, si no es diuen, sembla que hom no defensi
allò que, en aquest moment és una causa perfectament defensable, que és
l’organització de la regidoria d’Hisenda la qual és, evidentment, susceptible de ser
millorada. No sap si és o no possible en aquest moment matricular els vehicles en
divendres, ja ho mirarà, però els coeficients i paràmetres amb els quals es
mesura l’eficàcia i l’eficiència de la regidoria d’Hisenda, en aquest cas concret,
són molt per sobre de gairebé totes les ciutats d’Espanya. És a dir, els índexs de
recaptació, els índexs d’eficàcia en els padrons, l’elaboració dels padrons, el
tractament de la base d’informació i les bases de dades creuades, hi ha molt pocs
ajuntament que ho tinguin al mateix nivell que el de Manresa. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Manresa és un exemple a imitar, la qual cosa no vol dir, ni molt
menys, que no hi hagi equivocacions i no ho diu per ell perquè els funcionaris
també s’equivoquen, però que el senyor Arderiu no tingui el mínim dubte que es
pot sentir orgullós dels índexs d’eficàcia i d’eficiència de la regidoria d’Hisenda de
l’Ajuntament de Manresa. És molt difícil que el senyor Arderiu trobi algun
ajuntament que superi el nivell d’eficàcia i d’eficiència del de l’Ajuntament de
Manresa respecte el qual insisteix, un cop més, que pot ser millorat des de molts
punts de vista.
Pel que fa a l’observació del senyor Arderiu respecte a l’exempció del pagament
de la taxa per entrada a museus per a les persones jubilades, en el sentit que
caldria especificar que aquest privilegi anirà dirigit a les persones majors de
seixanta-cinc anys, s’estudiarà aquesta proposta perquè considera que és
possible incorporar-la, però s’hauria d’haver formulat a la Comissió d’Hisenda i ell
l’hauria traslladat amb molt de gust.
El tema de la classificació dels carrers ja s’ha comentat en altres ocasions.
L’Ajuntament de Manresa ha d’introduir elements d’anàlisi i ha de treure els
informes del banc de dades perquè en la relació de carrers de la ciutat a efectes
fiscals s’inclouen tres categories en funció de tres tipus d’impostos. Hi ha molta
feina a fer i no descobreix res de nou perquè ja ho ha dit en altres ocasions.
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Sotmesa a votació l’esmena de modificació presentada al punt 6.1.1 de l’ordre
del dia, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 12
abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
Sotmès a votació el dictamen 6.1.1 amb l’esmena incorporada, s’aprova per 13
vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i
3 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.h) de la Llei
7/1985 i l’article 112.3.j) de la 8/1987.
Sotmesa a votació l’esmena de modificació presentada al punt 6.1.2 de l’ordre
del dia, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 12
abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
Sotmès a votació el dictamen 6.1.2 amb l’esmena incorporada, s’aprova per 13
vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i
3 GMPP).
6.1.3

PROPOSAR A LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA, PER A
LA SEVA APROVACIÓ, SI ESCAU, EL RÈGIM TARIFARI DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE LA
CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data 9
d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Societat Privada Municipal "Aigües de Manresa, S.A.", presenta
l'estudi econòmic precís per a trametre l'expedient de revisió de les tarifes de
subministrament d'aigua potable a Manresa.
Atès que pel Decret 149/1988 de 28 d'abril del Departament de Comerç, Consum
i Turisme de la Generalitat de Catalunya, que estableix el procediment
d'aprovació de preus i tarifes per part de la Comissió de Preus de Catalunya, es
disposa que per a l'aprovació o modificació de les tarifes de serveis de
competència local que no realitzin les Corporacions Locals per si mateixes, el Ple
de la Corporació emetrà un informe tècnic motivat sobre la sol.licitud de l'entitat
gestora del servei, expressant la tarifa resultant fruit de les consideracions
tècniques esmentades.
Atès que la resolució de l'expedient correspon, en virtut del traspàs de
competències, efectuat per l'Administració de l'Estat, a favor de la Generalitat de
Catalunya, a la Comissió de Preus dependent del Departament de Comerç,
Consum i Turisme i tot això segons el que preceptua el R.D. 386/1978 de 23 de
juny i Decret 149/1988 de 28 d'abril.
Atès que les tarifes actualment vigents van ser aprovades per la Comissió de
Preus de Catalunya en sessió del dia 5 de març de 1997.
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer: Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya, per a la seva aprovació,
si escau, el règim tarifari del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat
de Manresa que s'especifica a continuació :
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

1) Usos domèstics. Subministrament per aforament.
Quota de servei ......................................2.715 PTA/semestre/aforament
Tarifa...................................................................................49,18 PTA/m3
Cànon conservació ....................................800 PTA/semestre/aforament
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador.
Quota de servei
Subministrament tipus A ............................................. 783 PTA/trimestre
Subministrament tipus B i C .................................... 1.041 PTA/trimestre
Subministrament tipus D i E ..................................... 1.563 PTA/trimestre
Tarifes
1er. bloc (fins a 18 m3./trimestre) ........................................33,78 PTA/m3
2on. bloc (a partir de 18 m3./trimestre) ...............................63,10 PTA/m3
Cànon conservació
Comptadors fins a 13 mm. ........................201 PTA/trimestre/comptador
Comptadors de 15 mm. .............................246 PTA/trimestre/comptador
Comptadors de 20 mm. .............................288 PTA/trimestre/comptador
3) Usos industrials i comptadors generals
Calibre comptador. Quota servei (PTA/trim.) Límit bloc.
7-10 mm.

1.945

150

13mm.

2.588

200

15 mm.

3.891

300

20 mm.

6.481

500

25 mm.

9.723

750

30 mm.

12.965

1.000

40 mm.

25.945

2.000

50 mm.

38.926

3.000

65 mm.

51.888

4.000
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80 mm.

64.871

5.000

100 mm.

90.814

7.000

125 mm.

142.721

11.000

Tarifes
1er. bloc (fins al límit indicat) .............................................33,78 PTA./m3
2on. bloc (a partir del límit indicat).....................................63,10 PTA./m3
4) Usos Municipals
10 % de la quota de servei
Preu únic:............................................................................33,78 PTA/m3
5) En alta
Preu únic:............................................................................33,78 PTA/m3
Cànon de conservació
Comptadors fins a 13 mm ...............................201 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 15 mm. ..............................246 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 20 mm. ..............................288 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 25 mm. ..............................368 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 30 mm. ..............................466 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 40 mm. ..............................667 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 50 mm. ...........................1.323 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 65 mm. ...........................1.701 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 80 mm. ...........................2.095 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 100 mm. .........................2.616 PTA/trim./comptador.
Comptadors fins a 125 mm. .........................3.060 PTA/trim./comptador.
6) Abonament propietaris plomistes: 16,19 PTA/m3
7) Lloguer comptadors: 206 PTA/trimestre/comptador
Segon: Facultar al Sr. Alcalde, per la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient."
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la proposta de revisió de tarifes
basada en la memòria econòmica i tècnica que presenta la societat Aigües de
Manresa, SA., respecte a la qual a l’equip de govern li hauria agradat que
hagués estat més àmplia i més exhaustiva per poder disposar de més dades
d’anàlisi, proposa un increment del 2 per 100 que es materialitza de la manera
següent, tenint en compte l’estructura de les tarifes, en una quota de servei i
dos blocs de consum. Es preveu, en general, un augment mitjà del 2 per 100.
Aquest augment no s’aplica linealment, sinó que s’incrementen l’1,5 per 100 les
quotes de servei dels subministraments per a ús domèstic i també el primer
bloc de consum.
També s’augmenta el 2,5 per 100 per a l’ús industrial i per al segon bloc.
La proposta d’augments del Consell d’administració de la societat Aigües de
Manresa, SA ha de ser ratificada pel ple de la Corporació i, posteriorment,
aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya.
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En síntesi, la proposta és la següent: dins dels usos domèstics, la quota de
servei s’augmenta l’1,5 per 100; la tarifa, el 2,5 per 100 i el cànon de
conservació, el 2,4 per 100. Els usos domèstics de comptador van, com ha
explicat, en funció dels blocs, de l’1,46 per 100 al 2,13 per 100 per alguns tipus
de comptadors.
Per a usos industrials i comptadors, l’augment és del 2,5 per 100. La tarifa, en
aquest cas, per al primer bloc és de l’1,5 per 100 i per al segon bloc és del 2,5
per 100.
Les conservacions dels comptadors, com ja ha comentat, tot en la línia del 2,03
per 100 i aproximadament el 2 per 100 i l’abonament als plomistes també
s’incrementa en un 2,02 per 100; el lloguer dels comptadors, en un 2 per 100.
En resum, l’increment mitjà del 2 per 100 no lineal és la proposta que se sotmet
al ple com a conseqüència del fet que la Llei de modificació del règim legal de
les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic, ha provocat un cercle viciós perquè, segons aquesta llei, ha de
ser una taxa, per la qual cosa s’ha d’aprovar aquesta proposta i s’ha de
sotmetre a exposició pública. Per tant, per raons operatives, és necessari
presentar aquest dictamen al ple per a la seva aprovació.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, de la mateixa manera que en els
dictàmens anteriors, el GMPP votarà negativament aquest dictamen
d’increment de les tarifes per les raons següents: de la manera en què està
establert el sistema tarifari de l’aigua en aquest moment, en el rebut, a més de
l’increment sobre el metre cúbic de l’aigua, hi ha tot una sèrie de taxes i altres
conceptes de forma que, per una banda, es paguen els impostos i, per una
altra banda, s’incrementa el preu del metre cúbic de l’aigua. Considera que tot
això ja hauria d’estar inclòs en aquest increment.
A més, una de les raons manifestades per la societat Aigües de Manresa, SA.
per sol.licitar l’increment de les tarifes, és el fet que s’ha augmentat el que
s’anomena la retribució del capital en un 4 per 100 quan abans era del 2,5 per
100. Considera que, tractant-se d’una societat municipal, no hauria d’establir
una quota per retribució del capital. Potser és adequat o, fins i tot, convenient
financerament, però no és lògic pensant en el ciutadà que paga els seus
impostos.
També li ha sorprès el creixement de la població presentat en la memòria per
sol.licitar l’increment de les tarifes perquè es refereix a un creixement vegetatiu
de la població de Manresa. Li preocupen aquestes dades i considera que, entre
tots, caldria pensar en la manera d’incrementar la població de Manresa la qual,
d’acord amb la memòria de la societat Aigües de Manresa, SA. és pràcticament
nul.la.
El senyor Teixeiro i Macipe diu al senyor Arderiu que, en principi, donat que la
qüestió de l’estructura de la tarifa està al marge d’aquest debat, seguint la
mateixa línia argumental que la del senyor Arderiu, obviarà aquest tema sense
afegir-hi res més.
Malgrat tot, voldria matisar el següent: ja ha dit abans que l’estudi econòmic
podria ser millorat i ampliat, però, pel que fa a la retribució pel capital, respecte
a la qual el senyor Arderiu ha fet l’observació i també ha donat la resposta quan
ha dit que potser és adequat o, fins i tot, convenient financerament, cal dir que
sí és necessari i no tan sols en un 4 per 100, sinó potser més perquè la societat

