
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20 
de març del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 4 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 

 
Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Josep Empez i García 
Sra. Anna Torres i García  
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
Sr. Josep Maria Subirana i Casas 
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

Es fa constar que la senyora Carné i Barnaus s'incorpora a la sessió quan 
s'entra en el coneixement del punt 3.1.1 de l'ordre del dia. 
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El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions corresponents als dies 14 i 22 de febrer del 2000, la 
còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta 
sessió. 
 
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 24 membres presents, 
les actes de les sessions corresponents als dies 14 i 22 de febrer del 2000, 
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. 7, 8, 9 i 10 CORRESPONENTS ALS DIES 14, 22 I 28 
DE FEBRER i 6 DE MARÇ DEL 2000, RESPECTIVAMENT, PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS 
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN 
ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I 
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 7, 8, 9 i 10 
corresponents als dies 14, 22 i 28 de febrer i 6 de març del 2000, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS 
DE L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, 
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 
22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL 
RD 2.568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm. 
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de 
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.  
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2.3 DONAR COMPTE DE DOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 
DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ 
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 1999, REFERENT A LA DEFENSA 
DEL DRETS DEMOCRÀTICS DEL POBLE SAHARAUÍ. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del senyor José de Carvajal, sotssecretari 
d'Afers Estrangers, del dia 1 de març del 2000; i de l'escrit del senyor Juan 
Junquera González, sotssecretari del Ministeri de la Presidència, del dia 16 de 
febrer del 2000.  
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 14-2-
00, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA 
DETERMINADA, DE LA SENYORA M. ASUNCIÓN GÓMEZ 
PRADOS, PER A REALITZAR FUNCIONS DE TREBALLADORA 
FAMILIAR. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Gemma Montañà i 
Punsà que exerceix tasques de treballadora familiar, es troba en situació de 
baixa per incapacitat temporal des del dia 17 de gener d’enguany i es preveu 
que la baixa esmentada 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 Montañà el més aviat possible 
ja que l’actual dotació del servei a domicili no pot continuar assumint de forma 
continuada les persones que ella atenia.  
 
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 M. Asunción Gómez Prados, des del dia 16 de febrer de 
2000 i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball  senyora 
Gemma Montañà i Punsà.  
 
Vist el que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD  2720/1998, de 18 de desembre, que regula 
la contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del 
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
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RESOLC 
 
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel 
procediment de màxima urgència, a la senyora M. ASUNCION GOMEZ 
PRADOS (DNI 39319517-M) per tal de realitzar funcions de treballadora 
familiar, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia  16 de febrer de 2000 i fins que es reincorpori  al  servei  la  senyora  
Gemma Montañà i  Punsà,  titular  del  lloc  de treball, que es troba en situació 
de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual .................................................................145.219,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ...........................................145.219,- PTA
Paga extraordinària d’estiu .............................................145.219,- PTA
Plus complement salarial mensual ......................................12.679,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Gómez s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 
de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 23-2-
00, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA 
DETERMINADA, DEL SENYOR JOSEP PUJOL SANCHO, COM A 
TÈCNIC AUXILIAR. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’informe emès pel Tresorer d’aquest Ajuntament en el que manifesta que 
en el pla d’actuació relatiu a la renovació de l’anomenat Banc de Dades hi 
figura la incorporació a la base informàtica de les fotografies de les finques 
incloses al cadastre urbà, per la qual cosa proposa la contractació d’una 
persona per tal de realitzar les fotografies esmentades per un període de dos 
mesos i mig. 
 
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. 
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Atesa la proposta de contractació del senyor Josep Pujol i Sancho,  pel període 
comprès entre el dia 1 de març i fins al 15 de maig de 2000.   
 
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen l’art. 15.1.a) 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. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat,  així com el Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei 
determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JOSEP PUJOL I 
SANCHO  (DNI 39361069-L), com a tècnic auxiliar per tal de realitzar les 
fotografies de les finques incloses al cadastre urbà que s’han d’incorporar a la 
base informàtica del Banc de Dades, amb una jornada de 35 hores setmanals, 
pel període comprès entre el dia  1 de març i fins al 15 de maig de 2000, i per 
les retribucions següents: 
 
Sou mensual .................................................................135.000,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ...........................................135.000,- PTA
Paga extraordinària d’estiu .............................................135.000,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Pujol s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 15.1.a) 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. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la 
contractació per obra o servei determinat,  així com el Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
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2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 25-2-00, 
SOBRE PRESTACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA NECESSÀRIA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 584 I 595, EN 
RELACIÓ A LA CAUSA QUE SE SEGUEIX AL JUTJAT 
D'INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE MANRESA, AMB EL NÚMERO DE 
FALTES 554/99, ARRAN DE LA DETENCIÓ PRACTICADA AL 
SENYOR KENT PÉREZ PRIETO. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 25 de 
novembre de 1999, en la qual els agents de la Policia Local amb carnet 
professional números 584 i 595, van presentar amb caràcter de detingut al Sr. 
KEN PEREZ PRIETO, com a conseqüència d'agressió i ofenses als agents de 
l'autoritat al c/ Barcelona a l'alçada del núm. 76,  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 
segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en 
l’exercici de llurs funcions. 
  
Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 4 
de Manresa el procediment de Judici de Faltes número 554/99, en el qual els 
agents de la Policia Local, citats, figuren en qualitat de part denunciant i 
denunciada. 
  
Atès l’informe emès pel Tècnic Lletrat 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 584 i 595 per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la 
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció 4 de Manresa amb el número de 
Faltes 554/99, en el qual figuren com a part denunciant i denunciada, arran de 
la detenció practicada el dia 22 de novembre de 1999, del Sr. KENT PEREZ 
PRIETO, per un presumpte delicte d'agressió, i ofenses als agents de 
l'autoritat, 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 584 i 595, al Judici de Faltes 554/99. 
 
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 1-3-00, 
SOBRE DESIGNACIÓ DE LLETRAT I PROCURADOR EN RELACIÓ 
A LA DEFENSA JURÍDICA DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 
NÚM. 511 QUE SE SEGUEIX AL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 
1 DE MANRESA, AMB EL NÚMERO DE DILIGÈNCIES PRÈVIES 
68/2000, SEGUIT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DETENCIÓ DEL 
SENYOR JORDI CAPELL CASTELLÀ. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la compareixença número 17/2000 realitzada a la Policia Local el dia 11 
de gener de 2000, en la qual l'agent de la Policia Local amb carnet professional 
número 511 va presentar amb caràcter de detingut al Sr. JORDI CAPELL 
CASTELLÀ com a conseqüència de l'agressió que va patir, en l’exercici de les 
seves funcions com a agent 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 
segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en 
l’exercici de llurs funcions. 
 
Atès que, segons la compareixença esmentada, l'agent 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 1 
de Manresa el procediment de Diligències Prèvies 68/2000. 
 
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 que per prendre coneixement de les actuacions practicades, segons 
disposa l'article 302 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, cal estar personat en 
judici, personació que cal practicar a través de procurador, per tractar-se  
d'unes diligències prèvies, que  poden donar lloc a un procés abreujat seguit 
per delicte. 
 
Atès l’informe-proposta emès pel Tècnic d'Administració General 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.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. Jordi 
Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en judici de l'agent de la 
Policia Local número 511, a les Diligències Prèvies 68/2000, als efectes de 
reclamar la responsabilitat civil derivada de fet criminal. 
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2n.- Designar procurador dels Tribunals de Manresa, Sr. MIQUEL VILALTA 
FLOTATS, perquè pugui assumir la representació de l'agent de la Policia Local 
número 511 en el procés penal que se segueix davant del jutjat d'Instrucció 
número 1 de Manresa,  amb el número de Diligències Prèvies 68/2000, seguit  
com a conseqüència de la detenció del Sr. JORDI CAPELL CASTELLÀ i de les 
lesions que es van causar a l'agent esmentat, en l'exercici de les seves 
funcions, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 16/1991, de les 
Policies Locals de Catalunya. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 16-2-00, 

SOBRE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA 
PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS I 
ALTRES ACTUACIONS EN L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals 
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest 
tipus d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin, i 
concretament en l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
Atesa l’Ordre de 29-4-99, publicada al DOGC núm. 2884 de 7-5-99, de 
convocatòria pública per a l’establiment de convenis en matèria de serveis 
socials d’atenció a la infància subscrits entre el Departament de Justícia i els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants. 
 
Atès que aquest Ajuntament en data 8 de maig d’enguany va sol.licitar al 
Departament de Justícia la formalització d’un conveni de cooperació en matèria 
d’atenció a la infància, acollint-se a l’esmentada convocatòria. 
 
Atesa la proposta de conveni que ens ha tramès el Departament de Justícia de 
la Generalitat, per tal de regular la col.laboració entre ambdues institucions per 
a la programació i el finançament de serveis socials i altres actuacions en  
l’àmbit d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria de serveis socials, en quant a les 
competències dels municipis per a programar i gestionar les prestacions de 
Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats privades. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril,  modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, article 51 de la 
Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament Orgànic Municipal. 
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RESOLC:  
 
PRIMER.- RATIFICAR el conveni de col.laboració entre el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a la 
programació i el finançament de Serveis Socials i altres actuacions en l’àmbit 
d’Atenció a la Infància i l'Adolescència, de conformitat amb el text que s'adjunta 
al decret. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
global de 8.286.321’- ptes. (vuit milions dues-centes vuitanta-sis mil tres-centes 
vint-i-una pessetes) per a l’any 1999, i que es consigna en l’annex núm. 2 del 
conveni esmentat de la forma desglossada següent: 
 
- Centre Obert “Xalesta”.............................................. 1.741.674’- ptes.
- Centre Obert Font dels Capellans “Els Troglodites”....... 1.741.674’- ptes.
- Centre Obert Valldaura-Pl. Catalunya “Sergi Aguilera”  1.741.674’- ptes.
- Centre Obert l’Alber  ................................................ 1.741.674’- ptes.
- Programes preventius................................................ 1.319.625’- ptes.

TOTAL.......................... 8.286.321’- ptes.
 
TERCER.- NOMENAR com a Vocals representants de l'Ajuntament de Manresa 
a la Comissió Mixta de Seguiment del conveni marc, regulada en la clàusula 
quarta del conveni, a la Sra. Helena Gotzens i Gracia, Cap de Grup d’Infància, i a 
la Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Secció de Serveis Socials. 
 
QUART.- DONAR compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple de la 
Corporació que es celebri." 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 29-2-00, SOBRE 
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI 1999. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Jordi Valls i Riera, Alcalde President de l’ Ajuntament de Manresa. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
Atès que s’ha formulat per la Intervenció d’aquesta Corporació, en compliment 
del que disposa l’article 6è. del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, la 
Liquidació d’ingressos i despeses del Pressupost de l’exercici de 1999. 
 
Previ l’assessorament favorable de la Comissió de Govern, i , en conseqüència 
del que ha estat exposat, resolc i disposo: 
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PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 1999, en 
aplicació d’allò que disposen els articles 172 de la  Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el 
següent: 
 
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)  
 
1.1 Drets pendents de cobrament  ............................. 1.657.867.141
1.2 Obligacions pendents de pagament  ...................... 1.562.463.351
 
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990) 
 
2.1 Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici  ...... 6.843.618.346
2.2 Obligacions pressupostàries reconegudes durant 

l’exercici  .......................................................... -6.450.203.706
  
2.3 Resultat Pressupostari  ....................................... 393.414.640
2.4 Diferències derivades de despeses amb finançament 

afectat  ............................................................. 85.654.048
  
2.5 Resultat pressupostari ajustat  ............................. 479.068.688
 
3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990) 
 
3.1 Romanents de crèdit que queden anul·lats a 31-12-99 

i no s’incorporen a l’exercici de 2000 ............... 592.244.308
  
 -Saldos de crèdit 592.244.308
  
3.2 Romanents de crèdit existents a 31-12-99 i que 

s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2000 
(Art.163 Llei 39/88)  .......................................... 1.154.365.045

  1.746.609.353
 
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990) 
 
4.1 Drets pendents de cobrament  ............................. 1.653.295.258
  
 4.1.1 Drets pressupostaris liquidats 

durant l’exercici pendent de 
cobrament  ......................... 

 
 

941.265.922 
   
 4.1.2 Drets pressupostaris liquidats 

en exercicis anteriors pendents 
de cobrament  ...... 

 
 

716.601.219 
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 4.1.3 Deutors per drets reconeguts 
de recursos d’altres ens 
......................................... 

 
 

23.432.715 
   
 4.1.4 Ingressos pendents d’aplicació  -28.004.598 
  
4.2 Obligacions pendents de pagament  ...................... -1.804.955.688
   
 4.2.1 Obligacions pressupostàries 

pendents de pagament 
reconegudes durant l’exercici   

 
 

1.272.556.153 
   
 4.2.2 Obligacions pressupostàries 

pendents de pagament 
reconegudes en exercicis 
anteriors  ........................... 

 
 
 

289.907.198 
   
 4.2.3 Saldos creditors d’altres ens   119.831.839 
   
 4.2.4 Saldos comptes de creditors 

no pressupostaris  ............... 
 

122.660.498 
   
4.3 Fons líquids  ...................................................... 1.677.161.756
  
4.4 Romanent Brut de Tresoreria  .............................. 1.525.501.326
  
4.5 Romanent afectat a despeses amb finançament 

afectat  ............................................................. -905.760.987
  
4.6 Saldos de dubtós cobrament  ............................... -155.245.963
  
4.7 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA  .................. 464.494.376
 
SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 1999, amb el detall i finançament que figura en l’expedient, per un 
import de 1.154.365.045’- pessetes. 
 
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, 
caldrà donar compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 174.4. de la Llei 
39/1988 esmentada i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990,  de 20 d’abril." 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 1-3-00, SOBRE 
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 2/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de al insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 2/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària 
de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que 
figura en l'annex que es conté en l'expedient. 
 
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb 
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les 
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000." 
 
2.11 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 8-
3-00, PEL QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT 
PER AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 22-2-00, EN 
RELACIÓ A L'ELIMINACIÓ DEL PEATGE EXISTENT ENTRE SANT 
VICENÇ DE CASTELLET I SANT FRUITÓS DE BAGES. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Mercè del Rio, del Gabinet del 
President, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, del dia 
8 de març del 2000. 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
Es fa constar que en aquest moment s'incorpora a la sessió la senyora Carné i 
Barnaus. 
 
3.1.1 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE 
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MANRESA, ADJUDICAT A 
L'ENTITAT MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, I RECONÈIXER UN CRÈDIT DE 8.259.998 PTA A 
FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA EN CONCEPTE DE LES 
DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 17 de febrer del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la instància de referència registre d’entrada número 30403/26.11.1999, 
subscrita pel senyor Aureli Blasco i Lázaro, en representació de l’entitat 
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., 
adjudicatària de la concessió administrativa del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, per 
la qual sol·licita la revisió del cànon de la concessió per a l’exercici de 1999. 
 
Atesos els informes emesos pel senyor tresorer, Cap dels Serveis Financers, 
en data 13 de gener de 2000 i pel TAG de Contractació i Patrimoni en data 17 
de febrer de 2000.  
 
De conformitat amb les clàusules 74 i 75 del plec de clàusules que regulen la 
concessió. 
 
L’alcalde president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de 
Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (A-28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol 
número 12 08240 Manresa), aplicant-se una revisió del cànon de la concessió 
del 1,83 %, amb efectes des del dia 1 de gener de 1999, equivalent a un 
coeficient de revisió Kt d’1,21370. 
 
SEGON. Establir, per als mesos de gener i febrer, un cànon anual de 
494.168.364 PTA, equivalent a un cànon mensual de 41.180.697 PTA  i a partir 
del mes de març, un cànon anual de 500.544.900 PTA, equivalent a un cànon 
mensual de 41.712.075 PTA (tots els cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), 
resultant d’aplicar el coeficient Kt, de conformitat amb els annexos  1 i 2 a 
aquest dictamen. 
 
TERCER. Reconèixer un crèdit de 8.259.998 PTA a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons 
s’especifica al quadre següent: 
 

MESOS 
 

CÀNON FACTURAT 
(1) 

CÀNON REVISAT 
(2) 

CRÈDIT A 
RECONÈIXER (2-1) 

1999 
GENER 40.437.632 41.180.697 743.065
FEBRER 40.437.632 41.180.697 743.065
MARÇ 40.959.423 41.712.075 752.652
ABRIL 40.959.423 41.712.075 752.652
MAIG 40.959.423 41.712.075 752.652
JUNY 40.959.423 41.712.075 752.652
JULIOL 40.959.423 41.712.075 752.652
AGOST 40.959.423 41.712.075 752.652
SETEMBRE 40.959.423 41.712.075 752.652
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OCTUBRE 40.959.423 41.712.075 752.652
NOVEMBRE 40.959.423 41.712.075 752.652

TOTAL 8.259.998
 
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient." 
 
La senyora Selga i Brunet inicia la seva explicació dient que es tracta de la 
revisió del cànon de la concessió administrativa de recollida d'escombraries i 
neteja viària, que està prevista al plec de clàusules i que l'empresa 
concessionària té el dret de sol.licitar per a l'adequació dels preus reals del 
mercat.  
Aquesta revisió correspon a l'any 1999 i, mentre que a l'inici de l'any el servei 
costava 494 milions de pessetes, a finals d'any en costava 500, com a 
conseqüència de dues ampliacions corresponents al compactador del 
Puigmercadal i a la recollida del servei de cartró "porta a porta". 
Aplicada la fórmula polinòmica que preveu el plec de clàusules, resulta un 
augment de l'1,83 per 100, que són els vuit milions corresponents a aquesta 
revisió de preus, que s'ha fet des del gener al novembre, sense incloure el 
desembre, ja que en aquell mes hi havia uns serveis no prestats que s'hauran 
de deduir, per tant, el desembre queda exclòs d'aquesta revisió. 
Per això, es proposa la revisió del cànon i el reconeixement d'un crèdit de 
8.259.998 pessetes.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament el dictamen perquè el considera purament tècnic. Malgrat això, 
el cost total de la concessió administrativa del servei de recollida 
d'escombraries és de 500 milions de pessetes, que és una quantitat important. 
Vol fer aquesta reflexió perquè és una qüestió que ja s'ha comentat en les 
comissions informatives, i ha vist que en els canvis de partides que s'aprovaran 
avui hi ha 12.000.000 de pessetes destinats a la recollida selectiva, com a 
conseqüència del conveni signat amb el Consell Comarcal; però hi ha la 
sensació que la neteja general de la ciutat no funciona prou bé. Per això, 
voldria recordar a l'equip de govern la necessitat de reclamar a l'empresa 
concessionària un seguiment més acurat de la neteja, sobretot tenint en 
compte que la concessió finalitzarà aviat. 
Per tant, insisteix, el GMCIU votarà afirmativament però posant de manifest 
aquesta sensació que hi ha a la ciutat. Suposa que el fet que no plou també 
contribueix a que la ciutat estigui una mica deixada. 
 
La senyora Selga i Brunet intervé dient que per a l'equip de govern és una 
preocupació posar constantment al dia el servei de recollida d'escombraries i 
neteja. Aquests dos conceptes suposen 500 milions de pessetes i, en aquest 
moment, el que estava més pendent de posar al dia era el de la recollida 
selectiva, respecte el qual espera que es noti a la via pública l'aplicació 
immediata d'una sèrie de mesures. També espera que, a partir del mes de 
juliol, amb la nova concessió que haurà d'aplicar el Consell Comarcal, es noti 
realment una millora a la ciutat.  
L'Ajuntament és conscient que en aquest moment la qualitat d'aquest servei és 
baixa i, per això, aplicarà mesures per a millorar-lo. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 3.1.2 i 3.1.3 de l'ordre del dia. 
 
