Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 7 de
juliol del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb
caràcter extraordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Joan Canongia i Gerona
Eduardo Teixeiro i Macipe
Josep Ramon Mora i Villamate
Ignasi Perramon i Carrió

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.
Sr.
Sra.
Sr.

José Luis Irujo i Fatuarte
Ramon Fontdevila i Subirana
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Vives i Portell

ABSENTS

El president obre la sessió a les 12 hores i 15 minuts i, abans d'entrar en el
coneixement de l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, expressa el condol de

la Corporació municipal per l'accident que es va produir ahir a Sòria en el que
van perdre la vida 25 o 26 persones, (encara no es disposa de totes les dades)
que eren nois i noies de les ciutats de Ripollet i Viladecans, que anaven de
colònies a Sòria.
Així mateix, aquesta Corporació se suma al decret de dol oficial que va dictar
ahir el president de la Generalitat de Catalunya.
A continuació i un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè
pugui ser iniciada la sessió, s’entra tot seguit en el coneixement de l'únic
assumpte inclòs a l’ordre del dia.
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Punt únic.

SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, UNA SUBVENCIÓ DE 64.240.000 PTES. PER
FER FRONT A LES DESPESES OCASIONADES AMB MOTIU
DELS AIGUATS DEL PASSAT DIA 10 DE JUNY DE 2000