66

Aigües de Manresa, SA. té un nivell d’endeutament que no és l’adequat.
Considera que l’única manera de reduir aquest nivell d’endeutament és
treballar en aquesta línia. No en la línia del 4 per 100, sinó en la d’altres
rendiments juntament amb altres factors per tal que, com ja ha explicat en
alguna altra ocasió, amb el “cash flow” i les amortitzacions es facin les
inversions. Les inversions no poden estar sempre en la línia de recórrer a
capital extern. Sempre que es parla d’aquests temes ho diu. La justificació del
rendiment per al capital va en aquest línia. Tampoc es pot oblidar que la
memòria que presenta la societat Aigües de Manresa, SA. és la de Manresa i
no la d’aquesta societat. Per tant, quan es parla de Manresa, evidentment,
s’omet la resta de serveis que presta aquesta societat a altres ajuntaments de
la rodalia.
El senyor Arderiu i Freixa agreix les explicacions del senyor Teixeiro, però li
diu que l’última part de la seva intervenció deixa latent el problema perquè, si la
memòria es refereix a Manresa, vol dir que la ciutat no creix i això és el que li
preocupa. L’explicació del senyor Teixeiro ho corrobora, no són regidors
d’altres ajuntaments, sinó de l’Ajuntament de Manresa i li preocupa que la ciutat
no creixi.
L'alcalde intervé dient que en la memòria ja es fa constar que, malgrat el fet
que el nombre d’abonats amb subministrament per comptador incrementi en un
2 per 100, els abonats amb subministrament d’aforament disminueix en un 5
per 100. Això implica, forçosament, un consum inferior d’aigua perquè amb les
plomes es gasta menys aigua que amb els comptadors i, a poc a poc, la
societat Aigües de Manresa, SA. està fent una política, que ell considera
encertada, consistent en substituir les plomes per comptadors. Amb això, cada
vegada s’ajusta més el consum de l’aigua.
De totes maneres, tot això queda clar en la memòria.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius, (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-EV i 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr.
Jordi López, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr. Josep
Maria Clotet i Sra. Imma Torra -) i 3 vots negatius (GMPP).
6.1.4

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT
174.364.854 PESSETES AMB DEIXA BANCO LOCAL, S.A, AMB
DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT DE DETERMINADES INVERSIONS
I APROVAR EL PROJECTE DE CONTRACTE CORRESPONENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
24 de setembre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 1998, hi figura consignat
com a dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació
d’operacions de préstec.
Als efectes de finançar part de les inversions es precisa concertar una operació
de préstec de 174.364.854 ptes.
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Vistes les ofertes presentades i l’informe del Sr. Tresorer General sobre les
mateixes.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d'import 174.364.854 pessetes,
amb Dexia Banco Local, S.A., amb destinació a les finalitats que es detallen a
continuació i amb les característiques que igualment s'esmenten:
PART QUE ES
FINANCIA AMB
EL PRÉSTEC
QUE ES
SOL.LICITA

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

PROJECTE

511.0.601.02

Urbanització c/ Francesc Macià

40.000.000

20.000.000

511.0.601.03

Urbanització Pstge. Puig

10.000.000

4.000.000

511.0.601.06

Urbanització Pstge. Miró

5.000.000

500.000

511.0.601.18

Projecte reparcel.lació El Dolors

5.000.000

2.500.000

511.0.601.19

Urbanització c/ Font del Gat

55.494.535

3.035.119

511.0.601.20

Urbanització pas ferrocarril Súria.

3.964.881

3.964.881

511.0.601.21

Urbanització sector c/ Balmes

30.000.000

3.000.000

511.0.601.22
441.0.611

Urbanització Pstge. Cecchini

12.500.000

700.000

205.063.372

41.011.475

463.0.622

Compra local AA.VV. Cal Gravat

3.656.328

1.828.164

222.1.632
322.2.632

Florinda - Reformes
Edifici Casa Caritat . Reformes ala central

5.500.000
6.322.238

5.500.000
5.000.000

451.2.632

Joventut . Taller Ocupacionals . Casal Joves

5.000.000

5.000.000

431.0.740

FORUM, S.A. . Aportació a inversions

90.000.000

27.825.215

422.0.751

Ensenyament . Conveni ampliació U.P.C.

225.000.000

25.000.000

432.1.753

INCASOL . Conveni Bufalvent

25.500.000

25.500.000

728.001.354

174.364.854

IMPORT DEL
PROJECTE

Renovació col.lectors grals. De Manresa

TOTALS......

CARACTERÍSTIQUES
Import del préstec .........................................

174.364.854 pessetes.

Període de disposició ..........................
Període de carència ............................
Termini d’amortització ........................
Periodicitat d'amortització ....................
Número de terminis .............................
Interès nominal ...................................
Comissió d'obertura ............................
Amortització anticipada .......................

1 any.
2 anys.
10 anys.
Trimestral.
41.
Mibor 90 dies + 0'1
Sense.
No es cobrarà cap penalització
per amortització total o parcial del
préstec.
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SEGON.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou
com a annex únic a aquest Dictamen per les clàusules del qual es regirà el
préstec.
TERCER.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà
de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3A, CL3R, CL4, CL5, CL61, i model
d’acreditació prevista a l’article 1.4 apartat b); tot això d’acord amb el que
disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de
21 de març de 1995, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
en matèria de tutela financera d’Ens locals, la Llei 13/1996 de 30 de desembre
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que modificà diversos
articles de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals; de la Instrucció de data 25/3/97 del Conseller d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya sobre resolució d’expedients d’endeutament de
Corporacions Locals, i de l’informe d’Intervenció de data 23 de setembre de
1998.
QUART.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització del contracte de préstec citat als acords
anteriors.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que el préstec d’inversions per al 1998 es va
aprovar el 17 de març del 1998 i es va programar, per raons d’optimització
financera, en tres terminis. Ara es presenta la tercera part per un préstec d’un
total de 174.364.854 pessetes. Aquest préstec es concerta amb l’entitat Dexia
Banco Local, SA. d’acord amb l’obertura de pliques del març de 1998. Les
característiques d’aquest préstec són les següents: l’import és de 174.364.854
pessetes, el termini d’amortització és de 10 anys a dos anys de carència, l’interès
és el MIBOR a 90 dies més 0,1 i sense comissió d’obertura ni d’amortització
anticipada.
Com li agrada fer sempre que es concerta una operació de préstec, comentarà
els tres ràtios o el referent legal perquè se sàpiga quina és la situació. El ràtio
legal d’estalvi net, d’acord amb aquesta operació, és del 3,86 per 100, és a dir, de
signe positiu. El problema sorgeix quan aquest ràtio és negatiu. El ràtio legal
relatiu a l’operació de l’import del préstec és del 3,19 per 100. En aquest cas, el
problema apareix quan aquest ràtio és del 5 per 100. I, per últim, el ràtio legal de
la càrrega financera és del 13,65 per 100 el qual ha de ser sempre inferior el 25
per 100.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius, (8 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera,
Sr. Jordi López, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr.
Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra - i 3 GMPP).
6.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

6.2.1

APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 8 LLOCS DE
TREBALL D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, de
data 7 d’octubre de 1998 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 1998, en la qual hi figuren
inclosos 8 llocs de treball d’agent de la Policia Local.
Atès que pel que fa referència a proves selectives, bases de convocatòria,
sistemes de selecció i programes, ha d’estar-se als articles 91, 100 i següents
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, article 290 i següents de la Llei 8/87, de 15 d’abril
del Parlament de Catalunya, articles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d’abril, art. 56 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Atès el que preveu l’art. 17.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a
la Reforma de la Funció Pública; art. 302 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i articles 63.1.c) i 106 del Reglament
del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1991, de 30
de juliol.
Atès que de conformitat amb el que es preveu en l’art. 22.2.g) de la Llei 7/1985
de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 54.1 e) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les bases
de selecció de personal.
Atès que, segons aquesta normativa, s’han redactat les bases per a la provisió
de 8 llocs de treball d’Agent de la Policia Local, pel sistema de concurs entre
els funcionaris de carrera d’altres administracions locals que ocupin en
propietat places d’aquest grup i escala.
El tinent d’alcalde delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció de l’acord següent:
ACORD
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves selectives per a
la provisió de 8 llocs de treball de l’Escala d’Administració Especial.- Subescala
Serveis Especials. Classe Policia Local. Agent, pel sistema de concurs per
mobilitat entre els funcionaris de carrera d’altres administracions locals que
ocupin en propietat places d’aquest grup i escala.”
El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta de l’aprovació de les bases
per a la convocatòria de vuit llocs de treball d’agents de la Policia Local inclosos
en l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada al ple del mes passat.
Cal recordar que en l’Oferta Pública d’Ocupació es feia referència a un concurs
de mobilitat entre funcionaris d’Administracions locals diferents per aconseguir la
mobilitat horitzontal cap a la ciutat de Manresa.