3.1.2 INTERESSAR AL SR. CARLOS BLASCO CANO, EN LA SEVA 

CONDICIÓ D'ADJUDICATARI DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA, LA 
CONTINUÏTAT DE L'ESMENTADA CONCESSIÓ FINS A 31 DE 
DESEMBRE DE 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 29 de febrer del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de març 
de 1995 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de 
venda de premsa situat a la Plaça Catalunya a favor del SR. CARLOS 
BLASCO CANO. 
 
Atès que aquesta concessió finalitza el dia 25 de març de 2000. 
 
Atès que està en tràmit un nou expedient de contractació per a l’ús privatiu  de 
l’esmentat quiosc, però s’estima que no estarà ultimat abans del venciment del 
termini de l’actual concessió. 
 
Vist l'informe emès pel TAG de Contractació i Patrimoni en data 29 de febrer de 
2000. 
 
De conformitat amb la clàusula 3a del plec que regeix l’esmentada concessió, 
com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Interessar al SR. CARLOS BLASCO CANO (NIF 39313306-G – C. 
General Prim, 42 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatari de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la 
Plaça Catalunya de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió fins a 31 
de desembre de 2000, en les mateixes condicions que actualment regeixen 
aquest contracte." 
 
3.1.3 INTERESSAR A LA SRA. TERESA MUÑOZ PASTOR, EN LA SEVA 

CONDICIÓ D'ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE 
PREMSA SITUAT AL BARRI LA PARADA, CARRER LLUÍS MILLET 
DE MANRESA, LA CONTINUÏTAT DE L'ESMENTADA CONCESSIÓ 
FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2000. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 29 de febrer del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de març 
de 1995 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de 
venda de premsa situat al barri La Parada, carrer Lluís Millet, a favor de la 
SRA. TERESA MUÑOZ PASTOR. 
 
Atès que aquesta concessió finalitza el dia 1 d’abril de 2000. 
 
Atès que està en tràmit un nou expedient de contractació per a l’ús privatiu  de 
l’esmentat quiosc, però s’estima que no estarà ultimat abans del venciment del 
termini de l’actual concessió. 
 
Vist l'informe emès pel TAG de Contractació i Patrimoni en data 29 de febrer de 
2000. 
 
De conformitat amb la clàusula 3a del plec que regeix l’esmentada concessió, 
com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Interessar a la SRA. TERESA MUÑOZ PASTOR (DNI 43394573 – C. 
Numància, 10 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatària de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat al barri La 
Parada, carrer Lluís Millet de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió 
fins a 31 de desembre de 2000, en les mateixes condicions que actualment 
regeixen aquest contracte." 
 
El senyor Caballo i Molina explica que els dictàmens corresponen a 
l'adjudicació de les concessions dels quioscos de venda de premsa de la plaça 
de Catalunya i del barri de la Parada, al carrer de Lluís Millet, les quals 
finalitzen el dia 25 de març. 
S'està elaborant un estudi encaminat a millorar les característiques dels 
quioscos que requereixen reformes perquè s'hi puguin desenvolupar les 
tasques de venda de premsa.   
Un cop finalitzat aquest procés, es durà a terme el corresponent concurs i el 
nou expedient de contractació per donar l'opció d'accedir a la concessió a 
diversos titulars, inclòs el que hi ha en aquest moment. Es preveu que s'acabi 
aviat, però no abans del 25 de març; per això amb aquests dictàmens 
s'interessa els titulars la continuïtat de la concessió fins el 31 de desembre del 
2000. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.2 i 3.1.3 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
3.1.4 PRORROGAR, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 

30. DE JUNY DE 2000, AMBDÓS INCLOSOS, LA CONCESSIÓ DEL 
SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
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MUNICIPALS, DE L'ESTADI MUNICIPAL DEL CONGOST DE 
MANRESA, ADJUDICADA A L'ENTITAT CLUB ATLÈTIC MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 7 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de juliol de 1989 va 
acordar l'adjudicació de la concessió administrativa del Servei d'explotació de 
les instal·lacions esportives municipals, de l'Estadi Municipal del Congost de 
Manresa a l'entitat Club Atlètic Manresa. 
 
Atès que el proper dia 31 de març finalitza la concessió del Servei esmentat al 
paràgraf anterior. 
 
Atès que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana ha emès un informe 
en data 22 de febrer de 2000 en què proposa la pròrroga d'aquesta concessió 
administrativa fins al mes de juny de 2000. 
 
Atès que s'ha posat de manifest l'expedient de pròrroga a la concessionària 
sense que aquesta hagi presentat cap al·legació. 
 
De conformitat amb l'article 248 lletra a) del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Prorrogar, pel període de temps comprès entre l'1 d'abril i el 30 de 
juny de 2000 (ambdós inclosos), la concessió del Servei d'explotació de les 
instal·lacions esportives municipals, de l'Estadi Municipal del Congost de 
Manresa, adjudicada a l'entitat Club Atlètic Manresa, (CIF G-58993213, ctra. de 
Sant Joan, s/n, Manresa), per acord del Ple de la Corporació del dia 17 de juliol 
de 1989, amb subjecció a l'article 248 lletra a) del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient." 
 
El senyor Empez i García explica que en el Ple del 20 de desembre del 1999 
es va prorrogar aquesta concessió per un període de tres mesos. Ara, arran de 
la petició del Club Atlètic, de la concessió d'una nova pròrroga, donat que 
estava immers en una reestructuració de la nova junta directiva, s'ha considerat 
oportú tornar a prorrogar la concessió fins el dia 30 de juny del 2000. 
L'Ajuntament ja ha tingut contactes amb la nova junta directiva i espera que 
aquesta sigui la darrera pròrroga que s'hagi de fer.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
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3.1.5 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I 

INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE 
COMPATIBILITAT FORMULADA PEL SENYOR JOSEP MA. SALA I 
ROVIRA, REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT. 

 
El senyor Sala i Rovira abandona el Saló de Sessions mentre es discuteix i es 
vota aquest assumpte, ja que s'ha d'abstenir de participar-hi per tenir interès 
personal, de conformitat amb allò que disposa l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 96 del ROF.   
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'escrit de data 13 de març de 2000, presentat pel senyor Josep Ma. Sala i 
Rovira, en la seva condició de regidor d'aquest Ajuntament, en el qual fa 
constar que, de conformitat amb la vigent legislació d'incompatibilitats de 
personal al servei de les Administracions Públiques, ha demanat a la 
Generalitat de Catalunya la corresponent declaració de compatibilitat del seu 
lloc de treball com a Cap de Relacions Institucionals  de la Conselleria de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb el càrrec de regidor d'aquest 
Ajuntament i demana que el Ple de la Corporació es doni per assabentat del 
contingut de la seva sol.licitud de compatibilitat, als efectes que legalment 
corresponguin. 
 
Atès que, de conformitat amb allò previst a l'article 5.b) de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, en relació amb l'article 178.2.b) de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els membres de les 
Corporacions Locals que no desenvolupin càrrec retribuïts ni de dedicació 
exclusiva, poden compatibilitzar la seva activitat pública amb la del càrrec 
electe d'una altra Corporació amb dret a la percepció de les dietes, 
indemnitzacions o assistències que corresponguin. 
 
Atès que, per altra banda, l'article 3.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, disposa: 
 
"El personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei podrà compatibilitzar les seves 
activitats amb el desenvolupament dels següents càrrecs electius: ... b) 
Membres de les corporacions locals, llevat que desenvolupin en elles càrrecs 
retribuïts de forma periòdica i que tinguin dedicació exclusiva. En tot cas, 
solament podran percebre la retribució corresponent a una de les activitats, 
sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin 
a l'altra activitat". 
 
Atès que, de conformitat amb l'acord del Ple corporatiu adoptat en la sessió 
extraordinària del dia 26 de juliol de 1999, el senyor Josep Ma. Sala i Rovira,  
no ocupa el càrrec de regidor en règim de dedicació exclusiva, sinó que el 
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desenvolupa amb dedicació ordinària i percep la quantitat de 76.500 pessetes 
mensuals, amb caràcter d'indemnització, per catorze mensualitats. 
 
Per tot això, es proposa al Ple corporatiu l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. DONAR-SE PER ASSABENTAT el Ple de la Corporació de la 
sol.licitud formulada pel senyor Josep Ma. Sala i Rovira, en la seva condició de 
regidor d'aquest Ajuntament, en la qual demana a la Generalitat de Catalunya 
la corresponent declaració de compatibilitat del seu lloc de treball com a Cap de 
Relacions Institucionals de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, amb el càrrec de regidor d'aquest Ajuntament. 
 
SEGON. INFORMAR favorablement la petició continguda en la sol.licitud 
formulada pel senyor Josep Ma. Sala i Rovira, per tal que pugui compatibilitzar 
l'activitat pública principal del lloc de treball de Cap de Relacions Institucionals 
de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb 
l'activitat pública secundària de regidor d'aquest Ajuntament, d'acord amb 
l'article 5.b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats de 
personal al servei de les Administracions Públiques, amb concordança amb 
l'article 3.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. FER CONSTAR, als efectes d'allò que disposen els articles 5.b) de la 
Llei 53/1984, i 3.b) i 5 de la Llei 21/1987 esmentada que el senyor Josep Ma. 
Sala i Rovira no ocupa el càrrec de regidor en règim de dedicació exclusiva, 
sinó que el desenvolupa en règim de dedicació ordinària i percep la quantitat de 
76.500 pessetes mensuals, amb caràcter d'indemnització, per catorze 
mensualitats." 
 
L'alcalde pren la paraula i desitja al senyor Sala molts èxits i el felicita pel seu 
nou càrrec de cap de Relacions Institucionals de la Conselleria de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
En aquest moment es reincorpora a la sessió el senyor Sala i Rovira. 
 
3.1.6 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE 

D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ CRÈDITS NÚM. 3/2000, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del tinent d'alcalde 
d'Hisenda, del dia 16 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, i no sent suficient 
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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 de  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 i crèdits extraordinaris 
amb càrrec a majors ingressos, a recursos generats per baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses 
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, i amb càrrec al Romanent 
Líquid de Tresoreria de la liquidació del pressupost de l’exercici 1999, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es 
poden demorar fins a l'exercici del 2001.  
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen i que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a  
aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Aplicar el finançament de les partides 511.0.789.02 i 511.0.789.04, - 
crèdit amb entitats financeres- que es donen de baixa, a les partides 
511.0.601.13 i 511.0.601.20, el finançament de les quals serà el següent: 
 
Partida 511.0.601.13 Millores diverses d’urbanització 
 
Finançament: Crèdit entitats financeres. 
   
Partida 511.0.601.21 Urbanització c/ Abat Oliva 
 
Finançament: Contribucions especials 2.181.060 
 Crèdit entitats financeres 242.340 
 
Quart.- 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 3/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si 
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe inicia la seva explicació dient que, amb caràcter 
gairebé monogràfic, aquest expedient de modificació de crèdits dóna resposta 
immediata al superàvit de 464 milions de pessetes a 31 de desembre de 1999, 
concretant quins conceptes es finançaran amb aquest import.  
Tècnicament, aquest romanent positiu de tresoreria s'aplicarà al finançament 
de crèdits extraordinaris, és a dir, partides de nova creació, per 69 milions de 
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pessetes, i al finançament de suplements de crèdit, és a dir, partides ja 
existents que s'incrementen, per 395 milions de pessetes.  
Políticament, destacant els conceptes més significatius i sense entrar massa en 
detalls, s'ha decidit la destinació que explicarà a continuació per a aquests 464 
milions de pessetes de superàvit. 
En inversió urbana, en projectes d'alt pressupost global: 225 milions de 
pessetes. Es podrà fer més obra pública sense incrementar l'endeutament i, 
dins d'aquest epígraf es pot destacar el següent: les obres de la Piscina 
Municipal, per 72,5 milions de pessetes; les transferències a la societat 
FÒRUM, S.A. per a l'edifici de la Fàbrica Balcells, de 72,5 milions de pessetes; 
l'adquisició de terrenys, per 50 milions de pessetes; i el desenvolupament del 
Pla Parcial de La Parada, per 30 milions de pessetes. Per al nou Catàleg de 
Llocs de Treball, el superàvit aporta 62 milions de pessetes, que permetran el 
compliment dels compromisos adoptats amb el Comitè de Personal i que es 
podria incloure dins d'un epígraf de modernització de l'Administració.  
Per al manteniment de la via pública, es destinen 40,5 milions de pessetes, que 
incrementaran una partida inicialment prevista, que permetrà compensar en 
una part el retard històric que té la ciutat en aquesta posició. 
En un altre epígraf, es podria parlar de diverses accions, com són ara els 
programes d'accions dels barris, els plans de dinamització comunitària, el Pla 
Integral d'Immigració i el Pla d'Ajuda Domiciliària, que en aquest epígraf 
suposarien 59,5 milions de pessetes. Destacant algunes partides, es podrien 
assenyalar els 12 milions de pessetes, per a la signatura d'un conveni amb el 
Consell Comarcal per millorar la recollida selectiva; els 7,8 milions de pessetes, 
d'acord amb la companyia FECSA, per a la substitució d'algunes línies 
elèctriques que encara pengen de les façanes del barri antic; els 5 milions de 
pessetes per als plans de dinamització dels barris; els 5 milions de pessetes 
per a les primeres accions que el Pla d'Immigració consideri com a les més 
prioritàries; i els 5 milions de pessetes per a la millor dotació del Pla d'Ajuda 
Domiciliària. 
En l'epígraf corresponent a Transferències i convenis amb altres organismes i 
entitats, hi ha 77 milions de pessetes. En aquest punt es podria destacar 
l'aportació a la rehabilitació de la Seu, amb 7,5 milions de pessetes; l'aportació 
a l'Escola-Taller de Casa Caritat, amb 5 milions de pessetes; i diverses accions 
i transferències en l'àrea dels Serveis d'Acció Ciutadana, per valor de 38 
milions de pessetes. 
El detall de cada partida consta en la documentació que s'acompanya al 
dictamen, en la qual es pot observar que s'han incrementat les partides de 
totes les regidories, de la mateixa manera que també s'han incrementat les 
consignacions de totes les àrees funcionals, a fi de repercutir el superàvit de 
464 milions de pessetes en la ciutat i conseqüentment, en els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i felicita els Serveis Financers de 
l'Ajuntament pels resultats de l'any 1999, sobretot pel que representa la 
desaparició del dèficit que hi havia a l'Ajuntament. 
El GMCIU està satisfet d'aquests resultats, ja que considera que l'Administració 
ha de fer un esforç per no generar dèficit, sobretot tenint en compte que ens 
trobem en un moment en què sembla que tot marxa bé. Això no impedeix que, 
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de vegades, en una època dolenta, la necessitat política comporti la creació 
d'endeutament o de dèficit, per cobrir les necessitats de la ciutat. 
Davant d'aquesta situació, seria bo "obrir un semàfor de color àmbar" a  l'equip 
de govern respecte a l'aprovació d'aquest superàvit, ja que tots són conscients 
que s'haurà de tornar a crear aquest endeutament o dèficit perquè les 
necessitats seran grans. Durant l'any 1999, hi ha hagut mancances a la ciutat, i 
alguns d'aquests diners s'haurien pogut utilitzar per solucionar-les, però el més 
greu és que el semàfor es pot tornar vermell si es tenen en compte dues coses: 
en primer lloc, considera que no hi ha hagut gaire participació dels grups 
municipals en la presa de decisions respecte a la distribució d'aquest dèficit. 
Malgrat això, agraeix el detall de l'alcalde de facilitar tota la informació al 
GMCIU abans que aquesta aparegués a la premsa.  
Segurament tampoc hi hauran pogut participar els altres grups municipals, a no 
ser que hagi passat com en algun altre cas, en el qual van participar abans les 
associacions de veïns que els grups municipals.  
En segon lloc, pel que fa a les prioritats de l'equip de govern en la distribució 
del dèficit, considera que s'haurien d'haver tingut en compte aspectes com el 
de la rehabilitació, respecte el qual continua pensant que s'ha fet poc esforç, ja 
que els 72 milions de pessetes que s'hi destinen són per a un sol projecte, que 
és el del nou Conservatori Municipal de Música. Tampoc apareixen altres 
temes importants, sobretot referents al barri antic, com és ara el de la 
disposició dels terrenys per al CAP del barri antic.  
També s'hauria hagut de fer una mica més d'esforç respecte el medi ambient; 
està molt bé que s'hi destinin 12 milions de pessetes al conveni que se signarà 
amb el Consell Comarcal, però potser s'hauria pogut començar a treballar una 
mica abans.  
Insisteix, l'aspecte més greu és el de la poca participació que hi ha hagut en la 
presa de decisions respecte a la distribució del superàvit, per tant, el GMCIU 
votarà negativament aquest dictamen. 
Voldria fer una consulta al regidor d'Hisenda respecte a dues partides que li 
han cridat l'atenció. Es tracta de les referents als convenis de millora de la zona 
verda dels Comtals i de l'entorn de Can Font, respecte a les quals, tenint en 
compte que ara es donen de baixa els crèdits, voldria saber com es finançaran 
aquestes aportacions. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe intervé agraint al senyor de Puig la cordial 
felicitació que ha manifestat avui al Ple. En altres Plens el senyor de Puig no  
ha estat tan cordial i ha aportat reflexions que, en principi, li han provocat 
personalment una certa decepció, però veu que avui no ha mantingut el mateix 
criteri d'anàlisi. Per tant, es queda amb la part positiva de la intervenció del 
representant del GMCIU i, tenint en compte que no ha fet cap valoració 
respecte a la capacitat de gestió de l'equip de govern, no vol incidir en aquest 
tema i insisteix en l'agraïment, en nom seu, de l'equip de govern,  dels Serveis 
Financers i de tots aquells que han participat d'alguna manera en aquest 
superàvit. Cal tenir en compte que no hi ha hagut superàvit des de l'any 1990. 
Pel que fa a la priorització, respecta que el senyor de Puig tingués uns criteris 
de priorització diferents dels que han donat lloc a aquest destí del superàvit.  
Quant al darrer aspecte comentat pel senyor de Puig, quan ha fet la 
presentació del dictamen ja ha dit que era gairebé monogràfic, ja que 
pràcticament tot l'expedient es refereix al superàvit. Hi havia pendent un canvi 
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de partides que afectava el finançament de dues obres d'urbanització: una 
corresponent a la zona verda els Comtals i l'altra, a l'entorn de Can Font. Ara 
s'aprofiten els excedents d'aquestes partides per finançar les altres dues 
partides de les contribucions directes que ha explicat, és a dir, es tracta d'un 
canvi de finançament o d'un canvi de destí del finançament. 
 
L'alcalde intervé dient que vol fer dos aclariments: en primer lloc, és cert que 
l'Ajuntament no és propietari dels terrenys del CAP del barri antic, però aquests 
terrenys són ja propietat de l'Hospital de Sant Andreu. Quan el Servei Català de 
la Salut es defineixi respecte al moment en què es farà la inversió, se cediran 
els terrenys. Per tant, insisteix, la Fundació Hospital de Sant Andreu ja els va 
comprar fa sis o set mesos.  
Malgrat tot, considera que cal deixar clar que aquest tema queda una mica fora 
de la discussió que finalment han de fer els grups municipals i les institucions 
respecte el procés del sector sanitari a la ciutat.  
Per altra banda, pel que fa a la discussió sobre les pedres o les persones, ha 
de dir que s'està parlant d'inversions que es fan a les pedres, que serviran per 
millorar serveis. En aquest sentit, si no s'hagués fet la inversió a les pedres del 
Casino, ara no tindríem el servei de Biblioteca del Casino.  
Pel que fa a la participació dels grups municipals en la discussió sobre la 
distribució d'aquest superàvit, ha de dir que potser la participació del GMCIU no 
és la que voldrien els seus membres, però pot garantir al senyor de Puig que 
l'equip de govern ha discutit llargament la distribució d'aquest superàvit, que 
considera equitatiu d'acord amb les propostes que vol plantejar, les quals, no 
sempre són coincidents amb les de l'oposició. Cal acceptar aquest fet com a 
una pràctica normal de discussió democràtica. 
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que per poder construir el CAP del barri 
antic, cal cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya, i, a dia d'avui, 
l'Ajuntament no n'és encara el titular, per tant, no els pot cedir. 
Quan es parla de la immigració i altres temes relacionats amb el barri antic, cal 
considerar el CAP com a un dels equipaments importants perquè aquell sector 
estigui dotat de millors serveis, i l'Ajuntament ha de fer un esforç perquè la 
Generalitat de Catalunya disposi dels recursos necessaris per crear-lo. El 
GMCIU hi donarà suport amb aquesta sol.licitud perquè creu en la rehabilitació 
del barri antic.  
 