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 4 de juliol del 2000 que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que les fortes pluges produïdes el passat dia 10 de juny de 2000, van
produir a la ciutat de Manresa un seguit de desperfectes que varen afectar tant
a infraestructures, béns i serveis de titularitat municipal, d'altres Administracions
públiques i també a elements patrimonials de propietat privada.
Atès que per part dels Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública s'ha
procedit a realitzar una exhaustiva Memòria i valoració de tots els danys
ocasionats directament pels aiguats sobre els béns i serveis públics de
titularitat municipal, resultant una valoració total de 64.240.000 PTA.
Atès que el Decret 196/2000, de 13 de juny, sobre adopció de mesures per
pal.liar els danys ocasionats amb motiu dels aiguats de juny de 2000, estableix
una línia d'ajuts i subvencions als ens locals per fer front a les despeses
extraordinàries realitzades per atendre l'actuació immediata dels ens locals en
els dies del sinistre.
El president de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica proposa al Ple de la Corporació municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya una subvenció de 64.240.000 PTA, per fer front a les
despeses extraordinàries motivades per la reparació dels desperfectes
ocasionats sobre béns i instal.lacions públiques de titularitat municipal, amb
motiu dels aiguats de juny de 2000.
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El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que, com és sabut, el
decret del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya obliga a aprovar pel Ple de la Corporació les
sol.licituds que es formulin.
Aquest és el motiu pel qual la Corporació municipal s'ha vist obligada a celebrar
aquest Ple extraordinari, donat que el termini de presentació de les sol.licituds
finalitza demà.
Per això, tan bon punt acabi el Ple, es duran a terme els tràmits necessaris per
poder presentar a la Generalitat la documentació corresponent.
Acompanya a la sol.licitud d'ajut, una exhaustiva valoració dels danys que es
van produir en propietats municipals, l'import total dels quals és de 64.240.000
pessetes.
A continuació, intentarà especificar els imports de les diferents petites
actuacions necessàries que, sumades dóna aquest considerable import:
Actuacions de màquina i personal durant el dissabte i el diumenge en què es
van produir els desperfectes: 1.000.000 de pessetes; al Camí del Suanya:
1.500.000 de pessetes; a la carretera C-1411, al davant dels Vivers Santacreu:
900.000 pessetes; al Camí de Can Poc Oli: 500.000 pessetes; a la carretera
d'accés a Sant Pau: 300.000 pessetes; a l'accés al camp de futbol de la
barriada Mion: 50.000 pessetes; a l'accés al carrer de Joan Maragall: 50.000
pessetes; al Camí de Monistrolet: 50.000 pessetes; al Camí Mas d'en Pla:
200.000 pessetes; al Camí de Can Torres a la barriada Mion: 50.000 pessetes;
a l'avinguda Pirelli: 200.000 pessetes; al carrer Pare Algué: 100.000 pessetes;
als camins del Poal: 800.000 pessetes; al Camí del Colomer: 50.000 pessetes;
a la carretera de Vic, número 260, al sector de la Pujada Roja: 500.000
pessetes; al carrer de Monistrolet i al carrer de Vilatorrada: 300.000 pessetes;
al Camí de Cal Xerraire: 200.000 pessetes; al Camí de Can Servitja: 300.000
pessetes; al Camí del Gorg Blau: 500.000 pessetes; a l'accés al Parc de
Puigterrà: 50.000 pessetes; al pont ensorrat d'El Poal: 5.000.000 de pessetes;
al Camí del Colomer, al sector de la Torre Alberti: 150.000 pessetes; al Camí
del Poal, a l'accés al pont petit de Sant Joan de Vilatorrada: 200.000 pessetes;
a la carretera C-1411, a sota de la carretera de Sant Pau, una mica més amunt
del viver: 50.000 pessetes; per la neteja de graves i terres en diferents carrers:
6.040.000 pessetes; per la neteja de la claveguera al cel obert del carrer de
Joan Maragall: 50.000 pessetes; pels desperfectes a la zona de l'Escola de El
Xup: 50.000 pessetes; per l'enfonsament del paviment de la plaça Oriol:
200.000 pessetes; per l'enfonsament del paviment del carrer de Sant Cristòfol
xamfrà amb el carrer de Sant Joan d'En Coll: 200.000 pessetes; pels
desperfectes en el paviment del camí d'accés a Cal Tano: 100.000 pessetes;
per l'enfonsament d'un mur de pedra d'uns 7 metres de llargada per 2 metres
d'alçada al barri de Viladordis: 1.000.000 de pessetes; als camins del barri de
Salelles: 200.000 pessetes; per l'enfonsament d'un mur del camí d'accés al
carrer de Joan Maragall: 100.000 pessetes; per la reparació del paviment del
camí de Can Serra: 100.000 pessetes; per la neteja d'un tram de llera del
Torrent de l'Infern: 200.000 pessetes; al Camí Ral, entre la Catalana i el Xup:
500.000 pessetes; i per a imprevistos: 2.000.000 de pessetes.
Tot això suma un total de 23.740.000 pessetes.
La part important correspon a la neteja de la lleres: amb la neteja de la llera de
Rajadell; la neteja d'arbres o altres bardisses entre la zona del Suanya i el Gorg
Blau; la restitució dels marges més afectats de la Riera i la protecció dels
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mateixos; així com la neteja d'arbres i altres bardisses del sector de Can Poc
Oli; que sumen 40.500.000 pessetes.
Evidentment, els danys ocasionats al domini públic són importants i, per tant,
l'Ajuntament sol.licita aquesta subvenció i espera rebre el màxim ajut possible
per fer front a aquestes despeses extraordinàries produïdes pels aiguats.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que a la part final de