70

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
aquest dictamen perquè ja era hora que havent demanat durant més d’un any
l’ampliació de la plantilla de la Policia Local de Manresa per poder crear la figura
del guàrdia de barri, s’aprovin ara les bases per a la convocatòria d’aquestes vuit
places vacants. Cal que tots es felicitin per aquest fet.
El senyor Oms i Pons intervé dient que ha observat que no hi ha proves físiques
en el concurs d’aquestes proves o, almenys, no ho ha sabut veure. Hi ha una
prova de coneixements professionals, prova psicotècnica, proves mèdiques,
coneixement de la llengua catalana i la qüestió de les titulacions acadèmiques i la
qualificació. Per a ell, les proves físiques són un tema important. Potser no ho són
per a l’equip de govern, però el GMCIU considera que s’haurien de fer proves
físiques i no sap perquè no es fan.
Malgrat tot, el GMCIU votarà afirmativament perquè considera que no es pot
retardar més aquesta qüestió, sinó que cal que s’augmenti la dotació de la Policia
Local, però demana que s’expliqui la raó per la qual no hi ha proves físiques.
El senyor Canongia i Gerona diu que no s’ha considerat necessari fer proves
físiques perquè cal tenir en compte que s’està parlant de professionals en actiu.
S’han inclòs aquelles proves que s’han considerat com a mínimes tenint en
compte que, per exemple, les proves mèdiques són una garantia per evitar que
es produeixin llargues baixes laborals com a conseqüència d’una malaltia.
Aquesta situació es dóna bastant sovint.
Pel que fa la qüestió de la prova psicotècnica, cal dir que cada dos anys els
policies s’han de sotmetre a aquesta prova i, per tant, val la pena fer-la a aquests
nous agents abans que entrin a l’Ajuntament.
La resta de les proves són, simplement, per garantir uns certs coneixements
professionals que, en principi, se suposa que tots ells tenen.
En relació a la prova sobre el coneixement de la llengua catalana, s’ha considerat
que és important per a la nostra ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
REFERENT A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER ATURAR EL
PROGRESSIU DETERIORAMENT DEL MANTENIMENT DE LA
CIUTAT.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCIU, de data 15
d’octubre de 1998 que, transcrita, diu el següent:
“Davant la realitat que les imatges gràfiques que adjuntem ens donen de les
anomalies en el manteniment de la ciutat, comprovat el deplorable estat i la
falta absoluta de disciplina urbanística, creiem que l’ordenança d’utilització de
la via pública és desconeguda tant per l’alcalde com per tot l’equip de govern.
De tots els temes, volem destacar-ne alguns:
Desinterès per la seguretat dels vianants.
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Deficiències en el manteniment de l’enllumenat.
Brutícia als solars.
Descurança del mobiliari urbà dels barris.
Abandó dels jardins en alguns sectors de la ciutat.
Per tot el que s’ha esmentat, el Grup Municipal CiU proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
Que el senyor alcalde prengui mesures contundents i urgents per tal d’aturar el
progressiu deteriorament de la ciutat atès el deplorable estat que mostra la
documentació que adjuntem per la seguretat dels ciutadans.
Que en el termini de dos mesos totes les anomalies existents estiguin resoltes.”
El senyor Oms i Pons explica que, passejant per la ciutat, el GMCIU ha detectat
unes deficiències i, per això, ha presentat aquesta proposició.
En altres plens ja va plantejar alguns d’aquests problemes com ara el tema de les
plaques i altres coses que han anat apareixen al llarg d’aquesta legislatura i ara
ha considerat que calia aportar un document gràfic perquè se solucionin les
anomalies detectades a la ciutat.
Cal evitar que hi hagi deteriorament. Es parla moltes vegades que les ciutats han
de ser sostenibles i que han d’estar adequades per als ciutadans i, en canvi, el
GMCIU ha detectat un progressiu deteriorament del manteniment de la ciutat. Per
això, ha presentat aquesta proposició com a aportació perquè l’equip de govern
millori aquestes condicions i corregeixi les deficiències tal com li ha demanat
expressament el GMCIU a l’alcalde.
El GMCIU no té altra pretensió que la de procurar que a la ciutat hi hagi els
mínims desperfectes possibles i que totes les instal.lacions i les vies tinguin prou
seguretat per garantir el normal desenvolupament de les activitats dels ciutadans i
la normal circulació.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, en nom de la ciutat, voldria
agrair l’esperit de la proposició del GMCIU.
Per al servei de Manteniment, és vital la col.laboració dels ciutadans que informen
respecte els desperfectes que es produeixen. Per això, els ciutadans poden estar
segurs que el seu esforç i el seu treball no caurà en sac trencat.
Pel que fa a les fotografies que ha presentat el GMCIU, cal dir que els serveis
municipals ja estaven intentant solucionar alguns dels problemes que reflecteixen.
També cal reconèixer que hi ha alguns dels desperfectes mostrats a les
fotografies que l’Ajuntament desconeixia i hi ha altres desperfectes que en
aquest moment ja estan solucionats.
S’haurien pogut reparar més desperfectes si la informació de la proposició
hagués estat completa el dia en què es va elaborar i no s’hauria fet amb la
intenció que el servei de Manteniment solucionés en vint-i-quatre hores els
problemes existents des de fa un any, sinó, simplement, perquè hi ha coses que
quaranta hores després de tenir-ne coneixement ja estan solucionades.
L’equip de govern, des del primer dia, va adoptar la decisió política d’invertir en el
manteniment de la ciutat i és cert que Manresa necessita més manteniment del
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que hi ha i que la ciutat no està en la situació que l’equip de govern voldria, però
considera que està bastant més bé del que estava abans.
En política es parla molt, però el que realment defineix la política que es fa són els
pressupostos municipals. En aquest sentit, en el moment del tancament del
pressupost de l’any 1994, les despeses corresponents al manteniment i
conservació de la ciutat, incloses en les partides de l’article 21, eren de 82
milions de pessetes. L’any 1998 les despeses corresponents a aquest mateix
concepte sumen 167 milions de pessetes la qual cosa suposa que hi ha hagut un
increment del 102 per 100.
Les partides que s’anomenen 227, que corresponen a les empreses
concessionàries de serveis municipals, s’han anat ampliant. Així, d’enllumenat
s’ha passat de 44 a 55 milions de pessetes, de parcs i jardins s’ha passat de 18 a
35 milions de pessetes, de neteja s’ha passat de 385 a 487 milions de pessetes.
Tots aquests són increments molt importants i molt superiors al que ha
experimentat el mateix pressupost.
Hi ha una altra dada francament important consistent en el fet que les inversions
de reposició, incloses en els article 61 i 63, referents a les petites inversions que
es fan a les escoles, a les instal.lacions esportives, als parcs infantils, etc., han
passat de 183 milions de pessetes de l’any 1994 a 419 milions de pessetes de
l’any 1998. Això suposa un increment del 173 per 100. Per tant, l’esforç hi és i
segurament que no és suficient i que convindria que n’hi hagués més, però el
més crític en aquesta qüestió és el propi equip de govern, entre altres coses,
perquè a tot governant li agrada tenir “la casa endreçada”.
També cal tenir en compte que l’endarreriment de la ciutat pel que fa a les
qüestions de manteniment és històric i que els passos que cal fer no són tan
ràpids com voldria l’equip de govern, però sí que han de ser inflexibles.
L’actual equip de govern ha incrementat en un 25 per 100 les partides de
Manteniment, per tant, l’esforç ha estat francament important i dol bastant que
apareguin als mitjans de comunicació manifestacions com ara: “... és un tema
que, igual que el de la Policia Local, se’ls ha escapat de les mans i tot per
estalviar-se uns diners que no sabem on han anat a parar...”.
Respecte a això, li ha de dir al senyor Oms que el forat més gran que hi havia a la
ciutat era el forat pressupostari i, evidentment, el creixement del pressupost s’ha
produït a les partides de manteniment i també a les corresponents a la qüestió
informàtica de l’Ajuntament. No hi ha cap partida pressupostària de l’Ajuntament
que hagi augmentat tant com la de manteniment. I, evidentment, amb un forat de
1.200 milions de pessetes, costa molt fer créixer les partides. El sentit de la
responsabilitat ha obligat l’equip de govern a decidir cada any quants diners volia
destinar a tapar el gran forat pressupostari. La decisió política és cada any més
difícil perquè hi ha moltes necessitats i, com molt bé diu el GMCIU, les
necessitats de manteniment són molt grans, però els esforços que s’estan fent
per posar-se, com a mínim, al dia, diria que no es mereixen la paraula
“negligència”.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, per les explicacions que ha donat
el senyor Oms, diria que el senyor Canongia no ha entès bé el sentit de la
proposició.
La disciplina urbanística que pateix la ciutat és traduïda com a indisciplina
urbanística i aquesta és una realitat que, malauradament, ens trobem
contínuament.
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No creu que al darrere de la proposició del GMCIU hi hagi una intenció dolenta o
perversa en el sentit de posar en dubte que la gestió de l’equip de govern pel que
fa al manteniment ha estat la correcta. En el fons, el GMCIU demana que s’apliqui
la disciplina urbanística en el bon sentit i en la bona marxa de la ciutat de
Manresa.
Malgrat tot, la intervenció del senyor Canongia ha tingut alguna cosa positiva. Ha
explicat en tres grans blocs la inversió de l’Ajuntament respecte al manteniment
de la ciutat. Ha parlat d’una partida de 168 milions de pessetes, una altra de 419
milions de pessetes i una última de 55 milions de pessetes. La suma total és de
642 milions de pessetes que suposen un 12 per 100 del pressupost de
l’Ajuntament de Manresa.
Considera que l’equip de govern ha fet un gran esforç com també ho ha fet la
unitat de Manteniment de l’Ajuntament, però cal que aquest esforç sigui més gran
i també cal ser una mica més agosarat.
Cal intentar que no apareguin aquests problemes perquè, personalment, diria que
el 50 per 100 de les fotografies que ha presentat el GMCIU es refereixen a
qüestions de disciplina urbanística en els elements de construcció. Evidentment,
és molt difícil tenir un control absolut de les obres quan hi ha un gran moviment
respecte a la construcció a la ciutat, però també cal tenir en compte que, amb una
plantilla de la Policia Local tan minsa com la que hi havia fins ara, també era difícil
que es poguessin controlar adequadament els permisos d’obres i que el
departament d’Urbanisme fes el seguiment adequat de les deficiències existents
com ara les voreres tapades, els palets al mig del carrer o, fins i tot, sorra i grava
a la vorera que impedeixen els pas dels vianants.
Recorda que fa un any o un any i mig, l’equip de govern va tenir molt interès en
col.locar pilons als carrers de Manresa. Alguns veïns van considerar aquesta
acció com un atac de traïdoria i, personalment, els dóna tota la raó però només
per la manera en què es va fer i no per cap altra raó.
L’equip de govern va posar molt èmfasi en tot el que fa referència a la seguretat
viària i va assegurar que tenia la intenció que els ciutadans es poguessin
desenvolupar correctament per la ciutat caminant per les voreres sense cap perill.
En canvi, el dossier del GMCIU mostra zones d’illes de vianants totalment plenes
de vehicles. Aquest problema no és nou, sinó que al Ple es parla d’ell
constantment i, malauradament, no es fa res per solucionar-lo.
Quan es té coneixement d’un problema i no s’actua correctament, vol dir que hi
ha alguna cosa més al darrere que no simplement les ganes de voler fer les
coses i intentar anar a més. Tot això malgrat l’increment aplicat en el pressupost.
Aquest increment de pressupost dóna la raó a aquells, com ell, que diuen que no
s’ha actuat correctament. Quan es parla de disciplina urbanística, el GMPP
afegiria el cas dels edificis que, per la seva antiguitat (alguns tenen 30, 40 o 50
anys), l’arrebossat de les seves façanes cau. Això és un perill i el GMPP ha
demanat en moltes ocasions que les subvencions que s’atorguen al barri antic
també es concedeixin a la resta de la ciutat perquè els ciutadans que tenen
deficiències als seus edificis també disposin d’aquests ajuts, i l’equip de govern
s’hi ha negat.
Considera que amb la proposició del GMCIU no es pretén deixar en evidència
l’equip de govern, sinó que es tracta de solucionar els problemes que està patint
la ciutat.