L'alcalde respon al senyor de Puig que té raó quan diu que cal cedir aquests 
terrenys, però també li voldria recordar que fa aproximadament dos anys que 
l'Ajuntament de Manresa va cedir els terrenys de la carretera de Santpedor i el 
Servei Català de la Salut no ha fet encara cap moviment.  
En qualsevol cas, es pot discutir aquest tema públicament o privadament, però 
cal tenir en compte que la discussió sobre l'atenció primària a Manresa, 
respecte a la qual l'equip de govern ha tingut una postura molt reivindicativa, va 
vinculada amb el debat sobre el model sanitari de la ciutat que s'està mantenint 
amb el Servei Català de la Salut, amb la clara voluntat d'arribar a un acord 
entre totes les parts implicades.  
Espera que el senyor de Puig reivindiqui davant d'aquell Servei la manca de 
moviment respecte els terrenys de la carretera de Santpedor cedits fa dos 
anys, que no ha comportat en absolut el desenvolupament de l'atenció primària 
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a la carretera de Santpedor, amb la mateixa vehemència que sol.licita la cessió 
dels terrenys del barri antic.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 8 vots negatius (GMCIU) i 2 abstencions (GMPP). 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 3.2.1 i 3.2.2 de l'ordre del dia.  
 
3.2 SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.2.1 APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA, COMPRENSIVA DE TOTS ELS 
LLOCS DE TREBALL QUE INTEGREN L'ORGANITZACIÓ 
MUNICIPAL, TANT ELS DESTINATS A FUNCIONARIS COM ELS 
OCUPATS PER PERSONAL LABORAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 15 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, als articles 15 i 16, estableix la necessitat que les 
Administracions Locals confeccionin la Relació de Llocs de Treball  existents a 
la seva organització, tant els destinats a funcionaris com els de personal 
laboral. La Relació de Llocs de Treball inclourà, en tot cas, la denominació i 
característiques essencials dels llocs, les retribucions complementàries que els 
hi corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament. 
 
Atès que la confecció de la relació de llocs de treball requereix de la prèvia 
realització d’una anàlisi, descripció i valoració dels llocs. Aquest treball, a més 
d’un tràmit tècnico-organitzatiu necessari, és també un requeriment o tràmit 
legal indispensable del procediment d’aprovació de la relació de llocs de treball, 
com es dedueix, entre altres disposicions, del que estableixen els articles 4 del 
RD 861/1986, de 25 d’abril, i 31 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals. 
 
Atès que, en compliment de diferents acords corporatius i compromisos 
adquirits amb la representació del personal, l’Ajuntament ha realitzat els treballs 
d’anàlisi, descripció i valoració de tots els llocs de treball de l’organització. La 
valoració dels llocs s’ha realitzat aplicant el Manual de Valoració del sistema 
HAY, metodologia àmpliament utilitzada per a valorar llocs de treball a les 
Administracions Públiques i que compleix tots els requeriments legals pel que 
fa referència a la valoració de les condicions particulars de cada lloc 
especificades a l’article 23.3.b), de la llei 30/1984, entre d’altres. 
 
L’aplicació del Manual de Valoració s’ha realitzat per part d’un Comitè Tècnic 
de Valoració i el resultat final, després d’un lent i laboriós procés, ha estat la 
confecció de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, la qual  ha estat 
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objecte de negociació i consulta amb la representació sindical del personal de 
l’Ajuntament, en els termes previstos a la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de gestió, tècnics i jurídics que consten incorporats a 
l’expedient, els quals ratifiquen la conformitat amb Dret, tant en la forma com en 
el fons, de la Relació de Llocs de Treball que es proposa aprovar. 
 
El President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del Regidor Delegat d’Administració, té l’honor de 
sotmetre a  aprovació del Ple de la Corporació Municipal els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa, 
comprensiva de tots els llocs de treball que integren l'organització municipal, 
tant els destinats a funcionaris com els ocupats per personal laboral. La Relació 
de Llocs de Treball és la de l’Annex únic incorporat al present dictamen i 
determina, per a cada lloc, els següents elements: 
 
Llocs de treball de personal funcionari. 
 
Denominació del lloc 
Descripció de les funcions (referència a la fitxa de descripció del lloc) 
Vinculació a plaça  
Tipus de jornada i dedicació 
Requisits de Grup de classificació professional 
Forma de provisió 
Nivell de complement de destinació 
Complement específic 
 
Llocs de treball de personal laboral. 
 
Denominació del lloc 
Descripció de les funcions (referència a la fitxa de descripció del lloc) 
Vinculació a plaça  
Tipus de jornada i dedicació 
Requisits de Grup de classificació professional 
Nivell del lloc 
Salari en jornada ordinària 
Complement de jornada 
 
Segon.-  L’aplicació de la Relació de Llocs de Treball es realitzarà de forma 
progressiva, en funció de les disponibilitats pressupostàries i amb subjecció a 
les limitacions que, amb caràcter general per a tot el personal al servei de les 
Administracions Públiques, s’estableixin a la Llei General de Pressupostos de 
l’Estat o a qualsevol altre normativa bàsica en matèria de despeses de 
personal. 
 
Tercer.- Els complements específics personals o individuals anteriors a 
l’aprovació dels presents acords, s’absorbiran i s’integraran en els nous 
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conceptes retributius que resultin de l’aplicació de la Relació de Llocs de 
Treball. Els complements personals o individuals que no puguin ser absorbits 
s’integraran en un Complement Personal Transitori, subjecte al règim 
d’absorció i extinció que estableixi la legislació vigent. En conseqüència, aquest 
complement serà absorbit progressivament per les retribucions 
complementàries provinents de qualsevol futura millora retributiva que es pugui 
produir, llevat del complement de productivitat. 
 
Quart.- El personal que pertanyi a un Grup de classificació professional diferent 
del que la Relació de Llocs de Treball assigna al lloc que ocupen, el podran 
seguir ocupant mentre no passin a un altre lloc per qualsevol dels sistemes de 
provisió legalment establerts. En tot cas, percebran les retribucions bàsiques 
que correspongui al seu grup de classificació professional. 
 
Cinquè.- Qualsevol variació o modificació de la Relació de Llocs de Treball 
sigui per creació de nous llocs o per variació de qualsevol condició de llocs 
existents que impliqui un canvi en el complement específic o el nivell del 
complement de destinació, requerirà, amb caràcter previ, que per part de la 
Corporació es realitzi una valoració del lloc de treball. Aquesta valoració es 
realitzarà per part d’un Comitè de Valoració a designar per part de l’òrgan 
competent de la Corporació, presidit pel Regidor Delegat en assumptes 
d’Administració i Recursos Humans. Un dels membres del Comitè serà 
designat a proposta de la representació del personal. La valoració es realitzarà 
utilitzant la mateixa metodologia i Manual de Valoració utilitzats per a la 
confecció de la Relació de Llocs de Treball objecte d’aprovació. 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els presenta acords, juntament 
amb els seus annexos." 
 
3.2.2 APROVAR LES NORMES PER A L'APLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALLS I LA DETERMINACIÓ DE LES 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 15 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa ha aprovat la Relació de Llocs de Treball, 
comprensiva de tots els llocs de treball que integren l'organització municipal, 
tant els destinats a personal funcionari com els ocupats pel personal laboral, en 
aplicació d’allò que preveuen els articles 15 i 16 de la llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 
Atès que resulta necessari aprovar les normes i criteris per a la determinació de 
les retribucions del personal d’acord amb la Relació de llocs de Treball, de 
manera que la seva aplicació es realitzi de forma progressiva en el transcurs 
dels exercicis 2000, 2001 i 2002, i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries que l’Ajuntament destini a aquesta finalitat. 
 



 27

Vistos els informes de gestió, tècnics i jurídics que consten incorporats a 
l’expedient, així com l’informe emès per la representació sindical del personal 
de l’Ajuntament, en els termes previstos a la legislació vigent. 
 
El President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del Regidor Delegat d’Administració, té l’honor de 
sotmetre a aprovació del Ple de la Corporació Municipal els següent 
 
ACORD: 
 
Aprovar les Normes per a l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i la 
determinació de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
de Manresa, les quals figuren incorporades com a documents annexes al 
present acord.“ 
 
El senyor Irujo i Fatuarte inicia la seva exposició dient que aquests dos 
dictàmens regulen, d'alguna manera, la nova Relació de llocs de treball que 
tindrà l'organització municipal de l'Ajuntament de Manresa a partir d'avui, si així 
ho acorda el Ple. 
No s'estendrà molt en la seva explicació, ja que en els dos dictàmens s'inclou 
tot un seguit de consideracions, que concreten la nova ordenació amb tots els 
seus conceptes, tant des del punt de vista administratiu, com organitzatiu o 
retributiu de tot el personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Manresa. 
Malgrat tot, voldria dir que el que s'aprova avui és la continuació dels treballs 
previs de valoració, anàlisi i descripció dels llocs de treball que va aprovar el 
Ple de la Corporació el 17 de maig de 1999 i que va començar i completar el 
regidor d'Administració d'aquell moment, que és el seu company de l'equip de 
govern, senyor Joan Canongia. 
La continuació d'aquests treballs no ha estat exempta de dificultats, però 
considera que ha acabat amb la redacció de dos documents que suposen un 
important avenç en el procés de reforma de la nostra Administració, a la qual es 
dota de la Relació de Llocs de Treball, com a instrument de gestió de recursos 
humans modern i adaptat als nostres temps, que conté elements que intentarà 
descriure breument a continuació. 
En el primer dictamen s'inclouen dues relacions de llocs de treball, la referent al 
personal laboral i la corresponent al personal funcionari, que contenen totes les 
característiques que és preceptiu que s'incloguin. 
Voldria fer especial esment a l'acord cinquè del primer dictamen, ja que en ell 
s'estableix la filosofia que l'equip de govern pretén impulsar durant els propers 
anys en relació amb l'Administració municipal. Aquest acord estableix que 
qualsevol variació o modificació de la Relació de Llocs de Treball que se sotmet 
avui a la consideració del Ple requerirà, amb caràcter previ, la realització d'una 
valoració que efectuarà un comitè de valoració, el funcionament del qual s'ha 
de reglamentar posteriorment, en el qual participaran els membres del Comitè 
de personal i que utilitzarà la mateixa metodologia, és a dir, el Manual de 
Valoració que s'ha aplicat per a la determinació de la Valoració actual, que avui 
s'estudia. 
Ha volgut remarcar aquest punt perquè abans s'estava parlant de la reforma i 
de la modernització de l'Administració, però, si no som capaços de dotar-la 
d'elements de transparència i d'objectivitat, ni d'aconseguir que sigui un 
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document dinàmic i un bon instrument de recursos humans, no assolirem els 
principis de modernització que tant ens preocupa. 
Per tant, amb aquest acord s'introdueixen uns elements de transparència i 
d'objectivitat respecte a la Valoració dels Llocs de Treball, que permetran 
acabar amb la discrecionalitat de l'Administració a l'hora de determinar les 
condicions inherents als llocs de treball. 
Com ja ha dit abans, en els annexes al dictamen hi ha tot el detall dels llocs de 
treball, del qual també s'ha informat en la Comissió Informativa corresponent. 
Un cop especificada la Relació de Llocs de Treball, amb el segon dictamen es 
desenvolupen les normes d'aplicació per determinar les retribucions del 
personal funcionari i del personal laboral, separadament, donada la diferent 
condició jurídica que diferencia els dos tipus de personal.  
Amb la pretensió de ser breu en la seva explicació, tan sols destacarà aquells 
acords que creu que suposen una millora o un avenç respecte a l'estructura 
retributiva o administrativa dels empleats de l'Ajuntament de Manresa. 
Pel que fa a la tipologia de la jornada o el que s'anomena "les dedicacions", fins 
ara, en el Catàleg de llocs de treball s'establia un subfactor dins del 
Complement específic anomenat Dedicació, a través del qual s'aplicava la 
puntuació corresponent d'acord amb el nivell de dedicació de cadascú.  
Aquest concepte s'ha modificat amb la creació de cinc tipus de dedicació 
diferents a la jornada ordinària, que són els següents: la dedicació exclusiva, la 
plena dedicació, el factor de prolongació de jornada de nivell 1 i de nivell 2, i la 
lliure disponibilitat. 
Amb aquest nou sistema, l'Ajuntament de Manresa s'equipara a les 
Administracions públiques de caire modern, que tenen ben definits aquests 
tipus de jornades, tant conceptualment com retributivament. 
Per tant, s'ha ordenat aquest tema per acabar amb la discrecionalitat que hi 
havia en la retribució o assignació del factor de dedicació superior a l'ordinària. 
Alhora, s'introdueixen els conceptes que ha de tenir qualsevol Administració 
que vulgui funcionar de forma flexible, dinàmica i amb una bona definició 
conceptual dels seus paràmetres de dedicació.  
Es mantenen, evidentment, els incentius de nocturnitat i festivitat per als 
empleats que desenvolupin la seva jornada laboral en horari nocturn o en dia 
festiu. Pel que fa a l'incentiu de productivitat, es manté únicament per al 
personal inclòs en les àrees de Recaptació Executiva i Administració d'Hisenda, 
de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació el dia 17 de gener, 
ja que amb l'aprovació dels acords d'avui se substitueixen els adoptats aquell 
dia.  
Queden extingits els incentius de productivitat de la Policia Local, que es 
consideren absorbits pel complement específic aprovat a l'actual Relació de 
Llocs de Treball.    
Les gratificacions que es concedeixen per la realització de serveis 
extraordinaris queden conceptualitzades de la mateixa manera que ho estaven 
fins ara. S'inclouen les gratificacions per 25 anys de serveis prestats i per 
jubilació anticipada. 
També es crea el Complement Personal Transitori per al personal, respecte el 
qual el seu sistema retributiu, resultant de l'aprovació de l'actual Relació de 
llocs de treball, representi una disminució del total respecte a les retribucions 
anuals. 
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En les disposicions addicionals, a més de fer constar que l'aplicació de les 
retribucions que s'acordin i que resultin de la Relació de Llocs de Treball seran 
d'aplicació retroactiva a partir de l'1 de gener del 2000, també es fa referència a 
l'aplicació progressiva que, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es 
farà en el transcurs dels exercicis 2000, 2001 i 2002, segons els percentatges 
següents: a partir de l'1 de gener del 2000, el 100 per 100 de la diferència 
retributiva entre l'antic Catàleg de llocs de treball i l'actual Relació de Llocs de 
Treball, per als Grups D i E, i el 20 per 100 per als Grups A, B i C; a partir de l'1 
de gener del 2001, el 100 per 100 de la diferència que encara resti, per al Grup 
C, i el 35 per 100 per als Grups B i A; i a partir de l'1 de gener del 2002, el 100 
per 100 de la diferència que encara resti, per als Grups A i B. Tot això pel que 
fa referència al Complement Específic. 
Quant al Complement de destinació, s'aplicarà el 100 per 100 per als Grups D i 
E a partir de l'1 de gener del 2000, i per als Grups A, B i C a partir de l'1 
d'octubre del 2000. 
S'han respectat tots els acords de l'antic Catàleg de Llocs de Treball, ja que 
s'ha considerat que són vigents, ja sigui perquè respecten acords de caràcter 
social o retributiu pactats en Conveni amb el Comitè d'Empresa, o perquè no 
s'han de modificar, ja que asseguren el règim retributiu normal de la 
Corporació. 
Tot això és el que fa referència a les Normes d'Aplicació per al personal 
funcionari.  
Quant al personal laboral, bàsicament no es modifica cap dels conceptes, sinó 
alguns acords per al règim jurídic inherent a aquest tipus de personal.  
Les dedicacions queden definides de la mateixa manera, així com els preus de 
l'incentiu de nocturnitat i de festivitat. Es mantenen també determinats 
complements per la prestació de serveis de guàrdies i d'emergències de 
manteniment, que afecta el personal de la brigada de Manteniment i els 
responsables d'emergències de Protecció Civil. També cal destacar el 
desenvolupament de normes en aplicació de la Relació de Llocs de Treball que 
afecten el personal docent del Conservatori Municipal de Música i de l'Escola 
d'Arts, consistents en l'adequació al que disposa el decret de 8 de maig de 
1989 sobre òrgans de govern dels conservatoris de música i altres centres 
públics d'ensenyament artístic de Catalunya. En concret, s'han creat els 
complements per als càrrecs de director, secretari i cap d'estudis, així com un 
complement mensual per als professors caps de departament. Tot això en 
adequació a la normativa vigent en matèria d'ensenyament secundari.  
Les noves retribucions per al personal laboral s'aplicaran també de forma 
progressiva durant els tres exercicis, de la mateixa manera i en les mateixes 
quanties que per al personal funcionari. 
Aquesta és bàsicament l'explicació dels dos dictàmens, però vol remarcar 
sobretot que avui no s'aprova tan sols una Relació de Llocs de Treball amb la 
qual s'intenta, d'alguna manera, ordenar i classificar els llocs de treball i, per 
tant, determinar el nou complement de destinació i específic que tindran els 
empleats, sinó que es tracta d'un primer pas o d'una continuació del primer pas 
per dotar la Corporació Municipal d'uns elements de millora i de modernització 
de la nostra Administració que passa, inequívocament, pel primer instrument de 
recursos humans de què disposem, que és la Relació de Llocs de Treball.  
La nova tipificació de les dedicacions, juntament amb els nous criteris de 
valoració que s'aplicaran; la consideració d'un nou model retributiu; la filosofia 
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que tot això inspira respecte a considerar els nostres empleats públics com a 
clients interns, perquè el discurs que ha de fer l'Administració i concretament 
l'Ajuntament de Manresa ha de ser el de l'obligació d'atendre els seus clients 
externs, és a dir, els ciutadans i ciutadanes de Manresa, que són, al cap i a la 
fi, el motiu de la seva funció pública. Aquests clients externs esperen que 
l'Ajuntament de Manresa sigui una Administració dinàmica, ràpida, àgil, senzilla 
en els seus tràmits, amb empleats públics que estiguin implicats, motivats i ben 
valorats en els seus llocs de treball. Tot això passa pel reconeixement de les 
persones que hi treballen i que fan possible que els serveis, els equipaments i 
l'administració quotidiana millori dia a dia, amb la implicació dels empleats per 
aconseguir la modernització d'aquesta administració.  
Per tant, insisteix, el d'avui és un primer pas en aquesta direcció per al qual 
demana el vot afirmatiu.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que aquests dos dictàmens 
són d'important transcendència per al futur d'aquesta Administració, ja que, en 
definitiva, donen un gir important al que hi havia fins ara en el Catàleg de Llocs 
de Treball, en la manera d'enfocar els llocs de treball dels funcionaris per part 
de l'equip de govern i de tractar la seva funcionalitat envers el seu treball i 
envers els ciutadans.  
Cal reconèixer que la tasca duta a terme al llarg d'aquests darrers mesos deu 
haver estat força intensa per poder sotmetre al Ple de la Corporació avui 
aquests dictàmens.  
El GMPP considera correctes els dictàmens quant a la metodologia emprada 
en la nova Relació de Llocs de Treball i les seves normes d'aplicació, per una 
banda, perquè hi ha uns informes que són positius, és a dir, s'ajusten als 
paràmetres de la llei. El GMPP es conforma amb el fet que no es vulneri la llei o 
que no es traspassi la frontera de la legalitat. Però, per una altra banda, cal 
tenir en compte que, curiosament, per arribar a l'obtenció dels informes positius 
s'ha hagut de recórrer a una assessoria externa, perquè ens digui quin és 
procediment que cal seguir per elaborar la nova Relació de Llocs de Treball i 
establir les retribucions corresponents. Li preocupa que s'hagi hagut de fer 
d'aquesta manera, ja que sembla que els funcionaris encarregats d'aquest tipus 
de gestió, no és que no estiguin preparats, que segur que ho estan, però sí que 
els seus informes no són de la satisfacció de l'equip de govern. El senyor Irujo 
sap que les lleis es poden interpretar de mil maneres o, si més no, de dues 
maneres. Per tant, tota la normativa relacionada amb les relacions laborals i 
amb les retribucions poden tenir dues lectures. Per això cal ser prudent a l'hora 
de manifestar en quins termes ha realitzat l'assessoria externa el seu informe, 
la qual segurament deu ser de molt alta volada i prestigi, però, en tot cas, és 
curiós que a partir de la intervenció d'aquesta assessoria es produeix un punt 
d'inflexió, que dóna lloc a un tipus d'informes diferent.  
Malgrat això, per al GMPP el que importa és que la situació laboral dels qui 
treballen en aquesta Administració sigui correcta per la seva funcionalitat de 
treball, que les seves retribucions siguin també les correctes, tal com sempre 
ha manifestat el GMPP, i coherents amb les tasques que desenvolupen. 
Partint d'aquesta premissa, el GMPP no té res de negatiu a dir respecte els 
dictàmens que se sotmeten a aprovació; li semblen correctes. Fins i tot el 
Comitè d'empresa manifesta en el seu informe que durant aquest darrer mes i 
mig se l'ha anat escoltant, la qual cosa és important. 
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Cal tenir en compte, però, que a partir d'aquesta aprovació, s'ha d'anar 
desenvolupant tota la resta de qüestions. Es refereix fonamentalment al fet que 
per millorar aquesta Administració cal disposar de personal funcionari i laboral 
amb bones condicions laborals, però no n'hi ha prou amb això, ja que si 
l'Administració no disposa de mitjans com les inversions per aconseguir la seva 
agilitat, els recursos humans no seran prou eficients. De la mateixa manera, si 
hi ha un bon pla d'inversions, però no es disposa d'uns recursos humans 
adequats, tampoc s'aconseguirà res. 
Així doncs, cal disposar de personal funcionari i laboral ben preparat, amb una 
correcta catalogació del seu lloc de treball i amb les retribucions que li 
correspongui, però, paral.lelament, també cal modernitzar les infraestructures 
que ha d'utilitzar aquest personal, així com oferir-li cursos de formació. Aquesta 
és la part que s'ha d'acabar de desenvolupar i que no veu que estigui prou 
clara.  
El GMPP, tant pel que fa al dictamen que aprova la Relació de Llocs de Treball, 
com el corresponent a les Normes per a l'aplicació, de les retribucions de les 
quals el personal n'és mereixedor, no votarà negativament, però considera 
inadequat donar el vot afirmatiu als dos dictàmens tenint en compte que no té 
la certesa que es tracti d'un mitjà eficient, sobretot perquè el senyor Irujo ha 
manifestat que es tracta d'un primer pas. Considera que aquest primer pas li 
correspon a l'equip de govern, el qual ha de liderar definitivament la renovació 
de la infraestructura i de la resta d'aspectes relacionats amb el personal.  
Per això, el GMPP s'abstindrà en la votació dels dos dictàmens.  
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i felicita el senyor Irujo per la 
seva actitud durant la presentació i discussió d'aquests dos dictàmens. Tant ell 
personalment com la resta dels membres del GMCIU han rebut tota la 
informació que han necessitat per part del senyor Irujo, en tot moment i amb 
tota claredat, tant a dins com a fora de les Comissions Informatives, la qual 
cosa li agreix davant del Ple. 
També li dóna l'enhorabona perquè ha aconseguit arribar a aquestes 
conclusions, que suposen un benefici per a tot l'Ajuntament, no només per 
l'aplicació del sistema HAY de valoració, sinó també pel que fa a les Normes 
per a l'aplicació de la Relació de Llocs de Treball, i també perquè segurament 
aquest tema no haurà estat fàcil per al senyor Irujo. 
El GMCIU està d'acord amb el sistema i amb les normes aplicats, amb els 
quals s'assenten unes bases que serviran a l'Ajuntament per sempre més.  
De vegades és bo canviar els sistemes antics per tornar a partir de zero, i segur 
que d'aquí a uns quants anys l'Ajuntament s'haurà de tornar a plantejar si el 
sistema HAY funciona com esperava, ja que és probable que el seu ús 
comporti alguns vicis que s'hauran de corregir per millorar el sistema. Però, 
insisteix, aquest és un bon punt de partida per a una nova política de personal.  
Malgrat tot, voldria fer la reflexió següent: l'Ajuntament es troba avui en aquesta 
situació com a conseqüència d'una situació anterior, i no vol personalitzar 
aquest comentari en ningú, sinó que només qüestiona la manera en què s'ha 
arribat a aquest moment. Aquesta és la part no agraïda de la presentació 
d'aquests dos dictàmens. Es tracta d'una història dolenta que acaba bé, la qual 
cosa és molt important, però cal tenir en compte que la història ha estat dolenta 
durant un temps perquè l'equip de govern va ser incapaç de complir un 
compromís adquirit amb els treballadors de l'Ajuntament. El GMCIU considera 
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que la feina s'ha fet mal feta en el moment de presentar aquests dictàmens. Si 
les eleccions no haguessin estat tan properes, potser l'equip de govern hauria 
esperat una mica i hauria actuat d'una altra manera. Aquella feina mal feta ha 
provocat que els treballadors de l'Ajuntament de Manresa hagin hagut 
d'esperar per rebre el que tenien promès. 
Tenint en compte que el GMCIU va votar negativament el Pressupost 2000 i 
considerant que el recorregut que ha tingut aquest tema no ha estat tot 
l'agradable que hauria sigut desitjable, el GMCIU s'abstindrà en la votació 
d'aquests dos dictàmens.  
Malgrat això, vol que quedi clar que el GMCIU considera que la feina feta és 
correcta.  
Per acabar, voldria formular al senyor Irujo la pregunta següent: hi ha 
compromisos adquirits que estan meritant en aquest moment, que corresponen 
a temes de l'any 2000 i que afecten sobretot als nivells més baixos que són els 
Grups D, E i també als Grups A, B i C, els quals havien de percebre unes 
quantitats a partir de l'1 de gener de l'any 2000. Quan pensa fer front 
l'Ajuntament al pagament de la part corresponent a l'exercici 2000 que ja hauria 
d'haver cobrat el personal? 
 