l'informe valoració s'han relacionat actuacions d'afectació a finques privades.
Voldria saber de quina manera hi ha actuat l'Ajuntament i quina informació ha
facilitat als privats sobre la possibilitat d'acollir-se a subvencions o ajuts en el
tema dels aiguats.
També voldria saber si l'Ajuntament, a més de demanar ajuts a la Generalitat
de Catalunya, també ho farà a altres Administracions superiors, que també han
previst ajuts sobretot per als béns municipals i també en algun cas per als béns
dels particulars.
Malgrat això, com ja va manifestar, el GMCIU votarà afirmativament el
dictamen.
El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que en l'informe
valoració es fa referència a tres finques privades, amb les que s'ha contactat a
través de l'oficina oberta al Consell Comarcal del Bages per part de la
Generalitat de Catalunya perquè els afectats pels aiguats poguessin fer les
seves tramitacions directament a l'Administració.
Pel que fa a la sol.licitud d'ajuts a altres Administracions, l'Ajuntament n'ha
presentat a la Diputació de Barcelona i també està pendent de solucionar el
tema de l'Administració central, ja que sembla ser que s'haurà de canalitzar a
partir de la Generalitat de Catalunya, segons manifestacions de la delegada del
Govern. Més endavant ja es veurà si s'han de duplicar o de quina manera
s'articularan o, dit més clarament, ja es veurà si la Generalitat finançarà els
ajuts amb fons propis o del govern de l'Estat.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que li agrada que el senyor
Canongia hagi fet aquest aclariment perquè és important tenir en compte els
terminis establerts per a la presentació de les sol.licituds. En aquest sentit, la
Diputació de Barcelona ha establert un termini de trenta dies naturals, i per als
ajuts de l'Estat a persones físiques i jurídiques o entitats privades i particulars hi
ha un termini de quinze dies.
Per tant, a més de la tasca que ha dut a terme l'Ajuntament amb el Consell
Comarcal, també hauria d'haver informat als particulars del termini de quinze
dies de què disposaven per presentar les seves sol.licituds, tenint en compte
que un cop han passat els terminis, de vegades no s'està a temps de demanar
els ajuts.
Per això, demana que l'Ajuntament es comprometi a defensar el màxim
possible els interessos dels particulars, sobretot si no ha estat capaç d'informarlos a temps perquè puguin presentar la sol.licitud dins del termini de quinze
dies.
El senyor Canongia i Gerona diu que l'Ajuntament ha celebrat diverses
reunions amb els afectats per aquest tema. En aquest sentit, la regidora
delegada de Medi Ambient hi ha anat bastant. Des del primer moment, s'ha
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informat als afectats sobre aquesta qüestió i se'ls ha adreçat a l'oficina del
DARP dient-los que hi anessin aviat donat que eren conscients que els terminis
eren molt justos. A l'Ajuntament li ha costat molt poder disposar de la valoració
tècnica acabada i, per tant, és fàcil imaginar el que li haurà costat a un
particular valorar els danys soferts.
El Reial Decret Llei, que és antic i que està bastant caducat pel que fa a les
xifres per a ajuts extraordinaris per damnificats per causes naturals, preveu uns
terminis molt estrictes i curts i les seves quantificacions són realment molt
baixes, perquè aquesta norma és molt antiga i no s'ha actualitzat. Per això,
apareixen uns ajuts a particulars francament ridículs, a menys que se
suplementin.
Quan es va dictar el decret de la Generalitat de Catalunya suplementant els
ajuts per a aquest cas extraordinari, en diferència amb les de l'Estat,
l'Ajuntament va quedar més tranquil perquè creia que se suplementaria.
Al final, a dia d'avui se li fa difícil saber quins ajuts hauran d'acollir-se els
particulars o quines rebran, però el cert és que aquesta qüestió es regula amb
un Decret Llei molt antic i bastant caducat en el temps. La Generalitat de
Catalunya n'ha dictat un per a aquest cas puntual i cal veure si els dos decrets
se sumen, es complementen o bé si van per separat.
El senyor de Puig i Viladrich diu que entén i li agrada que el senyor Canongia
digui que els dos decrets s'han de complementar, ja que els ajuts que preveu el
decret de l'any 1981 són molt reduïts, però de vegades, quan les coses no es
demanen, després no es pot complementar.
Per això, vol donar el missatge que l'Ajuntament ha de ser molt sensible a
aquests temes, perquè els ciutadans puguin disposar de tota la informació. En
aquest sentit, calia informar a les persones afectades que disposaven d'un
termini de quinze dies per presentar la documentació i demanar els ajuts a
l'Estat. Si no ho demanessin dins de termini no podrien beneficiar-se dels ajuts,
malgrat que aquests siguin petits. Si l'equip de govern diu que ja ho ha fet, ho
accepta.
L'alcalde intervé dient que l'Ajuntament té voluntat de facilitar sempre la
màxima informació, així com la col.laboració institucional que cal prestar amb
altres Administracions en casos com aquest.
Malgrat tot, agraeix la intervenció del senyor de Puig.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents.
Un cop tractat l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, l’alcalde aixeca la sessió,
quan són les 12 hores i 30 minuts, la qual cosa, com a secretari general
accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat de Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ..............

El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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