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Per tant, per això i també perquè considera que els arguments manifestats pel
GMCIU i les proves gràfiques que acompanyen són vàlids, el GMPP votarà
afirmativament la proposició perquè s’intenti solucionar aquests problemes.
El senyor Oms i Pons diu que amb l’explicació del senyor Canongia es
demostra que, evidentment, es destinen diners a aquesta qüestió. Les xifres que
ha explicat són de veritat, però el GMCIU només pretén dir que hi ha coses que
no estan al dia i que en disciplina urbanística hi ha problemes.
Recorda que a l’anterior equip de govern se li insistia respecte a la qüestió de la
disciplina urbanística i es feia el que es podia. Considera que aquest tema, per
diverses circumstàncies, s’ha deixat una mica de la mà i la gent ha anat fent el
que ha volgut.
Pel que fa al manteniment dels jardins, cal dir que n’hi ha que estan molt bé, però
n’hi ha uns quants que s’han de reparar perquè tothom té dret a tenir els jardins
propers en bones condicions. No demana que hi hagi una gespa com la dels
camps de golf, però sí que cal segar-la i podar les plantes. Es tracta només
d’anar-hi quatre o cinc cops l’any.
També hi ha desperfectes en el mobiliari urbà que no costa molts diners
solucionar, sinó que tan sols es tracta de fer un seguiment i reparar-los. N’hi havia
alguns que estaven molt rovellats i ja feia molt de temps que les baranes eren
trencades i els bancs en mal estat.
Una altra qüestió que li preocupa és la del carrer de la Font del Gat del qual es va
retirar la via del tren i on en aquest moment hi ha una acumulació d’aigües fecals
que preocupa els ciutadans que s’han construït cases en aquell carrer.
S’hauria de procurar resoldre qüestions com aquesta que afecten la salubritat.
Considera que no és massa difícil de solucionar com tampoc ho és el tema de les
plaques dels carrers que estan despintades respecte a les quals es va aprovar
una proposició del GMCIU i, en canvi, encara en queden moltes per pintar.
El GMCIU planteja aquestes qüestions com a aportació i continuarà passejant-se
per la ciutat i gastant diners en fotografies per informar de les deficiències que
observi. Considera que, com a representant dels ciutadans, el GMCIU té el deure
de comunicar aquests problemes a l’Ajuntament.
El senyor Canongia i Gerona diu al senyor Javaloyes que té un problema de
números perquè no ha sumat bé les quantitats que ell li ha donat. El senyor
Javaloyes hauria de saber que les partides que ha esmentat més algunes que no
ha dit perquè són de quanties menors, la qual cosa no vol dir que la seva evolució
no hagi estat la mateixa, sinó tot el contrari, suposen el 22 per 100 del pressupost
global de l’Ajuntament. Es tracta, per tant, d’una quantitat molt important de diners
que es destinen a despeses de manteniment. I ho diu per centrar una mica la
qüestió de la qual estan parlant.
Li agrada plantejar els seus arguments sobre dades reals perquè és una mica
complex fer-ho sobre dades fictícies. En aquest sentit, cal dir que l’any 1994 a
Manresa es van resoldre 4.464 comunicats de desperfectes, l’any 1997, que és
l’últim exercici tancat, segons la memòria del servei, se’n van resoldre 6.634 i en
van quedar pendents 187. Segur que deuen faltar coses, però no cal que el
senyor Oms gasti diners en fotografies, sinó que, quan tingui coneixement
d’alguna anomalia, tan sols l’ha de comunicar quan vingui a l’Ajuntament i es
resoldrà. Alguns companys del senyor Oms ho han fet en altres ocasions i han
estat atesos com qualsevol altre ciutadà.
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Pel que fa a la disciplina urbanística cal dir que, si tota la indisciplina urbanística
que ha trobat el GMCIU és la que es reflecteix a les fotografies, vol dir que anem
bastant bé i no per un tema d’obres perquè la indisciplina urbanística no és
ocupar una vorera, sinó un tros de sòl que no toca i aquesta es la indisciplina
urbanística que es produïa fa uns anys.
Evidentment hi ha indisciplina urbanística quan hi ha grans creixements de la
construcció. Ja s’està molt atent i s’obren expedients contínuament.
Alguns dels problemes que es mostren a les fotografies presentades pel GMCIU
ja s’han solucionat, no perquè hi hagi les fotografies, sinó perquè ja hi havia
expedients oberts.
Els controls de les obres es fa i l’equip de govern no està satisfet perquè la
pressió ha de ser bastant més gran de la que els serveis municipals poden
suportar. Es fan obres cada dia i, per tant, l’Ajuntament hauria d’estar cada dia
controlant-les.
El senyor Arderiu es queixava de la taxa per ocupació de la via pública per obres,
però ell pot garantir que aquesta taxa s’hauria de multiplicar per deu mil, perquè el
que arriba a costar fer el seguiment rigorós perquè es compleixi la normativa, els
passos siguin permesos, etc., francament, acaba la paciència de qualsevol.
Voldria ser molt sincer respecte a les fotografies. El GMCIU hauria pogut fer un
altre tipus de fotografies més representatives dels punts febles del manteniment
de la ciutat, però s’equivoca totalment perquè, potser sí que hi ha una parell de
parcs infantils a la ciutat que no estan bé, però l’esforç que s’ha fet i que es
continuarà fent en aquesta qüestió no s’havia fet al llarg de la seva història.
També és veritat que hi ha problemes d’enllumenat, però, tenint en compte que hi
ha set mil punts de llum a la ciutat, és normal que a l’Ajuntament se n’hi escapi
algun i, si no ha tingut la col.laboració del veí que informa que aquell punt de llum
s’ha fos o s’ha trencat, difícilment hi arriba.
Pel que fa als bancs, cal dir que n’hi ha molts de malmesos a la ciutat, però cal
tenir en compte que aquest any s’han repassat 530 bancs. Evidentment, el senyor
Oms podrà dir que l’Ajuntament se n’ha descuidat alguns i això és veritat en
alguns casos i, en altres casos, no els ha pogut reparar.
Però cal deixar clar que, actualment, els bancs de la ciutat estan més bé que mai i
això és història. El GMCIU hauria pogut incloure al dossier fotogràfic alguna font
pública que no raja, però no ha estat possible perquè, el manteniment d’aquest
elements, en aquest moment, és exquisit i això no havia passat mai.
Tot això sense entrar en qüestions que no són incloses a les fotografies però que
són molt importants com ara alarmes antiincendis, instal.lacions elèctriques de les
escoles, respecte a les quals s’ha fet un important esforç. L’equip de govern està
intentant recuperar un endarreriment històric i li costarà molt, però, de mica en
mica, any rere any, amb l’increment de les partides pressupostàries i dels
recursos humans i amb la millora dels recursos tècnics, s’anirà millorant també la
situació a la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que al començament de la seva intervenció ha
dit que el senyor Canongia no ha entès el sentit de la proposició i veu que encara
continua amb la mateixa actitud.
El senyor Canongia ha exposat unes xifres i ell ha interpretat que eren 642
milions de pessetes que representen aproximadament un 12 per 100 del
pressupost. Ara el senyor Canongia diu que es tracta d’un 22 per 100 del
pressupost i ell se n’alegra perquè ja ho trobava estrany.
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Amb aquesta argumentació, el senyor Canongia encara li dóna més la raó perquè
el problema no és que estigui tot fet malbé, sinó que el que es mostra a les
fotografies són bretolades de gent que ha anat a trencar el banc a puntades de
peu o que ha trencat la paperera perquè passava per allà. Per tant, no es tracta
de deixadesa de l’Ajuntament ni d’un problema de recursos humans ni tampoc de
manca de pressupost, però el que sí hi ha és una situació creada per un conjunt
d’elements que són les bretolades, la manca de vigilància i també una petita
manca de pressupost que provoca que els dos elements anterior quedin
compensats. Sempre hi haurà bretolades, però, si l’Ajuntament fos més curós en
aquest sentit, el manteniment dels parcs i jardins no li costaria tan car a la ciutat.
A més, això voldria dir que s’ha millorat pel que fa al guàrdia de barri amb la qual
cosa es cobriria la deficiència i el buit que hi ha respecte a aquesta qüestió a la
ciutat.
Aquest buit es manifesta a les poques illes de vianants que hi ha a la ciutat,
respecte a les quals sí que ha de dir que estan en molt mal estat ja que, en elles,
es produeixen moltes bretolades, hi ha cotxes aparcats i també hi ha molta
brutícia. En una ocasió va veure un vehicle travessar pel Passeig de Pere III, des
del carrer de l’Arquitecte Oms fins al carrer de Casanoves. Aquest és un fet
puntual, però n’hi ha molts d’altres com ara l’estat de les rajoles del Passeig de
Pere III i aquest no és un problema de diners, sinó simplement de disciplina. Si
està prohibit el pas dels vehicles al Passeig de Pere III, s’ha de complir aquesta
norma i, en canvi, a la pràctica, hi passa tothom qui vol.
Aquest problema hi és en totes les illes de vianants de la ciutat i insisteix en el fet
que n’hi ha poques i molt mal conservades.
Per tant, no es tracta de disposar de tres mil milions de pessetes per al
manteniment de la ciutat perquè això voldria dir que Manresa tindria un
pressupost enorme i, per tant, que la ciutat hauria crescut moltíssim.
El senyor Canongia parla de parcs i jardins, de 14.000 bombetes en lloc de les
7.000 que hi havia i de la reparació de dos parcs infantils més i no es tracta de
parlar de temes puntuals perquè ell també podria explicar que hi ha bancs que
estan fets malbé des de fa dos anys i ningú els ha reparat. És conscient que
s’han incrementat tots aquests elements, d’això es tracta i ningú ho discuteix,
però sí que cal potenciar aquest aspecte perquè la qualitat de vida dels ciutadans
de Manresa sigui molt més satisfactòria i no sap si el senyor Canongia entén que
cal tenir molt més respecte a aquesta qüestió.
El senyor Oms i Pons diu que el GMCIU voldria donar per acabada la seva
intervenció perquè considera que ja s’han donat prou voltes a la qüestió. Tan sols
voldria dir al senyor Canongia que li sembla bé que es resolguin més comunicats
que abans, però això potser vol dir que n’hi ha més que abans i, per tant, que la
situació és pitjor que la d’abans.
Hi ha algunes de les anomalies que es mostres en les fotografies que no valen
diners, sinó que només es tracta de fer anar algú perquè ho repari.
No dubta que hi ha fotos pitjor, segur que n’hi ha, però es van fer un dissabte al
matí. No es va fer, per tant, de manera exhaustiva ni hi ha cap fotografia artística,
sinó que són el que són i no n’hi ha cap que tingui angles retorçats ni res similar.
Amb una mica més d’esforç, segurament hi trobarien més coses, però no es
tracta d’això, sinó de deixar constància de la situació. Considera que, si hi ha un
parc infantil que està en mal estat i no hi ha diners per reparar-lo, cal clausurar-lo
per evitar que algú es faci mal.
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Personalment, no dubta que el senyor Canongia gestioni bé aquests diners, però
aquest dubte es podria produir si es té en compte el que ha explicat i el que s’està
fent. Malgrat tot, insisteix en el fet que considera que sí que es gestionen bé els
diners i, segurament, no caldrà tornar a presentar un àlbum de fotografies perquè
el senyor Canongia posarà en marxa el servei de manteniment, l’alcalde li donarà
tot el suport per tirar endavant i aquest tema es resoldrà.
El senyor Canongia i Gerona diu que no té ganes de polemitzar, però vol que
quedi clar que el servei de manteniment no es posarà en marxa per resoldre
aquesta situació, sinó que ja ho està i no només per resoldre això en concret, sinó
totes les peticions que hi ha a la ciutat a més a més d’aquestes.
Hagués pogut quedar molt bé dient al senyor Oms que aquests problemes se
solucionarien en dos mesos. Seria molt fàcil parar-ho tot i resoldre només aquests
problemes i no es tardaria dos mesos, sinó que n’hi hauria prou amb un mes,
però a l’Ajuntament s’intenta programar la feina tant com es pot i, quan arriba un
comunicat, entra a formar part d’una llista i el temps de resposta dels assumptes
de la llista depèn de molts factors com ara l’època de l’any, perquè els tres mesos
abans de setembre són dolents i, en canvi, a partir d’ara, comença una bona
època si es pot treballar bé a la via pública. La pluja també és un factor que
influeix en el temps de resposta. Cal, doncs, ser molt conscients que aquests i
altres factors influeixen molt sobre els equips de treball.
Sembla que al senyor Javaloyes li preocupen molt les illes de vianants de la
mateixa manera que preocupa a l’equip de govern. Respecte a aquesta qüestió ja
li anticipa que el proper dilluns comencen les obres per al tancament de les illes.
L'alcalde intervé dient que qualsevol grup municipal de l’Ajuntament té el dret i