El senyor Irujo i Fatuarte intervé dient que el senyor Javaloyes ha manifestat 
la seva preocupació per la legalitat d'aquest tema, respecte a la qual cosa li ha 
de dir que a l'equip de govern també li preocupa la legalitat d'aquest tema, tant 
pel que fa al procés com a la definició dels dictàmens. 
El representant del GMPP ha dit que no entén perquè s'ha recorregut a una 
assessoria externa, respecte a la qual cosa li ha de dir que ell no és jurista, 
però que una de les coses que li ha quedat més clara durant tot aquest procés 
és que la llei no és una ciència exacta.  
Precisament en el tema que s'està tractant, la diversa normativa existent, els 
decrets, els reglaments i les lleis concurrents respecte a les mateixes qüestions 
tenen sovint diferents interpretacions per part d'eminents juristes.  
L'equip de govern, per prudència, ha recorregut a personalitats que estan 
avalades en el terreny del Dret administratiu i concretament dins de les 
Administracions públiques, que estan vinculades al món acadèmic, però també 
al món institucional i, per tant, coneixen a fons i en primera persona les 
peculiaritats i les característiques concretes d'aquests temes.   
És a dir, l'Ajuntament ha volgut ser prudent a l'hora d'implementar aquests 
acords que considera molt importants, que afecten tota la Corporació i que, per 
interpretacions que, de vegades, no són coincidents, poden ser motiu de 
discussió. 
Coincideix amb el senyor Javaloyes respecte al fet que la Valoració dels llocs 
de treball és un punt de partida, no ens podem quedar en aquest primer pas, 
però es tracta d'un punt de partida molt important, ja que és un instrument que 
permetrà a l'Ajuntament afrontar altres reptes d'aquesta Administració com és 
l'elaboració de l'Organigrama funcional, que és una altra de les eines 
fonamentals per al seu funcionament. 
Ha de dir que en aquest tema han participat molt intensament tècnics d'aquest 
Ajuntament, els quals han aportat una col.laboració total. Per això, posa en 
dubte les felicitacions que se li han dirigit com a regidor d'Administració durant 
aquest debat, ja que les persones que han participat en aquest tema en l'àmbit 
tècnic han estat decisives, com també ho han estat els representants del 
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personal d'aquest Ajuntament i el regidor d'Hisenda, que ha col.laborat 
estretament amb ell en l'elaboració i implementació d'aquests dictàmens.  
Al senyor de Puig li agraeix que l'hagi felicitat, ja que, si no ho hagués fet, li 
faria sentir enveja del seu company de l'equip de govern, senyor Teixeiro, al 
qual no resta cap mèrit per la felicitació que ha rebut, però ell no es considera 
menys. 
També ha de dir que els Treballs d'anàlisi, descripció i valoració dels llocs de 
treballs que es van aprovar l'any 1999, malgrat que el senyor de Puig consideri 
que no es van aprovar en el moment més oportú, són un excel.lent punt de 
partida, en el qual es basa la Relació de llocs de treball que s'aprova avui. I no 
ho diu per defensar l'anterior regidor delegat d'Administració, sinó perquè ho 
creu així. Ha estat la primera i l'única Valoració de llocs de treball que s'ha 
elaborat de forma sistemàtica i objectiva en aquesta Corporació. 
Està d'acord amb el senyor de Puig respecte al fet que aquest ha de ser un 
punt de partida que permeti a l'Ajuntament de Manresa observar el 
funcionament d'aquesta metodologia i, per tant, ha d'estar obert a les 
modificacions o adaptacions que la Corporació consideri oportú introduir.  
Ha de dir al senyor Javaloyes i al senyor de Puig que ell sempre estarà obert a 
qualsevol suggeriment o aportació dels grups municipals, alhora que els 
agraeix el to de les seves respectives intervencions durant el debat d'aquest 
assumpte. 
Per últim, respecte el pagament dels endarreriments, tal com s'estableix en les 
Normes d'aplicació de la Relació de llocs de treball, serà d'aplicació retroactiva 
a partir de l'1 de gener del 2000 i es farà efectiu en la nòmina del mes d'abril, ja 
que ha estat impossible fer-ho per a aquest mes, com a conseqüència de la 
tramitació dels canvis de partides pressupostàries que cal fer. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.2.1 i 3.2.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).      
 
3.2.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA 

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA. UNIVERSITAT DE BARCELONA , 
PER IMPORT DE 580.000 PTA, EN CONCEPTE DE L'ESTUDI 
REALITZAT SOBRE DIVERSOS ASPECTES RELACIONATS AMB 
LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 14 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’ha reportat obligació a càrrec d’aquest Ajuntament que, per 
diverses causes, no ha estat reconeguda ni liquidada a favor de la FUNDACIÓ 
BOSCH I GIMPERA, depenent de la Universitat de Barcelona, pels treballs 
consistents en la redacció d’un estudi sobre diversos aspectes relacionats amb 
la valoració dels llocs de treball realitzada i a la seva aplicació així com 
l’assessorament en el procés d’implementació de la relació de llocs de treball. 
 
En conseqüència, de conformitat amb l’informe que s’adjunta, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, a proposta 
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del Regidor Delegat d’Administració, té l’honor de sotmetre a aprovació del Ple 
de la Corporació Municipal el següent: 
 
ACORD 
 
RECONÈIXER a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1. e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona per deute acreditat: 
 
CREDITOR CONCEPTE IMPORT 
FUNDACIÓ BOSCH I 
GIMPERA. UNIVERSITAT 
DE BARCELONA  
CIF: G-08906653 

Estudi sobre diversos aspectes 
relacionats amb la valoració dels llocs 
de treball, la seva aplicació i 
l’assessorament en el procés 
d’implementació de la valoració 
esmentada. 580.000.-pta

" 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que es tracta de reconèixer un crèdit 
extrajudicial per un import de 580.000 pessetes a favor de la Fundació Bosch i 
Gimpera de la Universitat de Barcelona, per l'estudi tècnic i jurídic sobre la 
Valoració dels llocs de treball i la seva aplicació, que s'acaba d'aprovar, així 
com per l'assessorament en el procés de la seva implementació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).   
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
  
4.1.1 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA. PASSATGE VALENTÍ. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
8 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de desembre de 1999, 
va ser adoptat l’acord següent: 
 

1r. ACORDAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l’Avanç 
de Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactat pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 125 del Reglament 
de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de 
corporacions, associacions i particulars, tota mena de suggeriments i, en el 
seu cas, altres alternatives de planejament. 
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2n. PUBLICAR l’anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així 
com en un dels diaris de major circulació de la província. 

 
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública del 
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 24, del dia 28 de gener de 2000, així com en els diaris 
Regió 7, de 8 de gener, i La Vanguardia, de 18 de febrer, i que una vegada 
transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentat 
cap tipus de suggeriment ni alternativa de planejament. 
 
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de 
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents, 
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 8 de març de 
2000. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA  
GENERAL DE MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactada pels serveis 
tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la 
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant 
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de 
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de 
planejament urbanístic. 
 
3r. NOTIFICAR aquest acord a les Corporacions locals limítrofes, en 
compliment d’allò establert a l’article 57.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol." 
 
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que aquest dictamen fa 
referència a una modificació puntual del Pla General, en l'entorn del Passatge 
Valentí, aproximadament al voltant de la plaça Bages.  
Amb aquesta modificació es pretén permetre el pas de vehicles automòbils als 
diferents pàrquings situats en aquest passatge. De la manera en què està 
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redactat el Pla General, no ho permet, ja que aquest passatge és exclusiu per 
al pas de vianants.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC, 8 GMCIU i 1 GMPP - Sra. Carina 
Rius -) i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
 
4.1.2 ESTIMAR L'AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER LA SOCIETAT 

EDIFICI CARRIÓ, SA I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE 
DETALL DE LA PLAÇA BAGES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
8 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per decret d’alcaldia de data 24 de gener del 2000, va ser dictada la 
resolució següent: 
 

1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL PLAÇA BAGES, 
promogut per la societat EDIFICI CARRIÓ SA, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos 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. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'Estudi de Detall inicialment 
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
perquè així ho disposa l'article 64.1, lletres a) i b), del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, i publicar també l'anunci d'aquest acord en un dels 
diaris de major circulació de la província, notificant-se a més, personalment, 
als propietaris i d'altres interessats directament afectats compresos dins 
l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall, d'acord amb l'article 140.3 del 
Reglament de Planejament Urbanístic aprovat per Reial Decret 2159/1978, 
de 23 de juny. 
 
3r. CONDICIONAR l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall en tràmit, a què 
per part del promotor siguin incorporades en la seva documentació les 
prescripcions assenyalades pels serveis tècnics municipals en l’informe de 
24 de gener del 2000, i a què assoleixi executivitat la Modificació puntual del 
Pla general de Manresa. Passatge Valentí. 

 
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 36, del dia 11 de febrer del 2000, així com en el diari “La 
Vanguardia” del mateix dia, i que durant el termini d’exposició pública de 
l’expedient ha estat presentada una al·legació, que és la següent: 
 

R.E. (data) Interessat Representant 
6332 (7.3.00) Edifici Carrió SA Fèlix Salido Torra 

 
Atès que en aquesta al·legació es proposa la supressió de la determinació del 
punt d’accés a l’aparcament de l’edificació, que es fixava a través del passatge 
Valentí.  
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Atès que, en resposta a aquesta al·legació ha estat emès un informe per part 
dels serveis tècnics d’Urbanisme, on es fa constar que “es creu convenient 
estimar l’al·legació, ja que l’estudi de detall entraria en contradicció amb les 
determinacions vigents del Pla general pel que fa a la impossibilitat d'establir un 
accés rodat a través del passatge Valentí –per la seva qualificació de 
recorregut de vianants amb clau a2.” 
 
Atès que, en compliment del punt tercer de la resolució d’alcaldia de 24 de 
gener del 2000, ha estat presentada pel promotor nova documentació de 
l’Estudi de detall, a l’efecte de la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, on s’assenyala que la nova 
documentació compleix els objectius de la Unitat d’actuació i s’ajusta als criteris 
i determinacions del planejament vigent. 
 
Vist que els Estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els 
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol. 
 
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que 
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha 
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat 
l’aprovació inicial”. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. ESTIMAR l’al·legació presentada per la societat EDIFICI CARRIÓ SA, 
contra l’acord d’aprovació inicial de l’Estudi de detall de la Plaça Bages, en el 
sentit de suprimir la determinació del punt d’accés a l’aparcament de l’edifici. 
 
2n. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DE LA PLAÇA 
BAGES, promogut per la SOCIETAT EDIFICI CARRIÓ SA, de conformitat amb 
allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3r. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat, 
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
4t. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del 
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que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament 
urbanístic de Catalunya." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació definitiva de 
l'Estudi de detall referent a la plaça Bages, amb el qual s'ordena o es defineix 
l'edificació que s'ha de construir en aquella plaça, on hi havia uns antics corrals. 
La revisió del Pla General va permetre la possibilitat d'independència de 
l'edificació de la resta d'edificacions i immediatament hi va haver un promotor 
que passa a ser propietari dels antics corrals, va enderrocar les edificacions i 
ara presenta aquesta ordenació d'edificis d'habitatge.  
Per tant, ara s'ordena, es permet la nova alineació d'acord amb el que estableix 
el Pla General i es defineix l'edifici que s'ha de construir en aquesta zona, en la 
qual, hi ha una modificació del Pla General, que afecta el passatge Valentí, que 
està al darrere. Hi ha una important cessió de terreny que ocuparà la futura 
plaça Bages, i amb l'aprovació d'aquest estudi de detall s'inicia una zona de 
transformació de la ciutat. Quan s'hagi construït l'edifici dels laboratoris de la 
Universitat Politècnica i el Centre de Serveis de les empreses, juntament amb 
l'Eix Universitari, la prolongació de la Font del Gat i la del carrer de Mossèn 
Serapi Farré, amb el Pla dels Ametllers, quedarà configurada una important 
àrea a l'entorn d'aquesta plaça, que serà una zona de nova activitat important 
per a la ciutat.  
Per poder tramitar totes les modificacions que s'han de fer en aquest espai, 
demana el vot afirmatiu dels regidors a l'aprovació definitiva d'aquest estudi de 
detall per a la plaça Bages. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que aquell sector es convertirà en 
un espai singular per a la ciutat i creu que és un bon lloc per plantejar-se la 
possibilitat d'ubicar-hi un aparcament.  
Considera que hi dos grans temes a la ciutat pel que fa a espais, que ja s'han 
comentat alguna altra vegada: un és el de la plaça Bages i l'altra, el de la plaça 
de la Reforma, respecte els quals considera que valdria la pena treballar-hi.  
 
El senyor García i Comas intervé dient que evidentment en l'entorn de la 
plaça Bages hi haurà necessitats d'aparcament, sobretot tenint en compte la 
gran demanda d'estacionament del Centre Hospitalari i la propera eliminació 
del pàrquing de què disposa en aquest moment, com a conseqüència de la 
prolongació del carrer de Mossèn Serapi Farré. Per això, a la plaça Bages s'ha 
de construir un aparcament subterrani, tal com es preveu al Pla d'Actuació 
Municipal (PAM) i els estudis que s'elaboren al respecte ja estan gairebé 
acabats. Per tant, coincideix amb el senyor de Puig sobre la necessitat 
d'aparcaments en aquella zona. 
   