l’obligació de dir al govern quines són les coses que estan malament i això és
positiu, però vol deixar clar que no pel fet que s’exposin aquestes coses,
l’Ajuntament les farà abans que les altres perquè no han de ser, necessàriament,
les prioritàries.
A més, malgrat el fet que l’Ajuntament tingui molt clar, com ha explicat el senyor
Canongia, que s’estan augmentant les accions de manteniment i el pressupost en
un 25 per 100, pot assegurar que, si s’augmentés el pressupost en 1.000 o en
2.000 milions, com ha dit el senyor Javaloyes, si algú volgués buscar, d’aquí a
deu o quinze anys fotografies com les que ha presentat el GMCIU, les podria
trobar en qualsevol ciutat.
Per tant, tot depèn de l’ús que se’n faci i en ciutats que tinguin un pressupost de
8.000, 9.000 o 10.000 milions de pessetes també es poden trobar coses que
estan malament.
Malgrat tot, l’equip de govern recull l’esperit i ho fa positivament.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots afirmatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE TOTS ELS DOCUMENTS DE L’AJUNTAMENT
QUE PORTIN UN ENUNCIAT DE MONEDA EN PESSETA, TAMBÉ
REFLECTEIXIN L’IMPORT EN EUROS.
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El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 15
d’octubre que, transcrita, diu el següent:
“Atès que la implantació de l’euro, com a moneda oficial, és imminent, per a la
qual cosa l’adopció de les noves mesures i monedes representarà un esforç
afegit a molts ciutadans.
Atès que és obligació de les administracions vetllar perquè als ciutadans no els
suposi un trasbals important l’aplicació de la nova moneda.
Atès que moltes administracions ja treballen en aquest camp.
PROPOSEM:
Que els rebuts dels impostos, taxes, liquidacions, etc.- és a dir, tot aquell
document intern o extern que porti un enunciat de moneda en pesseta - porti
reflectit l’import també en euros.”
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el GMPP demana que en tots els
documents interns i externs de l’Ajuntament que portin un enunciat de moneda
en pesseta, també porti reflectit l’import en euros.
La implantació d’aquesta moneda és imminent i les Administracions han de fer
alguna cosa més que parlar-ne i han de procurar que els ciutadans entenguin i
assimilin el màxim possible aquest canvi. És per això que el GMPP proposa
l’adopció d’aquesta mesura per intentar facilitar el màxim possible a tots els
nivells, la comprensió d’aquesta nova moneda.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que l’equip de govern no té
inconvenient en acceptar la proposició perquè l’Ajuntament de Manresa és
pioner en reflectir l’import de la nòmina dels seus treballadors en euros i també
perquè aquesta Administració està treballant en l’adaptació a l’euro dels
programes de gestió tributària i de comptabilitat.
Per tant, tenint en compte que en la proposició no s’exigeix la posada en marxa
immediata d’aquesta mesura, l’equip de govern votarà afirmativament.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament
perquè les empreses i Administracions públiques estan fent un gran esforç
respecte a aquesta qüestió i, per tant, l’Ajuntament de Manresa també ho ha
d’anar assumint perquè és una inversió que s’haurà de fer tard o d’hora i, com
més aviat es comenci a acostumar els ciutadans, millor. A més, en els rebuts
dels impostos la quantitat en euros serà inferior i això també és un consol.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT L’ADEQUACIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LES NOVES TECNOLOGIES,
PER TAL D’AGILITAR LES GESTIONS ALS CIUTADANS.
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El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMPP, de data 15
d’octubre que, transcrita, diu el següent:
“Atès que les noves tecnologies en telecomunicacions afavoreixen i agilitzen
les gestions dels ciutadans de manera agegantada.
Atès que, cada vegada més, la implantació d’aquestes tecnologies està en les
llars dels ciutadans i dels seus llocs de treball.
Atès que les oficines municipals de l’Ajuntament de Manresa, de vegades, es
troben congestionades de pública concurrència per realitzar gestions pròpies
de l’activitat administrativa municipal.
PROPOSEM:
L’adopció adequada de la xarxa informàtica a aquestes noves tecnologies,
podent els ciutadans que s’adrecin a aquesta administració, facilitar el
pagament de tributs, realitzar demandes de llicències d’obra, fer arribar
instàncies, entre moltes de les qüestions administratives a realitzar i que alguns
ajuntaments ja ofereixen, a través d’Internet, evitant cues i descongestionant
les oficines municipals.”
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que el GMPP proposa que la xarxa
informàtica de l’Ajuntament, que està bastant ben preparada per assolir el repte
d’Internet, s’agilitzi i es faci realitat aquest mitjà per possibilitar que els ciutadans
que han de fer gestions administratives a l’Ajuntament puguin fer-les a través
d’Internet.
Internet està cada vegada més implantada tant a les cases particulars com,
sobretot, als despatxos de professionals liberals que necessiten adreçar-se a
l’Administració per fer les seves peticions. Per tant, és evident que amb Internet
es facilitaria molt la pràctica d’aquestes gestions, s’evitaria la formació de cues a
l’Ajuntament i s’agilitzaria la tramitació als taulells d’aquesta Administració.
Per tant, no es tracta de ser innovador perquè no ho és gens, però sí d’intentar
posar-se al nivell d’aquelles Administracions que intenten facilitar el màxim
aquestes gestions als ciutadans.
Per això demana que es voti afirmativament la proposició.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que potser no ha sabut entendre la
proposició, però en ella es diu que cal “l’adopció adequada a la xarxa informàtica”.
Entén que això significa que l’Ajuntament ha de tenir la xarxa informàtica en
bones condicions per poder posar en marxa aquest sistema, però el GMPP ha de
reconèixer que el redactat de la proposició és una mica estrany.
En aquest moment, l’Ajuntament de Manresa, tecnològicament, està a punt per
poder implantar aquest sistema, entre altres coses, perquè s'hi han esmerçat
molts diners. Aquestes són les partides “germanes” de les que explicava abans
sobre manteniment. Aquestes també han augmentat passant de 17 a 50 milions
de pessetes l’any, la qual cosa ha permès a l’Ajuntament fer un salt qualitatiu
respecte a la qüestió informàtica. Així, s’ha passat de 163 a 245 llocs de treball
informatitzats a l’Ajuntament i també s’han renovat 85 equips amb altres més
potents i més actualitzats.
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Per tant, la instal.lació està al dia, la xarxa interna RDSI funciona perfectament
amb un ordinador central que s’ha canviat per un de més potent, però hi ha altres
variables que no són tecnològiques i en les qual s’hi està treballant des de fa ben
bé tres anys. En aquest sentit, l’oficina 010 no és res més que l’inici del que
proposa el GMPP. Aquesta oficina és la canalitzadora de tots aquests tipus de
funcions i es pretén automatitzar el màxim possible d’expedients administratius
des d’aquesta oficina.
Al marge de tot això, hi ha un altre problema consistent en el fet que el suport
jurídic respecte a aquestes qüestions a l’Administració no és clar a l’hora de donar
passos en segons quins sentits i, en canvi, en altres sembla més senzill. Hi ha
ajuntaments que han obviat el tema jurídic, però l’Ajuntament de Manresa, per
una qüestió de responsabilitat, no ho farà, però cal buscar com ser capaços
d’encaixar les noves tecnologies amb l’ordenament jurídic i això no és senzill.
Per implantar aquest sistema és necessari un canvi organitzatiu important a
l’Ajuntament que ja s’està fent en alguns aspectes, però que és més lent del que li
agradaria.
L’equip de govern comparteix la filosofia que s’expressa en la proposició del
GMPP i considera que cal reduir al màxim els desplaçaments dels ciutadans a
l’Ajuntament. Per tant, cal ser capaços d’oferir un bon servei al ciutadà a través
del telèfon i del correu electrònic, però no es pot permetre que, com a
conseqüència de la implantació d’aquests mitjans, augmenti el marge d’error fins
a un nivell intolerable. És a dir, quan hi ha contacte directe dels ciutadans amb
l’Administració, es produeix un marge d’error molt baix, però, quan aquest
contacte es fa per telèfon, aquest marge és més elevat.
Per això, cal que hi hagi molt bona organització perquè es redueixin aquests
nivells d’error fins a un nivell tolerable.
En aquest sentit, l’equip de govern es pregunta el següent: en aquest moment, en
què seria possible legalment tirar endavant alguns dels tràmits, el marge d’errors
seria prou baix com per poder-ho aplicar ? i creu que el marge d’error encara
seria massa elevat.
Per tot això, l’equip de govern no podrà votar afirmativament la proposició.
El senyor Oms i Pons intervé dient que ha entès perfectament el sentit de la
proposició i considera que aquest és un tema d’hàbit del ciutadà i no es pot
començar de cop, sinó que cal anar de mica en mica.
Considera que si les sol.licituds es poguessin enviar per Internet i tinguessin el
mateix valor que les que es presenten directament a les oficines de l’Ajuntament,
ja hi hauria molt de guanyat, sobretot pel que fa a les denúncies i les
comunicacions de deficiències que després haurien de seguir el conducte
reglamentari no quedant-se només en un missatge electrònic.
També seria important que es poguessin consultar els expedients com es fa a
Holanda, on el ciutadà, introduint el número del seu expedient, que només coneix
ell i l’Administració, pot saber, en qualsevol moment, en quina situació està el seu
expedient. Al mateix temps, també pot formular una reclamació per la demora en
la tramitació del seu expedient o aportar la documentació que se li demana, en el
seu cas.
Amb la intenció d’avançar en aquest camí, considera que hi ha tot un seguit de
qüestions que li seria relativament fàcil d’aplicar a l’Ajuntament, amb la qual cosa,
al mateix temps, guanyaria prestigi.
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Està d’acord amb el fet que hi ha problemes legals que dificulten la implantació
d’aquests mitjans, però considera que les dues accions concretes que ha explicat
són prou importants i possibilitarien que els ciutadans no s’haguessin de
desplaçar a l’Ajuntament, amb la qual cosa disminuiria una mica la burocràcia.
Per tot això, el GMCIU votarà afirmativament la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el senyor Canongia considera
enrevessada la proposició del GMPP i ell, amb la resposta del senyor Canongia,
s’ha perdut.
Quan diu, en la proposició, “l’adopció adequada de la xarxa informàtica...” és una
manera de parlar perquè aquesta xarxa ja hi és i només cal que Internet funcioni.
Posar en funcionament el servei d’Internet és, en definitiva, possibilitat que la
xarxa informàtica estigui adequada als passos agegantats de les
telecomunicacions.
El senyor Canongia diu que recull l’esperit d’aquesta proposició i això li recorda la
primera proposició del GMCIU respecte a la qual l’equip de govern diu que recull
el seu esperit i, en canvi, ho diu tot al revés.
No discuteix el fet que hi ha problemes de suport jurídic respecte a aquesta
qüestió, però, quan el GMPP demana que l’Ajuntament possibiliti que els
ciutadans puguin fer les seves gestions amb aquest sistema, no en demana unes
de concretes, sinó que se’n poden fer moltes. Només es tracta de tenir la voluntat
de voler-ho implantar.
Hi ha un regidor del GMPP que formula preguntes al Ple per Internet i, fins que no
ha anat a preguntar on havia d’anar a signar-la, ningú sabia que havia enviat la
pregunta. L’Ajuntament no mira el correu rebut d’Internet i és aquesta l’adequació
de la xarxa informàtica que demana el GMPP.
Per tant, es diu que l’Ajuntament està preparat, que ho té tot a punt i que només
es tracta de començar, però no pot o no vol fer-ho.
El fet de dir que hi ha una sèrie de qüestions administratives que no es poden dur
a la pràctica per problemes legals i que aquesta és una proposició enrevessada,
només és una qüestió de plantejament pròpia de l’equip de govern perquè la gran
majoria de tràmits administratius de l’Ajuntament es poden fer per aquesta via si
es vol, i no entén perquè l’equip de govern no ho vol fer. Agrairia a l’equip de
govern que replantegés la seva postura i que fos més positiu respecte a aquesta
qüestió. Només es tracta de donar facilitats als ciutadans. No s’ha de fer ara, sinó
que es pot fer d’aquí a dos mesos.
Abans de presentar aquesta proposició, es va informar de la situació i sap que la
xarxa informàtica de l’Ajuntament està pràcticament enllestida, com també ho sap
el senyor Canongia. Per tant, només falta que l’equip de govern hi doni l’última
empenta.

L'alcalde intervé dient que, amb el mateix esperit positiu que en la proposició
anterior, l’equip de govern votarà negativament.
El senyor Javaloyes ha posat un exemple on es veuen molt clarament les
contradiccions que té la proposició. És cert que hi ha un regidor de l’Ajuntament
que ha presentat una pregunta per correu electrònic, però cal tenir en compte que
se li ha hagut de dir a aquest regidor que la signi perquè, sinó, legalment, no
podia anar al ple.
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Per tant, no és tan senzill. En la proposició del GMPP es diu literalment “...
aquesta administració facilitarà el pagament de tributs ...” i ell pregunta: a través
d’Internet es pot fer el pagament de tributs ? En aquests moments, hi ha alguns
ajuntament que ho estan fent d’una manera absolutament experimental. També
es proposa que s’atorguin llicències d’obres per Internet i considera que una cosa
és l’esperit de la proposició, respecte al qual poden estar d’acord, i una altra cosa
és votar-la perquè és l’equip de govern el qui ha de dur a la pràctica aquest
sistema i, en aquest moment, encara no està en disposició de dir que es poden
pagar tributs o que es poden atorgar llicències d’obres en un termini d’un any a
través d’Internet. Una cosa molt diferent és la possibilitat de presentar sol.licituds,
però, en aquest cas concret, si es vol respectar rigorosament el que es diu en la
proposició, l’equip de govern no la podrà votar afirmativament.
Per tant, recollint l’esperit positiu de la proposició del GMPP, l’equip de govern
votarà negativament la proposició per una qüestió de responsabilitat.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots afirmatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, donat que ja és molt tard, el GMPP
retira la pregunta formulada per presentar-la en una altra sessió.
L'alcalde contesta al senyor Arderiu que abans de les preguntes cal debatre els
assumptes sobrevinguts.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d’urgència dels dos assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per 16 vots
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU),
de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e)
del ROM.