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents (10 GMS - Sr. Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, 
Sr. Eduardo Teixeiro, Sr. Joan Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep 
Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torres i Sr. Francesc Caballo -, 1 
GMIC-V, 3 GMERC, 8 GMCIU i 2 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que 
determina l'article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'article 112.3.k) de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
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4.1.3 DECLARAR A LA SOCIETAT FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 

URBANA DE MANRESA, SA, (FORUM), BENEFICIÀRIA DE LES 
EXPROPIACIONS COMPRESES EN L'ÀMBIT DE LES UNITATS 
D'ACTUACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL 
SECTOR BARRERES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
7 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que en data 22 de gener de 1997, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
va aprovar definitivament el Pla especial de reforma interior del sector Barreres, 
el qual delimita per al seu desenvolupament 5 Unitats d’actuació. 
 
Vist l’article 3.4 de la Normativa del Pla especial, que estableix que “en 
qualsevol cas, quan el sistema d’actuació sigui el d’expropiació, la societat 
anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA, podrà 
exercir d’agent actuant en el desenvolupament de les corresponents UA”.  
 
Vist que, en virtut de l’article 2.2. de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de 
desembre de 1954, podran ser beneficiaris de l’expropiació forçosa per causa 
d’utilitat pública les Entitats i els concessionaris als quals se’ls reconegui 
legalment aquesta condició.   
 
Vist, així mateix, l’article 3.1 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, 
quan diu que s’entendrà per beneficiari de l’expropiació el subjecte que 
representi l’interès públic o social, per a la realització del qual estigui autoritzat 
a instar de l’Administració expropiant l’exercici de la potestat expropiatòria. 
 
Vista la instància presentada per la societat FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA SA (FORUM), demanant la seva designació com a 
entitat beneficiària de les expropiacions derivades de l’execució de les Unitats 
d’actuació del Pla especial de reforma interior del sector Barreres que es 
desenvolupin pel sistema d’expropiació. 
 
Atès que FORUM SA constitueix una societat privada municipal prestadora del 
servei de rehabilitació urbana, representant l’interès públic en aquesta 
competència municipal. 
 
Atès que, en aplicació de l’article 3 dels seus estatuts, constitueix l’objecte 
social de FORUM SA la promoció, programació, ordenació i gestió urbanística 
del sòl i de la rehabilitació urbana al terme municipal de Manresa. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 4 del Reglament de la llei d’expropiació forçosa, 
correspon al titular de la potestat expropiatòria decidir la procedència i extensió 
de les obligacions del beneficiari respecte a l’expropiat, així com adoptar totes 
les altres resolucions que impliquin l’exercici de la seva potestat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. DECLARAR a la societat FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA SA (FORUM) BENEFICIÀRIA de les expropiacions compreses en 
l’àmbit de les Unitats d’actuació del Pla especial de reforma interior del sector 
Barreres, que es desenvolupin pel sistema d’actuació per expropiació, amb les 
facultats i obligacions previstes en la legislació vigent sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, i en la legislació sobre expropiació forçosa, que es concreten 
a continuació: 
 
1. En el sistema d’expropiació:  

Proposar el procediment a seguir entre l’expropiació individualitzada o la 
taxació conjunta. 

2. En el procediment d’expropiació individual o per actuacions aïllades, previ 
acord municipal ordenant l’inici de les actuacions, a petició de “FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM): 
a) Formar, sotmetre a informació pública i aprovar la relació de béns i 

drets afectats. 
b) Proposar l’acord d’iniciació de l’expedient o expedients expropiatoris. 
c) Convenir lliurement amb l’expropiat l’adquisició amistosa dels béns i 

drets objecte de l’expropiació, en els termes regulats a l’article 24 de la 
Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954. 

d) En el seu cas, de no existir acord amistós, iniciar i tramitar la peça 
separada d’apreuament, d’acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa, fer el full d’apreuament i acceptar o rebutjar la 
valoració aportada pels afectats. 

e) Pagar o consignar, segons el cas, la quantitat fixada com a 
apreuament. 

f) Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li sigui 
legalment imputable. 

g) Les obligacions i drets derivats de la reversió. 
h) Adquirir els béns i drets expropiats. 
i) Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la vigent 

legislació urbanística i expropiatòria. 
3. En el procediment de taxació conjunta: 

a) Formular l’expedient d’expropiació amb els requisits i documents 
legalment preceptius, sotmetent-lo a informació pública. 

b) Informar de les al·legacions presentades, trametent còpia de totes les 
actuacions a l’Ajuntament, a fi i efecte de sotmetre l’expedient a la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

c) En cas de no acceptació pels expropiats de la resolució de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, instar i impulsar la posada en funcionament 
dels mecanismes previstos a l’article 52 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa, de 16 de desembre de 1954, essent-hi presents els 
representants de l’Administració en l’aixecament de les actes 
d’ocupació. 
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d) Pagar o consignar, segons el cas, la quantia fixada com a apreuament. 
e) Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li sigui 

legalment imputable. 
f) Les obligacions i drets derivats de la reversió. 
g) Adquirir els béns i drets expropiats. 
h) Tota la tramitació administrativa de l’expedient que no impliqui exercici 

pròpiament dit de la potestat expropiatòria. 
i) Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la vigent 

legislació urbanística i expropiatòria. 
4. En qualsevol cas, l’acta d’ocupació dels béns i drets expropiats serà 

signada per l’Ajuntament i FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA SA (FORUM). 

5. Un cop finalitzada l’expropiació, FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA SA (FORUM) cedirà gratuïtament a l’Ajuntament 
els terrenys destinats pel planejament a béns d’ús i domini públic, lliures de 
càrregues, gravàmens i ocupants. 

6. Contra els actes de la societat FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA SA (FORUM), que, en exercici de les atribucions 
contemplades en els anteriors apartats, no posin fi a la via administrativa, i 
els actes de tràmit que comportin impossibilitat de continuar un 
procediment o donin lloc a indefensió, podran interposar-se pels interessats 
els recursos que atorga la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

7. El control i la fiscalització de l’activitat expropiatòria de la societat FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM) es 
realitzarà per l’Ajuntament de Manresa, que arbitrarà els mecanismes 
d’informació, coordinació, seguiment i control que consideri oportuns." 

 
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen es declara la 
societat FORUM, S.A. beneficiaria de totes els expropiacions que s'hagin de 
dur a terme en el Pla Especial Barreres.  
També es va declarar aquesta societat beneficiària de les expropiacions de la 
plaça Immaculada, i en el cas de l'INCASOL, pel que fa a les expropiacions de 
la plaça de Serarols o del seu entorn. 
La causa del cas que se sotmet avui a aprovació és la voluntat de l'Ajuntament 
d'agilitzar els tràmits administratius. La societat FORUM, S.A. s'encarregarà de 
la tramitació administrativa i de la pràctica de les notificacions als propietaris, és 
a dir, farà de subsidiària de l'Administració en totes les unitats d'expropiació 
previstes en el Pla Especial Barreres.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.4 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA I DEL 

REGIDOR DELEGAT D'URBANISME REFERENT A L'ALIENACIÓ, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, DE 
QUINZE PLACES D'APARCAMENT DE LA FINCA SITUADA AL 
CARRER BERNAT DE SALLENT NÚM. 2, I APROVAR EL PLEC DE 
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CLÀUSULES ECONÒMICOADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR 
LA SUBHASTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat d'Hisenda i 
del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 3 de març del 2000 que, transcrit, diu 
el següent: 
 
"Vist que l'Ajuntament de Manresa és propietari, en concepte de bé patrimonial, 
d’un total de quinze places d’aparcament, situades a la planta soterrani-1 de la 
finca situada al carrer Bernat de Sallent núm. 2 d’aquest municipi de Manresa. 
 
Vist que pels serveis tècnics municipals ha estat emesa, en data de 2 de febrer 
de 2000, un informe–valoració fixant el valor de cada una d’aquestes places 
d’aparcament en la quantitat de VUIT-CENTES DOTZE MIL CINC-CENTES QUINZE 
PESSETES (812.515’-pts) 
 
Vist que les finques es troben degudament inscrites en el Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2160, llibre 789, foli 95 i següents, finca 
35.065, duplicat, inscripció 24ª i següents, amb les càrregues que queden 
indicades en aquestes inscripcions registrals. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que l'article 50 
.2, lletra n), de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que disposa: 

"2. Corresponderán al Pleno las siguientes atribuciones: 
... 
Enajenar el patrimonio". 

 
Vist que l’esmentat informe finalitat proposant, en funció dels articles 40 i 
següents del Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, que, previ informe dels serveis municipals 
d'intervenció i informe de la Comissió informativa d'Hisenda i, si es creu 
convenient, d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, pel Ple municipal sigui 
adoptat aprovatori de l’alienació de la finca mitjançant el procediment de 
subhasta. 
 
Els Regidors delegats d’urbanisme i hisenda, de conformitat amb el parer 
majoritari dels membres que composen la comissió informativa d’hisenda, han 
de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, amb el 

caràcter de bé de propis o patrimonial, les quinze places d’aparcament 
propietat d’aquest Ajuntament i situades a la planta soterrani-1 de la 
finca situada al carrer Bernat de Sallent núm. 2 d’aquest municipi de 
Manresa, degudament inscrites en el Registre de la Propietat núm. 1 
de Manresa, al tom 2160, llibre 789, foli 95 i següents, finca 35.065, 
duplicat, inscripció 24ª i següents, amb les càrregues que queden 
indicades en aquestes inscripcions registrals. 
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Segon.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES QUE HAN 
DE REGIR LA SUBHASTA, i sotmetre'l a informació pública pel termini de 
quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública 
mitjançant anunci a publicar en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província. Si es presentessin 
reclamacions contra el plec de condicions durant el termini de la seva 
informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122, apartat segon, 
del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local." 

 
El senyor García i Comas explica que es tracta de la subhasta d'uns béns de 
l'Ajuntament de Manresa situats al carrer de Bernat de Sallent.  
Com en els casos de les dues subhastes anteriors, amb la finalitat d'obtenir 
béns on interessi a l'Ajuntament, per fomentar les polítiques de sòl i d'habitatge, 
aquesta Administració ha decidit subhastar les propietats que no tenen cap 
interès. 
En aquest cas, es tracta de quinze places d'aparcament, que són propietat de 
l'Ajuntament i que estan situades en els baixos del número 2 del carrer de 
Bernat de Sallent.  
La subhasta té un preu de sortida de 812.515 pessetes per plaça, sense IVA. 
Amb aquesta subhasta es pretén obtenir un finançament per poder gestionar 
polítiques de sòl en altres indrets de més interès per als ciutadans. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.5 SOL·LICITAR DEL SERVEI DE PATRIMONI DE L'ESTAT, LA 

CESSIÓ GRATUÏTA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ÀUSIAS 
MARC, NÚM. 1, PER A DESTINAR-LO A AMPLIAR LES 
INSTAL.LACIONS DE LA POLICIA LOCAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
7 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que l’Estat és propietari de la finca situada al carrer Ausiàs Marc núm. 2 
d’aquest municipi, amb referència cadastral núm. 1800603 i una superfície de 
sòl de 319 m². 
 

Vist que aquesta finca, 
de conformitat amb el 
planejament general 
vigent en el municipi, és 
a dir, segons la revisió 
del Pla general 
d’ordenació urbana 
aprovada per resolució 
de l’Honorable Senyor 
Conseller de Política 
Territorial i Obres 
Públiques de la 
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Generalitat de Catalunya dictada en data de 2 de juny de 1997 i publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2408, del dia 9 de juny de 
1997, es troba classificada com a sòl urbà i qualificada com a equipament de 
serveis públics i administratius (clau E6). Per a la perfecta definició del règim 
urbanístic de la finca, s’acompanya la seva fitxa urbanística. 
 
Vist que, per tant, aquesta finca es troba destinada al servei públic per definició 
del planejament vigent en el municipi. 
 
Vist que l’esmentada finca es troba situada al costat de les actuals 
instal·lacions de la Policia local de Manresa, preveient-se la seva ampliació en 
la finca propietat del Patrimoni de l’Estat en la mesura que ho permetin les 
sitges existents en aquesta finca i que es troben protegides pel vigent pla 
especial i catàleg del patrimoni històrico–arquitectònic de Manresa. 
 
Atès que la finca de l’Estat es destinarà per part d’aquest Ajuntament, en 
compliment de les previsions del planejament general vigent, a l’ampliació de 
les instal·lacions actuals de la Policia Local, la finalitat del destí és d’utilitat 
pública i interès socials, possibilitant-se d’aquesta forma la seva cessió gratuïta 
a favor de l’Ajuntament de Manresa en aplicació de les previsions de l’article 77 
del Decret 1022/1964, de 15 d’abril, pel qual fou aprovat el text articulat de la 
Llei de Patrimoni de l’Estat. 
 
Vist l’informe emès per la unitat d’assessoria jurídica d’Alcaldia, que 
s’acompanya a aquest Dictamen, proposant que per aquest Ple sigui demanda 
la cessió gratuïta de la finca. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels 
membres que composen aquesta Comissió d’Urbanisme, ha de proposar al Ple 
municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r.- SOL·LICITAR DEL SERVEI DE PATRIMONI DE L’ESTAT LA CESSIÓ GRATUÏTA, en 
aplicació del que preveu l’article 77 del Decret 1022/1964, de 15 d’abril, pel 
qual fou aprovat el text articulat de la Llei de Patrimoni de l’Estat, de la finca 
propietat de l’Estat situada al carrer Ausiàs Marc núm. 2 d’aquest municipi, pel 
seu destí a ampliació de les instal·lacions de la Policia Local. 
 
2n.- FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura de tots els documents que 
resultin necessaris per tal de formalitzar la cessió indicada." 
 
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a una 
propietat situada al costat de l'edifici de La Florinda, consistent en unes sitges 
que pertanyen al Ministeri d'Hisenda, concretament, al Servei de Patrimoni de 
l'Estat, les quals estan qualificades com a edifici catalogat en el catàleg del 
patrimoni històrico-arquitectònic de Manresa. 
L'Ajuntament de Manresa va demanar a Hisenda la cessió gratuïta i aquella 
Administració va demanar que les sitges fossin destinades a un ús públic i 
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qualificades en el Pla General com d'utilitat pública, i també que l'Ajuntament 
ho sol.licités.  
La qualificació en el Pla General ja s'ha fet i amb aquest acte es ratifica la 
petició referent a aquest edifici, que forma part d'una edificació de la Florinda, 
que és un antic edifici industrial destinat a farinera, que està catalogat, 
demanant la seva incorporació al patrimoni municipal. 
Es tracta d'un bé complicat d'inserir dins del patrimoni, ja que són uns tubs de 
llargada considerable, amb un diàmetre d'un metre, i amb un ús complex, però 
tampoc es poden desvirtuar i permetre que hi hagi un altre propietari per a 
aquestes edificacions.  
Per tant, caldrà buscar un ús vinculat a l'equipament de la Policia Local i 
incorporar aquest edifici al patrimoni de la Florinda. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.   
 
4.1.6 MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES QUE 
REALITZI L'AJUNTAMENT DE MANRESA I APROVAR 
INICIALMENT EL TEXT REFÓS DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ESMENTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
17 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que mitjançant decret de l’alcalde president de data 12 de gener de 2000 
es va incoar expedient de modificació del plec de clàusules administratives 
generals aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de 
Manresa, amb la finalitat d’adaptar aquest plec de clàusules al contingut de la 
Llei 53/1999, de 28 de desembre i reconèixer totalment en via administrativa les 
pretensions formulades per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 01602/97, interposat 
per aquesta entitat davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant l’esmentada resolució també es va designar la Comissió 
redactora encarregada de confeccionar el text modificat del plec de clàusules. 
 
Considerant que l’article 269.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya preveu que l’aprovació (i consegüentment la 
modificació) d’aquest plec de clàusules generals s’ha de tramitar de conformitat 
amb el procediment establert per aprovar ordenances locals, previst a l’article 
162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril i al Capítol 2 del Títol II del Reglament 
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista la proposta de la Comissió redactora formulada en l’acta estesa el dia 17 
de febrer de 2000, la memòria explicativa de les modificacions introduïdes en el 
plec i l’informe emès pel TAG de Contractació i Patrimoni en data 17 de febrer 
de 2000. 
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Com a regidor delegat d’Urbanisme, proposo al ple de la corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar el plec de clàusules administratives generals aplicable a la 
contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat 
d’adaptar aquest plec de clàusules al contingut de la Llei 53/1999, de 28 de 
desembre i reconèixer totalment en via administrativa les pretensions 
formulades per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya en el 
recurs contenciós administratiu número 01602/97. Consegüentment es 
procedeix a: 
 

- Aprovar inicialment el text refós del plec de clàusules administratives 
generals aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de 
Manresa, adjunt al present dictamen. 
 
- Sotmetre el plec de clàusules  aprovat inicialment en el paràgraf anterior a 
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles interessats formulin 
les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. 
 
En cas que durant el termini d’informació pública no hi hagi cap reclamació o 
al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a una 
modificació important que la Llei d'acompanyament, de 28 de desembre de 
1999, ha establert en relació als plecs de clàusules generals per a la 
contractació d'obres. 
L'Ajuntament s'ha adaptat a aquesta Llei d'acompanyament i ha confeccionat 
un text refós on s'introdueixen les modificacions que s'exigeixen. Al mateix 
temps, també s'ha tingut en compte un recurs interposat per la Cambra Oficial 
de Contractistes d'Obres de Catalunya contra l'anterior plec de clàusules. 
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, que és molt tècnic, sobre 
l'aprovació del plec de clàusules, que són les que acompanyen els concursos 
d'obres que realitza l'Ajuntament.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, en el seu dia, quan es 
va sotmetre a la consideració del Ple l'anterior plec de clàusules, el GMPP va 
advertir l'equip de govern que incorria en una il.legalitat, quan premiava els 
proveïdors que no volien cobrar els interessos quan se superés el termini de 60 
dies sense haver cobrat. Posteriorment, els fets li han donat la raó.  
El GMPP votarà afirmativament el dictamen, però ha volgut cridar l'atenció 
respecte el fet que actituds d'aquest tipus mostren una imatge inadequada de 
la ciutat. Cal que tot s'ajusti a la legalitat i, per tant, en el cas concret que ha 
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explicat, els proveïdors han de cobrar dins del termini de seixanta dies, i, si no 
és així, l'Administració ha d'abonar els interessos que corresponguin.  
 
El senyor García i Comas intervé dient que en l'anterior plec de clàusules la 
renúncia d'interessos per part del contractista era voluntària, i l'Ajuntament el 
puntuava més. Per tant, sense entrar en discussió, l'Ajuntament ha acceptat les 
pretensions de la Cambra Oficial de Contractistes d'obres i, evidentment, no té 
en compte aquesta puntuació en resoldre els concursos.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li agrada que el senyor García hagi 
ratificat, paraula per paraula, el que ell li ha manifestat. Evidentment, ningú 
s'obligava a res, però l'existència d'un concurs que premiï que els proveïdors no 
disposin d'un dret adquirit, és considerat per part del GMPP com de manifesta 
negligència.  
D'altra banda, el fet que l'Ajuntament hagi acceptat el recurs un cop aquest ha 
arribat fins el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dóna encara més la 
raó al GMPP quan en el seu dia va advertir l'equip de govern. No es tracta 
d'haver forçat ningú, però l'Administració no ha obrat amb l'elegància que li 
correspon, actuant a favor dels interessos generals i per sobre dels interessos 
partidistes.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
4.1.7 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR 

D'ESTRUCTURAS METÁLICAS ARQUÉ, SL, PER IMPORT DE 
4.420.992 PTA, EN CONCEPTE D'AMPLIACIÓ COBERTA GRADES  
CAMP DE FUTBOL EL CONGOST, FASE 1A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
4 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s’adjunten, el regidor-delegat d’Urbanisme proposa al Ple l'adopció del següent:  
 
ACORD 
 
Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que es relaciona a continuació pel deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 
CREDITOR 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS ARQUÉ S.L. 
CIF B-58209800 
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Domicili: c/ Salvador Vives, 1 -  08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 
CONCEPTE 
 
0Ampliació coberta grades camp de futbol El Congost, Fase 1a. 
 