8.1

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA
DE REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
D’INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA
DE MARQUESINES I PLAFONS PUBLICITARIS LLUMINOSOS, A
LES PARADES D’AUTOBUSOS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
DE VIATGERS I ALTRES INDRETS DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL, I APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
CORRESPONENT.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de data
14 d’octubre que, transcrit, diu el següent:
“Atès que les marquesines adscrites al servei públic urbà de viatgers de
Manresa evidencien actualment un notable deteriorament que fa necessària la
seva reposició.
Atès que els serveis tècnics municipals han procedit a l’elaboració d’un informe
en data 1 d’octubre de 1998, en el qual proposen la tramitació d’un contracte de
concessió administrativa regulador del servei d’instal·lació, manteniment i
explotació publicitària de marquesines i plafons publicitaris lluminosos, a les
parades d’autobusos del transport públic urbà de viatgers i altres indrets del
domini públic municipal.
Atès que el cap dels Serveis Financers accidental ha emès un informe en data
9 d’octubre de 1998, en relació amb la viabilitat de l’explotació esmentada.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
De conformitat amb l’article 160.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, el regidor delegat de Via Pública
proposa al ple de la corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la
concessió administrativa del servei d’instal·lació, manteniment i explotació
publicitària de marquesines i plafons publicitaris lluminosos, a les parades
d’autobusos del transport públic urbà de viatgers i altres indrets del domini
públic municipal, a adjudicar mitjançant concurs públic
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa
indicada al punt anterior, per un termini màxim de 10 anys, a adjudicar
mitjançant concurs públic mitjançant procediment obert, de conformitat amb
l'article 160.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques.
TERCER. Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt primer d'aquest acord i de forma
simultània convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si es presentessin reclamacions contra el plec del contracte durant el
termini de la seva informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122 apartat
2n del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
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El senyor Canongia i Gerona explica que aquest dictamen fa referència a un
tema de manteniment. En concret, es tracta del manteniment de les marquesines
dels autobusos. L’Ajuntament és conscient que aquestes marquesines estan en
un estat deficient i que, per tant, necessiten una renovació. Aquesta renovació és
cara i l’Ajuntament ha pensat en la possibilitat que algú es faci càrrec de
l’adquisició i el manteniment d’aquests elements de mobiliari urbà durant un
període de temps determinat. S’ha anat treballant en aquesta direcció fins a
arribar a l’aprovació d’aquest plec de clàusules administratives segons el qual se
substituiran les trenta marquesines de la ciutat i, a canvi, s’instal.larà publicitat a la
via pública en panells lluminosos.
El manteniment de les marquesines anirà a càrrec de l’empresa concessionària.
Considera que es tracta d’un conveni molt avantatjós per als ciutadans perquè se
soluciona un problema de la ciutat i es dóna un pas endavant en la millora del
transport públic urbà.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU s’abstindrà en la votació
d’aquest dictamen perquè es tracta d’un tema important que considera que hauria
d’haver passat per una comissió informativa, perquè haguessin tingut l’oportunitat
de discutir-lo. A més, no ho considera urgent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 2 GMPP - Sr. Antonio Arderiu i Sr. Joaquin Sotoca -) i 9 abstencions
(GMCIU).
8.2

RESOLDRE LES AL.LEGACIONS AL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ
PER TAXACIÓ CONJUNTA DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
DELIMITADA PEL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA,
SUBSECTOR I.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
19 d’octubre que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació en sessió del dia 5 de març de 1998 va ser
adoptat l’acord següent:
1r. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA de
l’actuació urbanística delimitada pel PLA PARCIAL BASES DE MANRESA,
SUBSECTOR I, de conformitat al que preveu l’article 189 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, que aprova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya.
2n. NOTIFICAR l’anterior acord als titulars de béns i drets afectats en
l’expedient, més els corresponents fulls de constrenyiment i la proposta de
fixació dels criteris de valoració, per tal que puguin formular observacions i
reclamacions concernents a la titularitat o valoració dels seus respectius
drets en el termini d’un mes, de conformitat al que preveu l’article 189 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol i 202.4 del Reglament de gestió.
3r. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de les anteriors resolucions en el Butlletí
Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de
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més circulació de la província, de conformitat amb l’article 202.3 del
Reglament de gestió.
4t. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat certificat de domini i càrregues,
amb l’anotació al marge de la inscripció corresponent, d’acord al que
disposen els articles 32 del Reglament Hipotecari i 205.1 del Reglament de
gestió urbanística.”
Atès que l’esmentat Projecte de taxació conjunta va estar de manifest al públic
en aquest Ajuntament pel termini d’un mes, comptat des del dia 24 d’abril al 25
de maig de 1998, ambdós inclosos, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis
municipal, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 87, de data 11 d’abril de
1998 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2625 de data 23
d’abril de 1998.
Atès que amb motiu de l’esmentat acord d’aprovació inicial varen ser
presentades 26 al·legacions, 5 d’elles fora del termini d’exposició pública, que
són les següents:
NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

R.E.
9728
9966
11197
11648
11658
11665
11665
11843
11850
11852
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11868
11912
12179
12261
12486
12666
14802
24262

DATA
2 abr 98
6 abr 98
20 abr 98
24 abr 98
24 abr 98
24 abr 98
24 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
27 abr 98
30 abr 98
2 mai 98
5 mai 98
7 mai 98
29 mai 98
2 oct 98

INTERESSAT
Josep M. Casadesús Suñé
M. Pilar Deix Costa
Fuerzas Eléctricas de Catalunya
José i Julia Ramos Rosell
Maria Belles Muntada
Joaquim Guix Vall
Pilar Ache Vila i Antonio Marques Ache
Jaime Fitó Colillas
Montserrat Sala Busquets
Rosa Cardona Llena
Pilar Torrejón Romero
Juan Gusart Pujols
Rosa Subirana Cardona
Celso Subirana Cardona
José Berengué Castellana
M. Pilar Deix Costa
Candelaria Cuella Piquer
Fausto Sabaté Soldevila i Carmen Tosas Agustí
Manel Albert Pubia
Ramon Trujillo Pujol i Vicenta Puig Ruiz
Andreu Casamitjana Nuñez i Lucia Casamitjana
Javier de Puig March
Javier de Puig March
Nativitat Ritort Roig
Pilar Ache Vila i Antonio Marques Ache
Junta de compensació subsector 1