IMPORT 
 
4.420.992 PTA. (inclòs el 16% d’IVA)" 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta d'un reconeixement de crèdit 
extrajudicial, referent a l'ampliació de la coberta de les grades del camps de futbol 
del Congost de Manresa. 
El projecte estava dividit en quatre fases d'execució, amb les quals es construïa 
tota la coberta. Es va celebrar un concurs, mitjançant el qual es va adjudicar una 
part d'aquesta 1a. fase, corresponent a la part central, d'uns sis o set metres, per 
construir aquesta coberta de les grades. En el moment de començar les obres, 
l'Ajuntament va rebre una subvenció, gestionada pel regidor d'Esports, de la 
Diputació de Barcelona de 5.000.000 de pessetes, que va oferir l'oportunitat de 
prolongar la construcció de la coberta amb una dimensió molt més gran per un 
import de gairebé el doble. És a dir, per 10.000.000 de pessetes es podien fer 
gairebé 18 o 19 metres de llargada de coberta.  
Per això, aprofitant aquesta oportunitat, es va demanar al constructor que acabés 
de fer les obres. 
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, ja que es fa en benefici de l'esport i 
del futbol. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i demana al secretari que llegeixi la 
factura que aporta el senyor Arqué, on s'especifica la llargada de les obres. 
 
El secretari llegeix la factura que, transcrita, diu el següent: "... pels treballs 
d'estructura metàl.lica i de coberta per a l'ampliació de l'obra coberta grades camp 
de futbol El Congost, Fase 1a., consistents en ampliar per cada costat la coberta 
existent de 8,50 metres per la mateixa llargada de 15 metres." 
 
El senyor de Puig i Viladrich continua la seva intervenció dient que aquest 
reconeixement de crèdit correspon a les obres que es van realitzar en un moment 
en què s'acostaven les eleccions i, per tant, convenia acabar la tribuna del 
Congost, però cal ser conscients que s'ha fet una adjudicació "a dit" de mes de 
quatre milions de pessetes, sense cap motiu per fer-ho, ja que, s'haurien pogut 
adjudicar les obres un cop cobrada la subvenció. 
El GMCIU votarà afirmativament el dictamen per considerar que el senyor Arqué 
ha de cobrar els treballs, però vol deixar constància que aquesta no és una bona 
manera d'adjudicar les obres, malgrat que ja hi hagi una part executada, ja que 
sempre hi ha d'haver pública concurrència.  
Malgrat tot, se n'alegra que l'equip de govern i, en aquest cas el grup socialista 
facin un esforç per millorar el camp de futbol del Congost perquè és una obra que 
va començar el govern socialista en altres èpoques i que va quedar inacabada. 
Per tant, és important que ara es reconegui que hi ha mancances i que cal tirar-
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ho endavant, deixant constància, però, una vegada més, que preferiria que es fes 
d'una altra manera.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.   
 
4.1.8 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I 

RATIFICAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 
20-12-1999 ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L'ATORGAMENT 
D'UNA SUBVENCIÓ DE 2.800.000 PTA DESTINADA AL 
MANTENIMENT DE L'OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE LA 
REHABILITACIÓ D'HABITATGES, EXERCICI 1999. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia 
8 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’interès que té l’Ajuntament de Manresa per l’estat de conservació dels 
edificis existents a la ciutat, la potenciació de la seva rehabilitació i la necessitat 
de coordinar-se amb la Generalitat de Catalunya per fomentar les actuacions 
de conservació i manteniment del parc d’habitatges. 
 
Atès que, per les característiques del parc d’habitatges de Manresa, 
l’Ajuntament ha adoptat diverses mesures per incentivar la conservació dels 
edificis en l’àmbit del nucli antic, entre les quals destaca la constitució de la 
societat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, 
SA, que té per finalitat gestionar el servei públic de la rehabilitació urbana en el 
nucli antic de la ciutat. 
 
Atès que per part de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 1992 es vénen 
establint, en els successius plans d’habitatges, ajuts específics destinats a la 
implantació de les oficines de rehabilitació municipals, com a mesura per 
fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges de les ciutats. 
 
Vist que la llei 25/1998, de mesures fiscals, administratives i d’adaptació a 
l’euro del Parlament de Catalunya, instrumenta, com una forma àgil de 
concessió de subvencions, la possibilitat de signar convenis de col·laboració. 
 
Atès que en data 20 de desembre de 1999 s’ha signat un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del qual 
s’atorga a aquest Ajuntament una subvenció de 2.800.000 PTA, destinada al 
manteniment de l’oficina municipal de gestió de la rehabilitació i al 
desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament realitzades 
durant l’any 1999, a l’empara del Pla de l’habitatge 1998-2001. 
 
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni 
urbanístic objecte del present Dictamen. 
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Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni 
de col·laboració signat en data 20 de desembre de 1999, entre l’Ajuntament de 
Manresa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per a l’atorgament d’una subvenció de 2.800.000 
PTA a favor d’aquest Ajuntament, destinada al manteniment de l’oficina 
municipal de gestió de la rehabilitació i al desenvolupament de les tasques 
d’informació i assessorament realitzades durant l’any 1999, a l’empara del Pla 
de l’habitatge 1998-2001." 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que la societat FORUM, S.A., a més de 
la seva funció de promoure l'habitatge públic i la reconversió del barri antic, 
realitza la tasca d'assessorament per a la rehabilitació i respecte els ajuts que 
atorga la Generalitat de Catalunya.  
La subvenció que conté aquest conveni és la que aporta la Generalitat de 
Catalunya per a aquesta funció de tramitar els ajuts a la rehabilitació.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
4.2.1 SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA LA DECLARACIÓ D'UNA ZONA 
DE SEGURETAT DE CAÇA AL TERME MUNICIPAL DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi 
Ambient, del dia 8 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en el decurs dels darrers anys, al terme municipal de Manresa s’ha 
incrementat notablement el nombre de queixes derivades del perill que suposa 
l’activitat de caça en l’espai rural. 
 
Atès que la zona rural de Manresa, alhora que és creuada per diferents 
infrastructures, es caracteritza, en determinades zones, per l’existència 
d’habitatges disseminats i per una bona part de terres destinades al conreu, 
esdevenint una zona fortament concorreguda per la població. 
 
Atès que durant els treballs d’elaboració de l’auditoria ambiental de Manresa, ja 
es va posar de manifest aquesta problemàtica, i que, posteriorment, en el curs 
dels debats del Fòrum ambiental, va ser aprovada una actuació que proposa 
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“promoure la declaració d’una zona de seguretat de caça en les actuals zones 
lliures”. 
 
Atès que la regulació de les zones de seguretat de caça ve establerta per 
l’article 13 de la Llei de caça, de 4 d’abril de 1970, i per l’article 14 del Decret 
506/71, de 25 de març, pel qual s’aprovà el Reglament per a l’execució de la 
Llei de caça. 
 
Vist l’article 13 de la Llei, que diu: “1. Són zones de seguretat, als efectes 
d’aquesta Llei, aquelles en les quals han d’adoptar-se mesures de precaució 
especials, encaminades a garantir l’adequada protecció de les persones i els 
seus béns.  2. Es consideraran zones de seguretat les vies i els camins d’ús 
públic, les vies pecuàries, les vies fèrries, les aigües públiques, inclosos els 
seus cabals i marges, els canals navegables, els nuclis urbans i rurals i les 
zones habitades i les seves proximitats (…)”. 
 
Vist que per part dels serveis tècnics de la Unitat de Medi Ambient, ha estat 
elaborada una Proposta de declaració de zona de seguretat de caça al terme 
municipal de Manresa, que inclou: memòria justificativa, normativa a aplicar i 
plànols de delimitació de l’àmbit, entre d’altres. 
 
Atès que la competència per a la declaració d’una zona de seguretat de caça 
correspon a la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’atribució que li atorga 
l’Estatut d’Autonomia, i, concretament, al Departament de Medi Ambient, a 
sol·licitud de l’administració local interessada. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, en virtut del 
decret d’alcaldia de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
SOL·LICITAR al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
la declaració d’una ZONA DE SEGURETAT DE CAÇA AL TERME MUNICIPAL 
DE MANRESA, d’acord amb la proposta annexa a aquest dictamen, i de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 13 de la Llei de caça, de 4 
d’abril de 1970, i 14 del Decret 506/71, de 25 de març, pel qual s’aprovà el 
Reglament per a l’execució de la Llei de caça." 
 
La senyora Selga i Brunet explica que la causa d'aquesta sol.licitud és 
l'increment de queixes que hi ha hagut darrerament per la presència de 
caçadors en zones properes a habitatges, persones i béns. També en el marc 
del Fòrum Ambiental es va veure la necessitat de declarar el municipi com a 
zona de seguretat, lliure de caça, la qual cosa s'empara amb la Llei de caça, 
que defineix les zones de seguretat, establint com a tals els habitatges, les vies 
del ferrocarril, les rieres, i unes àrees de protecció, les quals, en el cas de 
Manresa, pel tipus de terme que té, queda molt compartimentat a les zones que 
ja estan protegides per la Llei. Per això, és més senzill declarar tot el municipi 
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com a zona de seguretat, a excepció de les zones on hi ha actualment reserva 
de caça, és a dir, zones privades de caça. No es pot accedir a aquestes zones 
amb armes de caça ni disparar en direcció a la part declarada com a protegida.  
Donat que hi ha prou motius, es formula aquesta sol.licitud al departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'expedient seguirà el 
corresponent tràmit d'exposició al públic. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i manifesta la satisfacció del 
GMCIU per a aquest dictamen, ja que considera que és una important manera 
de salvar la integritat de moltes persones que es mouen per a aquestes zones 
situades als voltants de Manresa.  
Malgrat això, tal com va dir a la Comissió Informativa, voldria demanar que, 
tenint en compte que hi ha altres municipis de la comarca implicats en aquest 
tema, sobretot respecte a les zones forestals delimitades que pertanyen a 
termes municipals diferents, s'estengui aquest tema a tot l'entorn a través del 
Consell Comarcal o l'Assemblea d'Alcaldes. 
Vol que quedi constància d'aquesta petició del GMCIU al Ple de la Corporació, 
malgrat que li sembla que ja es va acceptar en la Comissió Informativa.  
 
La senyora Selga i Brunet diu que la Comissió Informativa va recollir el 
suggeriment i, un cop aprovat pel Ple el dictamen, es notificarà als municipis 
veïns, alhora que es trametrà al Consell Comarcal per si és ampliable a altres 
municipis. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.     
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.3.1 ADJUDICAR LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE 

VENDA DE PREMSA SITUAT AL PASSEIG PERE III, DAVANT EL 
NÚM. 58, A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA 
SOBRERROCA, SA. PER UN PREU DE 750.000 PTA ANUALS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, del 
dia 1 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 1999, va aprovar el plec de clàusules administratives i l'expedient 
de contractació de la nova concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de 
venda de premsa situat al Passeig Pere III, davant el número 58 (sector Plaça 
Espanya). 
 
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentà 1. 
 
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 1 de març de 
2000, a favor de l’entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA. 
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De conformitat amb l'article 89.2 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. Adjudicar la concessió d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa 
situat al Passeig Pere III, davant el número 58 (sector Plaça Espanya) de 
Manresa, a favor de l’entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (NIF A-
08899023 - c. Prolongació General Prim, número 12 de Manresa), per un preu 
de 750.000 PTA (4.507,59 euros) anuals, inclòs l’IVA, per resultar la proposició 
més avantatjosa de les presentades al Concurs Públic convocat a l’efecte per 
anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat número 3055 de 13 de gener 
de 2000 i en el Butlletí Oficial de la Província número 13 de 15 de gener de 
2000 i d’acord amb l’expedient de contractació aprovat pel ple de la corporació 
del dia 20 de setembre de 1999. 
 
SEGON. Requerir l'adjudicatària LLIBRERIA SOBRERROCA, SA perquè en el 
termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de 
la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 40.000 PTA 
(240,4 euros) a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la 
unitat de Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb 
l’article 42 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
 
TERCER. Tornar la garantia provisional de 15.000 PTA (90,15 euros) a 
l’adjudicatària LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (NIF A-08899023) prèvia la 
constitució de la garantia definitiva. 
 
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte en el BOP i DOGC, de conformitat 
article 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya." 
 
El senyor Caballo i Molina pren la paraula i explica que es tracta de 
l'adjudicació d'aquesta concessió, el plec de clàusules del qual es va aprovar el 
dia 20 de setembre de 1999. El titular de l'anterior concessió  era l'entitat 
mercantil Llibreria Sobrerroca, S.A., la qual ha presentat novament una 
proposta que s'ha acceptat per un preu de 750.000 pessetes anuals. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

L'ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA A MANRESA, 
PER IMPORT DE 45.000 PTA, EN CONCEPTE DE SERVEI 
PREVENTIU NIT DE CAP D'ANY A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 
DE MANRESA. 



 54

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 14 
de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va sol.licitar a CREU ROJA MANRESA (NIF 
Q-2866001-G) un servei preventiu per al dissabte 1 de gener de 2000 (Nit de 
Cap d’any) a la Plaça de l’Ajuntament de Manresa. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu, 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a 
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats 
pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT CONCEPTE PESSETES 

 
CREU ROJA MANRESA 
CIF: Q-2866001-G 

Servei preventiu Nit de Cap d’Any 
(01/01/00) a la Plaça de l’Ajuntament 

45.000,-

"
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, tal com ha manifestat 
anteriorment el senyor Irujo, i manllevant les seves paraules, diria que aquest 
també és un reconeixement de crèdit, que és expressió de la prudència de 
l'equip de govern, és a dir, que quan, a "l'hora de la veritat" ja estava 
organitzada la Nit de Cap d'Any, va ser conscient que el cotxe de la Creu Roja 
que hi havia aquella nit de guàrdia no només prestava servei a la ciutat de 
Manresa, sinó que tenia un abast territorial molt més ampli, de manera que el 
mateix 30 de desembre, i en una operació molt ràpida, es va concertar la 
presència d'una ambulància sota la plaça en servei durant tota la nit.  
Afortunadament no va passar absolutament res i posteriorment es va veure que 
no havia estat necessària la presència d'aquesta ambulància, però el cert és 
que amb la intenció de ser prudent, l'Ajuntament ja havia concertat el servei per 
a tota la nit. 
Aquesta és la causa d'aquest crèdit extrajudicial de 45.000 pessetes per al qual 
demana el vot afirmatiu. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que al dictamen no hauria 
de dir "plaça de l'Ajuntament", sinó "plaça Major". 
 
L'alcalde diu que queda constància d'aquesta aportació i es farà la modificació 
oportuna per assegurar que la Creu Roja pugui cobrar les 45.000 pessetes. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que l'Ajuntament ho comunicarà a 
l'Assemblea de la Creu Roja Espanyola a Manresa, la qual cosa és lamentable 
que encara aparegui a aquestes alçades. 
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El secretari diu que, en qualsevol cas, és la mateixa denominació que consta a 
la factura de la Creu Roja, en la qual diu "plaça de l'Ajuntament de Manresa". 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de l'ordre del dia. 
 
6.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % 

EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 7 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: LEANDRE LLADÓ FONT 
Expedient: COM/001900 – ICB/00003 
Descripció obres: Pintar la façana, al C/. Barcelona, 48 xamfrà C/. Font i 
Quer. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARLES BAYONA PINTÓ, en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS CRA. PONT DE VILOMARA, 37 
Expedient: COM/004500 – ICB/00007 
Descripció obres: Reparació i millora de façana a la fina situada a la C/. 
Pont de Vilomara, 37. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JERONIMO ALBEROLA QUEROL, en representació 
d’INNOVACIONS DECORATIVES ADICO 2000, S.L. 
Expedient: COM/005700 – ICB/00008 
Descripció obres: Pintat de façanes a la Ctra. de Vic, 162 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PERE VILARMAU COLL 
Expedient: COM/003700 – ICB/00005 
Descripció obres: Reparació de balcons al C/. Circumval·lació, 76 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 



 56

 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació 
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes 
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de 
l’apartat 1. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: LEANDRE LLADÓ FONT 
Expedient: COM/001900 – ICB/00003 
Descripció obres: Pintar la façana, al C/. Barcelona, 48 xamfrà C/. Font i 
Quer. 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CARLES BAYONA PINTÓ, en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS CRA. PONT DE VILOMARA, 37 
Expedient: COM/004500 – ICB/00007 
Descripció obres: Reparació i millora de façana a la fina situada a la C/. 
Pont de Vilomara, 37. 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JERONIMO ALBEROLA QUEROL, en representació 
d’INNOVACIONS DECORATIVES ADICO 2000, S.L. 
Expedient: COM/005700 – ICB/00008 
Descripció obres: Pintat de façanes a la Ctra. de Vic, 162 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
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Sol·licitant: PERE VILARMAU COLL 
Expedient: COM/003700 – ICB/00005 
Descripció obres: Reparació de balcons al C/. Circumval·lació, 76 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % 

EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 7 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: M. ANGELS SALA AVUI 
Expedient: COM/006100 - ICB/000010 
Descripció obres: Estucar l’exterior de la farmàcia (planta baixa) i canvi de 
sòcol de marbre, també de la façana al la finca del C/. Sant Miquel, 10. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: AGUSTI FERRÉ PLADELLORENS 
Expedient: COM/006200 - ICB/000011 
Descripció obres: Treure balcó i posar barana a l’interior del llum de les 
parets del balcó de la finca situada al C/. Lladó, 6. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: TONI GRANADOS PARÉS, en representació de TEIXITS 
FERRER MORA, S.L. 
Expedient: COM/003500 - ICB/00004 
Descripció obres: Col·locació de gres a una part de la botiga de la finca 
situada al C/. Sobrerroca, 6-baixos. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al 
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
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Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: M. ANGELS SALA AVUI 
Expedient: COM/006100 - ICB/000010 
Descripció obres: Estucar l’exterior de la farmàcia (planta baixa) i canvi de 
sòcol de marbre, també de la façana al la finca del C/. Sant Miquel, 10. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant:  AGUSTI FERRÉ PLADELLORENS 
Expedient: COM/006200 - ICB/000011 
Descripció obres: Treure balcó i posar barana a l’interior del llum de les 
parets del balcó de la finca situada al C/. Lladó, 6. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant:  TONI GRANADOS PARÉS, en representació de TEIXITS 
FERRER MORA, S.L. 
Expedient: COM/003500 - ICB/00004 
Descripció obres: Col·locació de gres a una part de la botiga de la finca 
situada al C/. Sobrerroca, 6-baixos. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que es tracta de dos 
dictàmens afortunadament repetitius, el primer dels quals fa referència a la 
bonificació del 50 per 100 en la quota de l'ICIO de quatre sol.licituds que s'han 
estimat, i que és preceptiu que figurin nominativament en l'expedient; i el segon 
dels quals correspon a la bonificació del 95 per 100 del mateix impost de tres 
expedients, corresponents a la millora i rehabilitació de les façanes del barri 
antic. 
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
6.3 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

LES OBRES D'URBANITZACIÓ UA 17 VILADORDIS - SARDANA 
(FASE II), I APROVAR PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT 
D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESMENTADES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de Control d'Hisenda i Especial de Comptes, del dia 7 de març del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
¡Error! Marcador no definido. 
Per acord de la Comissió de Govern del dia 18 de gener de 1999 va aprovar-se 
definitivament el projecte d’urbanització UA 17 Viladordis-Sardana (Fase II) que 
correspon a la prolongació del C/. Francesc Macià, entre els carrers Viladordis i 
Sardana. 
 