REPRESENTANT

Joan Julibert Ferrando

Victor M.Carrera Pinchete

Jordi Batllori Nouvilas
Jordi Batllori Nouvilas
Javier Cruz Soto

Atès que, en resposta a aquestes al·legacions han estat emesos per part dels
serveis tècnics i jurídics d’urbanisme un informe individual per a cadascun dels
interessats i un informe resum de totes les al·legacions, el qual es transcriu a
continuació:
“El contingut de les al·legacions es concreta en quatre grans grups. Per una
banda el que fa referència a aspectes valoratius del projecte de taxació
conjunta i als criteris emprats en el mateix. Per l’altra el que fa referència a les
característiques del bé objecte d’expropiació. Els dos restants són en relació a
la problemàtica de l’adhesió a la Junta de compensació del polígon i a la
necessitat de fixar els criteris de valoració de les indemnitzacions
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corresponents als arrendaments existents, d’acord amb el que estableix la Llei
sobre arrendaments urbans.
Dels informes individualitzats per a cadascuna de les al·legacions se’n desprèn
que de les vint-i-sis al·legacions se’n proposa estimar quatre, estimar
parcialment vuit i desestimar la resta, és a dir catorze al·legacions. Pel que fa a
la justificació de la resposta de les al·legacions, es fixa en els apartats que
segueixen a continuació els arguments més importants de les mateixes.
a.- Els criteris de valoració
Disset al·legacions plantegen la necessitat de fixar uns nous criteris de
valoració per a les finques objecte d’expropiació, en consideració a la seva
situació i als preus de mercat de la mateixa. En relació a aquest tema, cal
indicar que el projecte de taxació conjunta parteix de la determinació del valor
de repercussió a partir de mètode residual i en funció d’uns valors de partida
perfectament contrastats com són el valor dels habitatges de protecció oficial
en règim general i el valor de la construcció en funció de la tipologia edificatòria
més adequada a aquest tipus de promoció. En base a aquests arguments, es
proposa desestimar la totalitat de les al·legacions que plantegen aspectes
valoratius del projecte.

b.- Les característiques del bé a expropiar
Dins d’aquest apartat, que engloba diferents temes –dades registrals,
característiques de les edificacions objecte de valoració, característiques de la
parcel·la, arrendaments i activitats existents i existència d’altres elements
susceptibles d’ésser objecte de valoració-, es consideren un total de vint-i-tres
al·legacions. Pel que fa a les que fan referència a dades registrals, es proposa
estimar les dues al·legacions que es presenten sobre aquest tema. Pel que fa a
les característiques de l’edificació, s’estimen parcialment les dues al·legacions
presentades, un cop contrastades amb la realitat els arguments de l’al·legació.
Pel que fa a les característiques de la parcel·la, de les quatre presentades, es
proposa desestimar tres. Pel que fa als arrendaments existents, es proposa
estimar la totalitat de les al·legacions –un total de nou al·legacions- a excepció
d’un arrendament que no resta justificat per cap mena de documentació,
mentre que pel que fa a les activitats existents, es proposa desestimar les dues
al·legacions que fan referència a aquest tema, també per manca de justificació
adequada. Quant a l’existència d’altres elements susceptibles d’ésser objecte
d’indemnització, es proposa estimar tres de les quatre al·legacions
presentades, un cop contrastada l’existència d’aquests elements, mentre que la
darrera es proposa estimar parcialment.
c.- Adhesió a la Junta de compensació
Tres de les al·legacions presentades plantegen problemàtiques relacionades
amb el procés d’adhesió a la Junta de compensació. En relació a aquest tema,
cal indicar que no pot ser objecte d’al·legació, atès que la competència per
decidir noves adhesions a la Junta correspon al Consell rector de la mateixa.
d.- Criteris de valoració de les indemnitzacions en relació als arrendaments
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Una de les al·legacions planteja la necessitat de fixar uns criteris diferents dels
emprats en el projecte de taxació conjunta per a la determinació de les
indemnitzacions corresponents als arrendaments, d’acord amb el que disposa
la llei 29/1994. Atès que tots els arrendaments acreditats pels
interessats disposen de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
cal acordar que els hi és d’aplicació la llei de 24 de desembre de 1964 i, en
conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.”
Atès que la tramitació dels Projectes d’expropiació per taxació conjunta s’ha de
dur a terme d’acord amb allò que disposa l’article 189 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.
Vist el que disposa l’apartat segon de l’esmentat article 189, quan diu que:
informades les al·legacions per l’Administració actuant, s’elevarà l’expedient a
la Comissió d’Urbanisme per a la seva resolució.
El Regidor delegat d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
1r. ESTIMAR TOTALMENT les al·legacions al Projecte d’expropiació per
taxació conjunta de l’actuació urbanística delimitada pel pla parcial Bases de
Manresa, subsector I, presentades amb motiu de l’aprovació inicial de
l’expedient per FUERZAS HIDROELÉCTRICAS DE CATALUÑA S.A., ROSA
SUBIRANA CARDONA I CELSO SUBIRANA CARDONA; ESTIMAR
PARCIALMENT les al·legacions presentades per M. PILAR DEIX COSTA,
JOSEP Ma. CASADESÚS SUÑÉ, JOSÉ i JULIA RAMOS ROSELL, JOAQUIM
GUIX VALL, PILAR ACHE VILA i ANTONIO MARQUES ACHE, ROSA
CARDONA LLENA, RAMON TRUJILLO PUJOL i VICENTA PUIG RUIZ I
NATIVITAT RITORT ROIG; DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions
presentades per MARIA BELLES MUNTADA, JAIME FITÓ COLILLAS,
MONTSERRAT SALA BUSQUETS, PILAR TORREJON ROMERO, JUAN
GUSART PUJOLS, JOSÉ BERENGUER CASTELLANA, CANDELARIA
CUELLA PIQUER, FAUSTO SABATE SOLDEVILA i CARMEN TOSAS
AGUSTI, MANEL ALBERT PUBIA, ANDREU CASAMITJANA NÚÑEZ i LUCIA
CASAMITJANA CASTELLANA, JAVIER DE PUIG MARCH I JUNTA DE
COMPENSACIÓ, tot això d’acord amb les argumentacions i els fonaments de
dret que queden exposats en els informes individualitzats emesos pels serveis
tècnics i jurídics d’urbanisme, els quals s’adjunten al present dictamen.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA
DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DELIMITADA PEL PLA PARCIAL BASES DE
MANRESA, SUBSECTOR I, així com una còpia de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, de conformitat amb l’article
189.2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
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3r. NOTIFICAR aquest acord als interessats així com, si s’escau, l’informe
individualitzat de resposta d’al·legacions.”
El senyor García i Comas explica que la situació en què es troben les obres
corresponents al Pla Parcial Bases de Manresa, és el motiu d’haver presentat
aquest dictamen com a sobrevingut. Cal fer, al més aviat possible, les actes
d’ocupació d’algunes finques que són necessàries per urbanitzar els carrers
d’aquesta urbanització.
Amb aquest dictamen tan sols es resolen les al.legacions presentades durant el
període d’exposició pública al projecte de taxació conjunta corresponent al
subsector I d’aquest Pla Parcial.
L’aprovació definitiva d’aquest projecte li correspon a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona i, per tant, l’Ajuntament no pot disposar encara dels terrenys.
S’han presentat 26 al.legacions a aquest projecte que afecten a 23 propietaris.
Els arguments d’aquestes al.legacions fan referència, bàsicament, a qüestions
relacionades amb els criteris de valoració. Es fa referència, en elles, als
arrendaments, les activitats existents, el procés d’adhesió a la Junta de
compensació i als criteris de valoració de les indemnitzacions en relació als
arrendaments.
De totes les al.legacions presentades, tres s’han estimat íntegrament, set s’han
estimat parcialment i tretze s’han desestimat.
Respecte als criteris de valoració, que és el punt més conflictiu, cal dir que s’estan
complint els criteris de valoració de la Ponència Cadastral. Aquesta serà,
segurament, una de les exigències de la Comissió d’Urbanisme, quan tramiti
aquest projecte.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU s’abstindrà en la votació
d’aquest dictamen perquè no ha passat per comissió i demana que en la propera
comissió es parli del que s’ha estimat i del que s’ha desestimat d’aquestes
al.legacions.
L'alcalde intervé dient que suposa que el regidor d’Urbanisme assumeix aquest
compromís i que no hi ha d’haver cap problema.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

L'alcalde pregunta al senyor Arderiu si el GMPP vol retirar la pregunta o la vol
formular.
El senyor Arderiu i Freixa contesta que la vol formular.
9.1

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT AL TEMA UNIVERSITARI.

El secretari llegeix la pregunta del GMPP, de data 16-10-98 i presentada en
data 19-10-98 que, transcrita en la seva part suficient, diu el següent:
“A)

Com està el tema de la Universitat ? En quina fase es troba l’expedient?
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B)

Què s’ha fet en aquest tema des de l’última aparició pública davant els
mitjans de comunicació (abril 1998)?

C)

Quin grau de compliment s’està assolint sobre les previsions contingudes
en el document estratègic sobre el tema universitari?

D)

Quin grau d’exactitud s’està assolint amb el projecte presentat a la Unió
Europea per rebre els ajuts necessaris?”

El senyor García i Comas contesta que en l’estudi sobre el projecte de la
implantació d’un pla universitari al voltant de l’Escorxador, es definia quin havia de
ser el model d’universitat que calia implantar i de quina manera s’havia de fer.
Aquest estudi també preveia l’organització dels carrers i dels espais on s’havien
d’ubicar les universitats. Per tant, calia fer un traçat urbanístic i tot un seguit
d’alternatives a aquest traçat. En aquest moment, s’estan estudiant aquestes
alternatives per veure quina és la que encaixa més bé, tant per les necessitats del
tipus d’universitats com per les necessitats econòmiques d’aquest tipus
d’urbanització.
També cal ajustar criteris amb la Direcció General de Carreteres per veure de
quina manera col.laborarà pel que fa als nous enllaços d’aquest punt.
Ja s’està construint l’edifici que anirà destinat a laboratoris i sales de control de
materials que ha de servir per a l’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica.
El projecte, en la seva globalitat, és de 700 milions de pessetes dels quals se’n
destinen 500 a l’edifici i 200 als equipaments d’aquestes instal.lacions.
Segurament, properament es podran visitar aquestes obres per veure en quin
estat es troben.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 23 hores i 45 minuts, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ..............

El secretari

Vist i plau,
L’alcalde
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