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable 
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals 
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de la 
via. 
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa 
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris 
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de 
les contribucions especials. 
 
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les 
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que 
l’Entitat local suporti per la realització de les obres. 
 
Atès, doncs, que en les obres d’urbanització UA 17 Viladordis-Sardana (Fase II), 
es donen els requisits que originen l’exigència de contribucions especials, es 
proposa l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de contribucions 
especials per a la realització d’aquestes obres. 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública sobre 
les característiques que concorren en la configuració de l’avda. Francesc Macià 
i la seva urbanització, segons el qual : 
 
- L’avinguda  Francesc Macià forma part de la xarxa viària bàsica de la ciutat. 

En el tram que ens ocupa –c. Viladordis, c. Sardana- ha de tenir una 
amplada de 32 m, d’acord amb el Pla General vigent. Aquesta amplada és 
ostensiblement major que la dels carrers de l’entorn. Així trobem que 
l’amplada dels carrers de l’eixample de Sagrada Família que limita amb la 
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via de referència és de 10 m, i els carrers que hi han a l’entorn de la clínica, 
també pròxims a la mateixa via, tenen amplades que oscil·len entre 5 i 10 m. 

 
- L’av. Francesc Macià defineix el seu traçat sobre el túnel de la via dels 

Ferrocarrils Catalans de la línia Barcelona – Manresa. Consultat el projecte 
d’urbanització d’aquesta avinguda es fa necessari buidar el reblert del túnel, 
que és de material inadequat i que no està suficientment compactat, i 
col·locar i compactar un nou reblert. 

 
- Considerant aquestes circumstàncies, a criteri del tècnic que subscriu aquest 

informe, es creu ajustada una proposta de contribucions especials que 
redueixi al 50 % la contribució dels propietaris directament beneficiats per 
aquesta obra d’urbanització. 

 
Atès doncs, que es considera adequada la quantificació de la base imposable 
de les contribucions especials en el 50 %. 
 
Vistos els informes del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que 
consten a l’expedient. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels acords següents : 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions per les obres d’urbanització UA 
17 Viladordis-Sardana (Fase II) que correspon a la prolongació del C/. Francesc 
Macià, entre els carrers Viladordis i Sardana. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5 
inclusius, expressius de: 
 
 - La determinació del cost de les obres. 
 - La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
 - Les bases de repartiment. 
 - Les quotes assignades a cada contribuent. 
 
i que es resumeix a continuació : 
 

* Import del projecte d'execució d'obra  ....................... 62.453.281
* Cost de l'obra suportat pel municipi  ......................... 62.453.281
* Percentatge d'aplicació  .................................................... 50 % 
* Base imposable  ...................................................... 31.226.641
* Suma dels mòduls de distribució ..................................... 12.375
* Preu unitari dels mòduls  ................................. 2.523,3649

(PTA/m2 de sostre)
           
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 
 * 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
 * 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
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 * 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta del projecte d'urbanització 
Viladordis-Sardana (Fase II), que correspon a la prolongació del carrer de 
Francesc Macià, entre els carrers Viladordis i Sardana. 
Com en tots els casos de presentació d'un dictamen de contribucions especials, 
hi ha un benefici especial i individualitzat als propietaris que fa la preceptiva 
aplicació legal de l'expedient. 
En aquest cas concret, com a conseqüència de l'existència de circumstàncies 
especials, consistents en el fet que l'Avinguda de Francesc Macià forma part de la 
xarxa viària i té una amplada de 32 metres, d'acord amb el Pla vigent, i tenint en 
compte que aquesta amplada és superior a la dels carrers dels voltants, el 
percentatge d'aplicació, que hauria de ser del 90 per 100, és del 50 per 100. 
D'altra banda, l'existència del túnel de la via dels Ferrocarrils dels Catalans de la 
línia Barcelona - Manresa, provoca la necessitat de realitzar unes obres més 
complexes, ja que cal buidar el reble del túnel i substituir-lo per un material 
tècnicament més adequat. 
Les característiques del projecte són les següents: el total del projecte d'execució 
de l'obra és de 62,5 milions de pessetes i el percentatge d'aplicació és del 50 per 
100. Per tant, la base imposable és de 31,2 milions de pessetes, que es 
distribueixen proporcionalment en base a la suma dels mòduls de distribució. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

EN RELACIÓ AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM). 
 
El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 16 de març del 
2000, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que en la proposta metodològica del PAM s'organitzen les sessions de 
les Taules de debat en dos blocs: el bloc institucional, on els regidors de l'equip 
de govern exposen el programa previst, i el bloc per als agents socials, on les 
entitats, col.lectius i ciutadans exposen les seves consideracions. 
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Atès que, per tant, en aquesta proposta metodològica no hi ha espai per als 
regidors que no formen part de l'equip de govern ( o bé, segons la primera 
proposta presentada, se'ls exclou del bloc institucional). 
 
Atès que la discussió sectorial es proposa a partir de l'estructuració de 
l'Ajuntament en regidories. 
 
Atès que, així, la proposta que fa l'equip de govern no permet la discussió dels 
temes enfocats integralment i de manera interdepartamental. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Que en l'estructuració de les Taules de debat del PAM - tant en les sectorials 
com en les territorials - hi hagi un espai delimitat, dintre del bloc institucional, 
per al posicionament dels grups municipals. 
 
2. Que les Taules sectorials es basin en temes específics, per tal que les 
conclusions puguin ser executades per part de l'Ajuntament des de totes les 
àrees que hi hagin d'intervenir. 
 
3. Que es convoqui una Taula prèvia de debat per tal de discutir i decidir quins 
han de ser els temes que hagin de formar part del PAM. Algunes propostes que 
s'haurien de prendre en consideració en aquesta Taula prèvia són: rehabilitació 
de la ciutat antiga; immigració; policia local; ciutat universitària; contaminació 
acústica; trànsit i aparcament; paper de Manresa en el conjunt del país; 
polítiques de joventut; polítiques de gent gran; el món associatiu." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, 
GMERC i GMIC-V a la proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el Pla d'Actuació Municipal es planteja com un debat de participació 
ciutadana amb tots els agents de la ciutat. 
 
Atès que al final de tot aquest debat, amb les 14 taules que es realitzaran, 
finalitzarà amb una discussió i aprovació, si s'escau, pel Ple de la Corporació 
de 19 de juny de 2000. 
 
Els grups municipals de GMS, GMERC i GMIC-V proposen al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
1r. Que el Pla d'Actuació Municipal serà discutit i debatut, prèviament, dins el 
marc de les diferents comissions informatives que existeixen en aquest 
Ajuntament. 
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2n. Que tots els grups municipals d'aquest Ajuntament tindran la possibilitat de 
participar en la discussió pública del PAM com a representants elegits 
democràticament." 
 
El senyor de Puig i Viladrich inicia la seva intervenció dient que intentarà ser 
el més breu possible donat que el text de la proposició és prou clar i tenint en 
compte que aquest tema s'ha comentat moltes vegades amb l'equip de govern.  
Amb aquesta proposició, el GMCIU pretén, per una banda, poder participar en 
un debat previ a l'Ajuntament sobre els temes de les taules sectorials i 
territorials, abans de celebrar el debat públic, la qual cosa seria bona per al bon 
funcionament democràtic. El primer punt de la proposició va en aquest sentit.  
Per una altra banda, el GMCIU considera que a les taules sectorials s'haurien 
de discutir temes més interdepartamentals, i aquest és el contingut dels altres 
dos punts de la proposició. 
En el primer document que va elaborar a mà, l'equip de govern es referia a 
taules sectorials molt definides per regidories, i el GMCIU entén que aquesta 
divisió provoca que no hi hagi relació entre les taules i, per això, va presentar 
aquesta proposició en aquest sentit.  
El GMCIU té la voluntat de fer aportacions, tal com sempre ha manifestat al 
Ple, i, en aquest sentit, respecte al PAM pretén que quan es debatin els temes 
el GMCIU ja hagi pogut fer la seva aportació, i tenia la sensació que no se 
l'havia tingut prou en compte, considerant que els seus membres han estat 
elegits democràticament com a representants de l'Ajuntament de Manresa. 
Pel que fa a l'esmena presentada per l'equip de govern, entén que sigui difícil 
acceptar els punts 2 i 3 de la proposició del GMCIU, tenint en compte el 
recorregut que ha fet l'equip de govern amb la publicació, amb el tema dels 
dies i amb la manera en què ha reubicat alguns dels temes sectorials.  
Per això, el GMCIU està disposat a acceptar l'esmena, ja que entén que abans 
de sotmetre els temes a la discussió de les taules sectorials, es podrà participar 
dins de l'Ajuntament, en les reunions de les Comissions Informatives, en el 
debat dels temes, i, per tant, el GMCIU podrà fer les seves aportacions, sense 
haver-se d'inscriure per participar com una persona que no té res a veure amb 
l'Ajuntament. 
Per tant, el GMCIU retira la seva proposició i votarà afirmativament l'esmena 
presentada per l'equip de govern. 
 
La senyora Torres i García pren la paraula i diu que en tot aquest procés que 
s'ha endegat s'ha de tenir molt en compte com a punt de referència el Pla 
Director d'Objectius, que va ser l'instrument de planificació de l'equip de govern 
a l'any 1996 i que va permetre donar coherència a totes les accions que es van 
portar a terme. Ara, el govern municipal presenta el document de treball Pla 
d'Actuació Municipal 2000-2003 amb el mateix objectiu de planificació i de 
gestió, però amb la peculiaritat de fer-lo obert a la ciutat. La paraula clau 
d'aquest procés ha de ser la discussió social, independentment de les 
discussions polítiques dels grups municipal. No es pot oblidar que es tracta d'un 
procés de participació ciutadana i que la discussió social ha de prevaler dins de 
totes les taules territorials, al marge de les discussions que es facin al Ple o a 
les Comissions Informatives. 
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Evidentment, la discussió social culminarà amb el document polític de gestió i 
llavors serà el moment de discutir les prioritats que s'han definit, els problemes 
que hi ha hagut, les inversions, etc.  
Pel que fa a la proposició, ja ha quedat clar el que ha explicat el senyor de 
Puig, i l'esmena que ha presentat l'equip de govern va en el sentit de portar a 
terme una discussió en un procés paral.lel dins de les Comissions Informatives, 
però primer cal deixar que parli la ciutat, almenys fins el Ple del mes de juny. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que durant el procés del 
PAM el GMPP ha mantingut un respectuós silenci envers les iniciatives de 
l'equip de govern, però, tenint en compte els fets i les manifestacions de l'equip 
de govern aparegudes als mitjans de comunicació, i davant de la proposició 
que avui es presenta al Ple, donarà la seva opinió. 
Considera que el PAM té el caràcter propagandístic que li ha donat l'equip de 
govern, i al GMPP li sembla bé que l'equip de govern vulgui donar a conèixer al 
major nombre possible de ciutadans manresans tot el que pretén fer, i, fins i tot, 
tal com diu l'equip de govern, que intenti modificar les qüestions proposades 
pels ciutadans durant les discussions, però hi ha el precedent del Pla Director 
d'Objectius del 1996. Al GMPP li sembla bé que l'equip de govern elabori 
aquests plans, ja que és qui ho ha de fer, donat que és qui governa la ciutat i, 
per tant, té el dret legítim de dur a terme les accions de govern a la ciutat per al 
present i per al futur. Per això, el GMPP no podia dir res en aquest aspecte, 
però sí que va lamentar que l'equip de govern hagués trigat dos anys en 
presentar el Pla Director d'Objectius. Si es tarda tant en posar-se d'acord, quan 
s'aconsegueix, ja hi torna a haver eleccions. 
Ara, l'equip de govern presenta el PAM com un model de participació ciutadana 
i ell es demana el següent: els Consells de Participació Ciutadana, que s'han 
creat no són un motor dinamitzador de la participació ciutadana? I, responent-
se a ell mateix, arriba a la conclusió que és evident que per a l'equip de govern 
no ho són. Això és greu i ho diu pel que s'indica en el document de debat 
ciutadà i també pel que ha viscut directament durant aquests quatre anys 
d'experiència dins dels Consells de participació ciutadana. 
L'equip de govern diu que la participació ciutadana és reforçar els Consells 
municipals de participació com a espais per al coneixement mutu i coordinar 
millor les entitats d'un mateix àmbit, i ell considera que això no és participació 
ciutadana, sinó fer mofa de les associacions de la ciutat i de les entitats que hi 
participen directament i que es volen involucrar, amb la seva participació, en el 
desenvolupament de la ciutat de Manresa. Ho diu perquè, a més, en aquest 
document, dins de l'apartat d'una àrea concreta, es diu que, com a plataforma 
consultiva i participativa, han estat accions importants pioneres en el seu àmbit 
i purament assistencials, i ell vol subratllar els mots "purament assistencials". 
Això és el que l'equip de govern considera com a model de participació 
ciutadana envers els Consells. 
Li sembla bé que l'equip de govern elabori el PAM i que digui que, a través del 
debat que sorgeixi de les associacions i de les entitats, orientarà el model de 
ciutat envers el futur, però no entén perquè ho ha d'aprovar el Ple. 
L'Ajuntament pot convocar un referèndum si té intenció de fer tantes coses. 
Considera que l'equip de govern ha començat molt bé manifestant que ha de 
ser la societat qui digui la seva, però desprès ho ha reduït, evidentment, amb la 
legitimitat dels vots dels ciutadans de Manresa. A què juga l'equip de govern? 
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Agrairia a l'equip de govern que, amb independència de les pantomimes que 
vulgui fer davant dels ciutadans de Manresa, amb la seva obertura de diàleg, 
paral.lelament faci participació ciutadana directa, i possibiliti que els Consells 
deixin de ser consultius per passar a ser operatius. 
Està bé que els equips de govern elaborin plans d'actuació com el PAM o el 
PDO per saber fins on volen arribar, però no poden pretendre voler involucrar 
els altres en els seus errors o en els seus èxits. 
La participació ciutadana ha de ser un fet real i no una reunió a la que hi 
assisteixen uns quants que escolten el que els explicarà un d'ells. Per tant, 
insisteix, els Consells, han de deixar de ser d'informació i consultius per 
convertir-se en Consells de participació real i directa, vinculada amb les seves 
decisions.  
Un cop llegit el PAM, ha de dir honestament que és molt maco i que fa patxoca, 
però s'imagina que s'ha elaborat amb la unió dels programes electorals dels 
tres grups municipals que formen l'equip de govern.  
Per això, agrairia que, si l'equip de govern vol realment fer participació 
ciutadana, faci un PAM operatiu. 
Pel que fa a la proposició i a l'esmena que són sobre la taula avui al Ple, ha de 
dir que l'equip de govern va dir inicialment que el Ple decidiria el resultat del 
debat i això és el que es manifesta a l'esmena a la proposició. 
Evidentment, les Comissions Informatives estan per discutir aquests temes i 
agraeix a l'equip de govern que no tregui aquest dret legítim als regidors de 
l'Ajuntament que són a l'oposició, però, donat que és un exercici obert de 
participació ciutadana i d'ens democràtic, el GMPP s'hi suma i votarà 
afirmativament l'esmena. 
Prega, en tot cas, a l'equip de govern que faci un exercici de responsabilitat 
envers els vots obtinguts pels ciutadans de Manresa i, si realment vol 
participació ciutadana, que impulsi els mecanismes que actualment existeixen. 
Deixant al marge el fet que li sembla molt bé aquest tipus de documents, 
recorda que el dia de la presentació només hi faltava música i festa, perquè 
"l'equip de govern ho havia fet molt bé". 
 
L'alcalde demana al senyor Javaloyes que acabi amb la seva intervenció. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta replica que aviat acabarà, però que cal dir tot el 
que és necessari i, si a algú no li agrada el que es diu, té dues opcions: no 
escoltar o bé abandonar la sala de Plens.  
Tornant al tema, agrairia a l'equip de govern que, a més d'elaborar aquest gran 
document i al marge de fer grans al.legories respecte a la seva gran tasca 
envers els mitjans de comunicació i els efectes mediàtics que representa, empri 
els mecanismes reals de participació ciutadana, que existeixen en aquest 
moment a l'Ajuntament de Manresa. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que té la sensació que no 
comencen bé el tema del PAM perquè durant aquesta legislatura han estat tots 
capaços de posar-se d'acord en temes importants per a la ciutat i la història dirà 
qui és el responsable. 
No dirà res més del que ja ha dit, però espera que el PAM, a més de ser un 
document vàlid per a la ciutat i vinculant per a l'equip de govern, també sigui 
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l'inici del que ha de ser la política de l'equip de govern durant els tres anys que 
resten de legislatura. 
 
L'alcalde intervé dient que el PAM és un document similar al Pla Director 
d'Objectius del període 1996-1999 i voldria recordar que no havia existit mai un 
document d'aquestes característiques i qualsevol equip de govern pot adoptar, 
legítimament, la decisió que estimi més oportuna.  
El PAM és un document amb el qual no es pretén en absolut deslegitimar la 
total legitimació democràtica que té qualsevol regidor de l'equip de govern i de 
l'Ajuntament per discutir políticament si li agrada o no aquest document, i, fins i 
tot, si les prioritats que planteja l'equip de govern són o no les més adequades. 
Tots pertanyen a formacions polítiques diferents, la qual cosa implica que 
poden haver diferències, no tan sols des del punt de vista polític i social, sinó a 
l'hora de prioritzar algunes coses. 
Més enllà d'això, també creu que existeixen grans coincidències dins del marc 
de la ciutat en temes que no són nous, o alguns poden ser nous, però en 
alguns temes hi ha hagut consens dins de l'àmbit de la ciutat. 
Aquesta és una oportunitat que es dóna a sí mateix l'equip de govern per  dir a 
la ciutat que té ganes i voluntat de realitzar el que es preveu al PAM, i no vol 
defugir en absolut del mandat democràtic que li van atorgar els ciutadans i 
ciutadanes respecte a la manera de tirar endavant aquesta ciutat, però vol i pot 
explicar a la ciutat el que vol fer.  
Es pot arribar a punts d'acord, però no hi haurà un consens absolut, la qual 
cosa no impedeix que hi pugui haver un reforçament dels mecanismes de 
participació dins de l'àmbit de la ciutat.  
L'equip de govern creu fermament en aquest document perquè l'ha treballat 
molt, internament i, a més, té ganes de parlar amb la ciutat, la qual cosa potser 
no és necessària, però ho ha volgut fer per demanar als ciutadans si estan 
d'acord amb el que preveu el PAM i per defensar la seva opinió respecte els 
temes. Algunes vegades hi haurà punts d'acord i altres vegades, no.  
Això es tradueix en el següent, d'acord amb el que es manifesta a l'esmena 
presentada a la proposició: en primer lloc, es plantejaran els temes a les 
Comissions Informatives i posteriorment els aprovarà el Ple de la Corporació i 
políticament. L'equip de govern no pretén en absolut evitar que es parli  dins de 
l'àmbit del PAM, perquè, de vegades quan es parla als polítics de la societat 
civil, sembla que ells mateixos vulguin sortir-se d'aquesta societat civil, i ell 
considera que els polítics en formen part i qualsevol persona pot participar en el 
debat del PAM, tant si és polític com si no ho és. Potser aquesta és una 
obvietat, però, de vegades, s'han de dir les obvietats per evitar que algú pugui 
interpretar que l'equip de govern no vol que els grups polítics de l'oposició hi 
participin. No és així, sinó tot al contrari, l'equip de govern vol que l'oposició hi 
participi, però no només l'oposició, sinó principalment la ciutat, ja que, si no és 
així, tornem al debat de si l'Administració local no respon o no escolta. 
Pot assegurar al senyor Javaloyes que l'equip de govern no té ganes de fer cap 
tipus d'operació propagandística, ni amb música, ni res semblant, sinó 
d'explicar el seu projecte, en el qual, evidentment hi pot participar tothom.  
Agraeix al senyor de Puig que hagi acceptat l'esmena que l'equip de govern ha 
presentat a la proposició del GMCIU, en la qual es diu que es discutirà el PAM 
dins de les Comissions Informatives. Vol avisar, però, una vegada més que no 
sempre hi haurà acord, ja que hi ha posicions polítiques diferents i, més enllà 
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d'això, introduir una obvietat, que no per ser-ho és menys important, consistent 
en el fet que tothom pot participar en el PAM, perquè, si no és així, la societat 
civil estarà en un lloc i els polítics estaran en un altre. Els polítics pertanyen a la 
societat civil i, per tant, poden parlar, però no s'han de convertir les taules de 
debat del PAM en un Ple municipal, perquè no ho són. A les taules de debat la 
gent ha d'intentar expressar lliurement el que creu que va bé a la ciutat, el que 
va malament i el que cal millorar. Aquesta és la clara voluntat del PAM i no s'ha 
de veure res estrany, sinó que és una cosa molt senzilla, però que, 
curiosament, no s'ha fet mai, i l'equip de govern ho vol intentar. 
 
Un cop retirada pel mateix grup proponent la proposició presentada pel GMCIU, 
se sotmet a votació l'esmena presentada pel GMS, GMERC i GMIC-V, que 
s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, ERC, IC-V, CIU I 

GMP, SOBRE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL 
MÈRIT ESPORTIU AL SR. PERE MIRÓ I SELLARÉS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 16 de març del 
2000, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el Sr. Pere Miró i Sellarès, manresà nascut el dia 10 de maig de 
1955, ha estat, entre altres, director tècnic del Comitè Olímpic Internacional, 
director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i director general 
adjunt d'esports del COOB'92. 
 
Atès que, en l'actualitat, el Sr. Miró és director de Relacions del Comitè Olímpic 
Internacional amb els Comitès Olímpics i director de Solidaritat Olímpica. 
 
Atès, també, que el Sr. Miró ha estat Pregoner tant de les Festes de la Llum 
com de la Nit de l'esportista de Manresa. 
 
Els grups municipals GMS, GMERC, GMIC-V, GMCIU i GMPP proposen al Ple 
Municipal l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Que s'iniciïn els tràmits pertinents per tal de fer possible l'atorgament de la 
Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu al Sr. Pere Miró i Sellarès." 
 
El senyor Empez i García explica que, quan es va demanar a l'equip de 
govern que firmés conjuntament amb tots els grups municipals aquesta 
proposició, la seva postura no podia ser sinó positiva perquè el senyor Pere 
Miró no és un esportista d'elit, però sí un gestor i un directiu esportiu d'elit. En 
aquest sentit, podem recordar les seves responsabilitats passades, com són 
ara la de director de l'INEF de Catalunya o la de director general adjunt esportiu 
del COOB'92, de grat record per a tothom, per l'èxit aconseguit a les Ompíades 
de Barcelona, o encara, actualment i des de fa ja uns quants anys, la de 
treballar en el Comitè Olímpic Internacional, amb responsabilitats tan 
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importants com la de director de relacions del Comitè Olímpic Internacional, 
amb els Comitès Olímpics i la de Director de Solidaritat Olímpica. 
També és bo destacar el fet que, malgrat que treballi fora de Manresa, que és 
la seva ciutat, sempre que se li ha demanat que col.labori amb Manresa la seva 
resposta ha estat positiva. Personalment, recorda una ocasió en la qual, amb 
motiu de la celebració de la Nit de l'Esportista, se li va demanar que fos el 
Pregoner i no va posar cap impediment, sinó tot el contrari; o encara una altra 
ocasió en la qual va fer de Pregoner de les Festes de la Llum.  
Per tant, insisteix, malgrat que treballi fora Manresa, mai no ha oblidat la seva 
ciutat de naixement, i li consta el seu sentiment de Manresà.  
Espera que en la tramitació de l'expedient que s'iniciarà hi haurà més elements 
per poder demostrar que el senyor Pere Miró i Sellarès és mereixedor 
d'aquesta medalla.  
Per tot això, el vot de l'equip de govern, evidentment, serà afirmatiu. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que, quan el GMCIU va 
plantejar a la Comissió Informativa la possibilitat d'atorgar aquesta Medalla al 
Mèrit Esportiu al senyor Pere Miró i Sellarès, ho va fer pensant en un fet molt 
important, a més de les coses que ha comentat el senyor Empez, que és el 
següent: quan en el món actual es parla moltíssim de la solidaritat, creu que la 
tasca que s'ha de reconèixer més del senyor Miró és la de la responsabilitat de 
distribuir fons entre els Comitès Olímpics dels països en procés de 
desenvolupament i, per tant, amb menys recursos econòmics, sobretot tenint 
en compte que ho fa d'una forma que té molt valor, que és agafant diners dels 
qui en tenen molt per donar-los als qui en tenen poc, la qual cosa és molt difícil 
en el món actual.  
Els qui coneixen, com ell mateix, el senyor Pere Miró i tota la seva trajectòria i, 
per tant, saben que ha portat aquest tema durant aquests darrers anys amb 
una gran dedicació, consideren que és bo que se li faci aquest reconeixement, 
ja que actualment és el directiu que ocupa el càrrec més important arreu del 
món. Com a manresans, cal sentir-se orgullosos de persones com ell. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC I IC-V, PER 

DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A 
LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT DEL 100 %. 

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 16 de març del 
2000, que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que l'actual normativa sobre pensions, de titularitat estatal, discrimina 
especialment el col.lectiu de dones, ja que, en cas d'enviudar, veuen retallats 
en molt els seus ingressos econòmics, tot i haver d'assumir pràcticament les 
mateixes despeses quotidianes o d'habitatge, gas, aigua i electricitat. 
 
Així, si era el marit l'únic amb dret a pensió, la muller, en quedar-se vídua, 
només passa a percebre'n el 45%. 
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O bé, en el cas d'haver cotitzat un mínim de cinc anys a l'antic "Seguro 
Oligatorio de Vejez y Invalidez", una dona té dret a cobrar el SOVI arribada als 
seixanta-cinc anys. Però si es queda vídua, només cobra el 45% de la pensió 
del marit però no pas el SOVI que li pertoca per haver cotitzat el temps degut. 
 
Atès que, des de fa mesos, s'ha endegat una iniciativa legislativa popular per 
tal de modificar aquesta situació. 
 
Els grups sotasignants proposen l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1- Adherir l'Ajuntament de Manresa a aquesta iniciativa legislativa popular per 

a la pensió de viduïtat del 100%. 
 
2- Fer arribar aquest acord al govern de la Generalitat i a tots els grups del 

Parlament de Catalunya. 
 
3- Reclamar del govern central l'aplicació d'aquesta mesura." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que el GMERC ha 
volgut fer-se ressò d'una iniciativa legislativa popular que, com altres iniciatives 
d'aquest tipus, té aquesta primera voluntat d'enfortir el sistema democràtic, ja 
que és bo que la gent s'organitzi pels temes que realment l'afecten i perquè, de 
fet, planteja un tema important, al qual ja han donat suport més de 50 
ajuntaments del país i moltíssimes entitats cíviques, sindicals i polítiques.  
Es tracta, en definitiva, de fer arribar al govern de l'Estat, tenint en compte que 
la normativa sobre pensions és de titularitat estatal, la voluntat d'acabar amb 
una discriminació de la qual no sempre són conscients els legisladors perquè 
acostumen a reunir la doble condició d'homes i de  generalment més joves que 
la gent que es troba en període de pensions. De manera que, pensant en 
termes de polítiques de gènere i de vellesa, es dóna el cas que hi ha un ampli 
col.lectiu de dones que han arribat ja a la vellesa, les quals en el cas que 
percebin algun tipus de pensió pròpia per haver cotitzat a la Seguretat Social, 
han de triar entre aquesta i el 45 per 100 de la pensió que cobrava el marit; i en 
aquest punt fa un parèntesi estrictament demogràfic, segons el qual, a partir 
dels 70 anys la proporció de dones que hi ha respecte a la d'homes és gairebé 
de 3 a 1 i, per tant, el fet que en una època anterior treballessin els homes i no 
les dones, que  col.laboraven amb l'economia domèstica amb el propi treball a 
casa, és un fet que agreuja la situació d'aquestes dones, que amb el 45 per 
100 de la pensió han d'assumir les mateixes despeses domèstiques que abans. 
Per això, es proposa l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la iniciativa 
legislativa popular, fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a tots 
els grups del Parlament de Catalunya i, reclamar al govern central l'aplicació 
d'aquesta mesura. 
En qualsevol cas, també voldria dir que està convençut que aquesta és una 
proposició que probablement podria comptar amb el vot afirmatiu de tots els 
grups de l'Ajuntament i, el fet que només l'hagi presentat l'equip de govern, és 
perquè el dia que es va reunir la Comissió Informativa, encara no estava a 
punt.  
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Per això, demana a tots els grups municipals de l'Ajuntament el vot afirmatiu 
perquè l'Ajuntament s'adhereixi a aquesta iniciativa legislativa popular. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, tal com ha comentat el 
senyor Fontdevila, la viduïtat és un mal tràngol personal que, en moltes 
ocasions, provoca un deteriorament de la situació econòmica que es produeix. 
És evident que la Llei en aquest moment no garanteix el cobrament del 100 per 
100 de la quantitat que cobrava el cònjuge, però, malgrat això, demanant que 
no se'l malinterpreti, voldria dir el següent: quan el senyor Fontdevila parla del 
col.lectiu de dones, cal dir que legalment no hi ha distinció entre els dos sexes, 
per tant, tan perjudicat pot resultar l'home com la dona. Considera que aquesta 
no és una correcció sortida de to, sinó necessària i que, fins i tot, caldria 
recollir-la en el text de la proposició. 
Des de l'any 1967 ha quedat reduïda en el 45 per 100 la base reguladora que 
cobraven els marits i, des d'aquell any, ha estat només durant aquesta darrera 
legislatura que s'ha intentat donar resposta del que es pot considerar com a 
una clara injustícia, millorant mínimament i de mica en mica els imports de les 
pensions. En aquest sentit, s'ha incrementat la pensió d'orfandat, respecte a la 
qual, a més s'ha prolongant la seva percepció de 3 a 5 anys i, fins i tot, la 
pensió de viduïtat s'ha increment d'acord amb l'IPC. En concret, la pensió de 
viduïtat per a menors de 65 anys s'ha augmentat en 9.000 pessetes i els 
perceptors d'edats compreses entre els 60 i 64 anys s'han equiparat. 
Fins ara, si no s'havia cotitzat a la seguretat social no es percebien la pensió de 
viduïtat o la d'orfandat. Durant aquesta legislatura, aquesta situació ha canviat, 
de manera que es cobren aquestes pensions amb independència d'haver 
cotitzat o no. Això és possible gràcies al fet que durant aquesta legislatura s'ha 
inclòs a la Llei general de la Seguretat Social.  
Per acabar, voldria recordar que els perceptors de pensió de viduïtat que tenen 
fills menors d'edat, veuran incrementada en un 20 per 100 la seva pensió per a 
cada fill, que es complementa amb el 45 per 100. Només ho diu perquè això 
significa que durant aquests darrers anys s'han fet passos per intentar pal.liar 
les situacions injustes. 
El GMPP, independentment del fet que no es presentés aquesta proposició en 
la Comissió Informativa, per les presses o perquè encara no estava a punt, 
votarà afirmativament.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC I IC-V, PER 

DONAR SUPORT PÚBLIC A LA CAMPANYA PER A L'ABOLICIÓ 
DEL DEUTE EXTERN. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 16 de març del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"De tots és coneguda la insostenible situació humanitària en què viuen milions 
de persones dels països del sud a causa de les dificultats que els genera el seu 
"deute extern", que els impedeix portar a terme polítiques de desenvolupament. 
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De fet, els préstecs amb els països del tercer món cada cop s'han anat 
renegociant sota condicions més extremes i difícils, submergint aquests països 
en una crisi que se suma a la seva fràgil estructura política. A tall d'exemple, 
l'Estat Espanyol té crèdits concedits amb el tercer món per un total de 4 bilions 
de pessetes, dels quals 1,6 bilions corresponen a crèdits concedits pel govern, i 
els restants 2,4, corresponen a crèdits concedits per entitats financeres 
privades. 
 
La solució que va proposar l'FMI - atorga nous crèdits a fi que aquests països 
poguessin pagar els interessos dels préstecs originals - no ha fet sinó agreujar 
encara més aquesta situació. Fins el punt que aproximadament el 80% del PIB 
d'aquests països és destinat exclusivament a pagar els deutes. 
 
Abolir el deute extern, probablement no resoldria tots els problemes, però seria 
un camí per reduir les diferències entre els països de sud i els del nord, si es 
fes d'una manera condicionada, que permetés polítiques de desenvolupament 
serioses (educació, benestar social, infraestructures, etc.). D'altra banda, 
mentre duri la pressió econòmica que representa el deute extern, no podem 
esperar resoldre el flux migratori vers el paradís en què vivim: cal, doncs, la 
millora de la situació social i econòmica dels països d'origen dels immigrants. 
 
I cal també conscienciar els ciutadans dels nostre país. La convocatòria d'un 
referèndum és una ocasió privilegiada per poder sensibilitzar el ciutadà 
respecte d'aquestes qüestions. En aquest sentit, podem celebrar que grups de 
ciutadans aprofitessin aquesta eina que ofereix la democràcia i portin a terme 
campanyes d'informació sobre la situació del deute extern i la necessitat de la 
seva condonació, com ara la que es realitzà coincidint amb les eleccions del 
diumenge 12 de març. 
 
Per tots aquests motius, els grups sotasignants proposen l'adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1- Donar suport públic a la campanya per l'abolició del deute extern. 
 
2- Fer arribar una proposta a la presidència del govern central demanant la 
condonació del deute extern a tots els països deutors. 
 
3- Lamentar la decisió de la Junta Electoral Central de prohibir la consulta 
popular portada a terme per la Plataforma cívica per l'abolició del deute extern, 
atès que no perjudicava el bon funcionament dels comicis que es realitzaven el 
mateix dia." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPP a la 
proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
" A l'apartat segon dels acords, on diu "Fer arribar una proposta a la 
presidència del govern central demanant la condonació del deute extern a tots 
els països deutors." 
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Substituir-lo per: "Fer arribar a la presidència del govern central la sol.licitud 
d'una reunió extraordinària del ECOFIN a la fi i efecte d'instar a dura a terme 
els acords de l'u de desembre passat de fer efectiva la multilateralitat en al 
condonació del deute extern." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que, com en el cas anterior, aquesta 
proposició no es va poder presentar a la Comissió Informativa i gairebé podria 
ser sobrera, ja que, de fet a la nostra ciutat hi ha prou grups o organitzacions 
no governamentals que fa mesos que treballen per la condonació del deute 
extern, així com el Consell de Solidaritat, i la regidoria de Solidaritat. Per tant, 
l'equip de govern no hauria fet cap comentari si no fos pel resultat del cap de 
setmana del 12 de març durant el qual, potser per un excés de zel, o a partir de 
la resolució de la Junta Electoral Central i d'algunes actuacions que van ser 
més contundents del que es podia esperar, es va produir la situació que en 
algunes comarques o en alguns pobles no es va poder realitzar la consulta 
popular sobre la condonació del deute extern.  
Aquest és un altre exercici de democràcia participativa sobre el qual l'equip de 
govern abunda amb tres acords un dels quals proposa donar suport a la 
campanya per a l'abolició del deute extern, la qual encara continua, ja que 
durant aquest cap de setmana s'ha efectuat consulta en 35 municipis més;  un 
altre, proposa fer arribar la proposta a la presidència del govern central; i, 
sobretot, un darrer referent a lamentar, perquè no es pot fer altre cosa, la 
decisió de la Junta Electoral Central de prohibir aquesta consulta popular que 
està portant a terme la plataforma cívica per a l'abolició del deute extern i 
aquest últim punt és el que ha motivat la presentació d'aquesta proposició al 
Ple. 
Respecte a l'esmena que ha presentat el GMPP proposant la substitució del 
punt segon de la proposició, on es diu: Fer arribar una proposta a la 
presidència del govern central demanant la condonació del deute extern a tots 
els països deutors.; l'equip de govern proposa que l'esmena sigui d'addició en 
lloc de ser de substitució, ja que no només estaria bé que el nostre Estat 
renunciés o condonés el deute extern que tenim amb altres països, sinó també 
que instituís aquest concepte de multilateralitat, segons el qual podríem 
demanar a la resta de ministres d'Economia i Finances que també renunciessin 
o de condonessin aquest deute extern.  
Per això, l'equip de govern presenta aquesta proposició i recull l'esmena del 
GMPP no en termes de substitució, sinó d'addicció.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP ha presentat aquesta 
esmena perquè les accions de condonació del deute extern siguin realment 
efectives. 
El GMPP està d'acord amb el que ha explicat el senyor Fontdevila i, per tant, no 
té inconvenient en addicionar l'esmena a la proposició en lloc de substituir-la, ja 
que, el fons que persegueixen l'equip de govern i el GMPP és el mateix. 
Vol que els regidors sàpiguen que Espanya contribuirà amb un total de 830 
milions de dòlars, que són 134.000 milions de pessetes, al paquet de 27.400 
milions de dòlars de condonació del deute dels països més pobres i altament 
endeutats, que han creat el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. 
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També, que la proposta de fer una condonació unilateral, que és la que l'equip 
de govern ha proposat, no és el camí per resoldre el problema, ja que la solució 
al problema del deute passa necessàriament pel que es denomina 
"multilateralitat", segons la qual un país amb pocs recursos al qual es condoni 
el deute extern destinarà aquests recursos a pagar el deute d'un altre país i no 
al creixement i a les inversions en el seu país.  
Per tant, si no s'aplica la multilateralitat, malgrat que es condonin deutes, no 
s'aconseguirà assolir l'objectiu pretès, que és el de potenciar el creixement i la 
lluita contra la pobresa d'aquests països més pobres i, per tant, més 
necessitats. 
En matèria de condonació de deute extern, Espanya ha passat d'aportar 
12.000 milions de pessetes a prop de 40.000 milions de pessetes en els darrers 
anys. Creu que és fonamental donar informació com aquesta perquè la gent 
sàpiga si es fan o no accions. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU votarà 
afirmativament la proposició i ja va manifestar la seva voluntat al Consell de 
Solidaritat, dins del qual, fins i tot, es va oferir a col.laborar dins de les seves 
possibilitats. 
Al marge d'això, com que ha vist que el culpable de tot això és el senyor 
Fontdevila, li voldria ensenyar una targeta groga perquè la propera vegada que 
es redacti una proposició avisi el GMCIU per signar-la, malgrat que el text no 
estigui a punt per sotmetre'l a la Comissió Informativa. Al GMCIU li sap greu, 
(ho diu carinyosament), no haver pogut signar la proposició perquè no estem ni 
a mig any de les eleccions i aquest és un tema que interessa a tota la ciutat.  
 
Sotmesa a votació la proposició amb l'esmena incorporada, s'aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, queda adoptat l'acord següent: 
 
1- Donar suport públic a la campanya per l'abolició del deute extern. 
 
2- Fer arribar a la presidència del govern central la sol.licitud d'una reunió 
extraordinària del ECOFIN a la fi i efecte d'instar a dura a terme els acords de 
l'u de desembre passat de fer efectiva la multilateralitat en al condonació del 
deute extern. 
 
3- Lamentar la decisió de la Junta Electoral Central de prohibir la consulta 
popular portada a terme per la Plataforma cívica per l'abolició del deute extern, 
atès que no perjudicava el bon funcionament dels comicis que es realitzaven el 
mateix dia. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten, no se'n formulen. 
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
22 hores i 45 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  .............. 
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El secretari general accidental, Vist i plau,

L’alcalde
 


