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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 5 de
juny de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 7, amb
caràcter extraordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Lluís Serracanta i Cortés
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sr. Antonio Arderiu i Freixa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
ABSENTS
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. Jordi López i Costa

2

Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 10 min, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.1.1

ÀREA D’ALCALDIA
SOL.LICITAR A LA JUNTA DE SANEJAMENT DEL DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA
CONCESSIÓ DEL FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE LES
LIQUIDACIONS PRACTICADES PEL CONCEPTE “INCREMENT DE
TARIFA DE SANEJAMENT” I PROPOSAR A LA JUNTA
ESMENTADA QUE EL PAGAMENT DE L’IMPORT D’AQUESTES
LIQUIDACIONS ES FACI EN DOS TERMINIS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde-president, de data 26-5-98,
que transcrit diu el següent:
“ La Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, ha tramés a aquest Ajuntament liquidacions pel
concepte d’”Increment de tarifa de sanejament” corresponent als consums
d’aigua per dependències municipals en el període 1991 a 1995 amb el
següent detall:
1991
1992
1993
1994
1995
TOTAL

1.757.440
5.617.485
4.008.368
2.986.311
3.248.161
17.617.765

L’elevat import de les liquidacions notificades, aconsella sol·licitar a la Junta
de Sanejament el pagament en dos terminis en concret, la quantitat de
8.808.882 pessetes per tot el dia 31 de gener de 1999 i la quantitat restant
de 8.808.883 pessetes per tot el dia 31 de gener de 2000.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, té l’honor de proposar el Ple de la
Corporació, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Sol·licitar a la Junta de Sanejament del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, la concessió del fraccionament en el
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pagament de les liquidacions practicades pel concepte “Increment de tarifa
de sanejament” següents:000225/1994, exercici de 1991 de 1.757.440
pessetes; 002195/1994, exercici de 1992 de 5.617.485 pessetes;
001182/1995, exercici de 1993 de 4.008.368; 001174/1996, exercici de 1994
de 2.986.311 pessetes i 012734/1997, exercici de 1995 de
3.248.161pessetes.
Segon.- Proposar a la indicada Junta de Sanejament que el pagament de
l’import de les liquidacions detallades, per un total de 17.617.765 pessetes,
es faci en dos terminis. El primer, de 8.808.882 pessetes, es farà efectiu per
tot el dia 31 de gener de 1999 i el segon, per import de 8.808.883 pessetes,
a satisfer abans del 31 de gener del 2000.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que amb aquest dictamen es tracta
d’instrumentar l’acord pactat amb la Junta de Sanejament de la Generalitat
de Catalunya per al pagament del cànon tipificat a l’epígraf d’increment de
tarifa de sanejament; correspon als consums d’aigua per dependències
municipals en el període 91 a 95 per un total de 17,6 milions de pessetes.
L’acord consisteix en la concessió del fraccionament en el pagament,
pagament en període voluntari, i les dates en què ha de fer-se efectiu el
pagament són el 31 de gener de 1999: 8,8 milions, és a dir, la meitat, i el 31
de gener de l’any 2000, els altres 8,8 milions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 20 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 1.2 i 1.3 de l’ordre del dia.
1.2

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
10/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde-president, de data 18-5-98,
que transcrit diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest
Ajuntament.
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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 recursos generats per baixes de crèdits de
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici de 1999.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 10/1998 dins
el Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides
pressupostàries que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic
a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 10/1998 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.”
1.3

APROVAR EL CANVI DE DESTÍ, D’IMPORT 2.500.000 PTA, DEL
PRÉSTEC FORMALITZAT AMB “BANCO SAN PAOLO, SA”.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde-president, de data 18-5-98,
que transcrit diu el següent:
“Aquest Ajuntament va formalitzar un préstec amb “Banco San Paolo, S.A”.
L’esmentat préstec incloïa el finançament de determinades inversions previstes
en el programa d’inversions de 1998.
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme
l’execució de part d’aquestes inversions i, en canvi, és necessari realitzar
diverses inversions previstes en el mateix programa d’inversions de 1998.
Per tot el qual, l’Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció de l’acord següent:
Aprovar el canvi de destí, d’import 2.500.000,- pessetes que en el préstec
formalitzat amb “Banco San Paolo, S.A”, tenia la finalitat de finançar diverses
inversions previstes en el programa d’inversions de 1998, per destinar-lo a
finançar diverses inversions previstes en el mateix programa d’inversions de
1998, tot això amb el següent detall:
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INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DE “BANCO SAN PAOLO,
S.A.”, D’IMPORT 234.912.158 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 23-04-98,
DEL QUAL ES DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ

PARTIDA
INVERSIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
98 443.0.633
Cementiri i Serveis Funeraris
Maquinària,
instal.lació
utillatge
TOTAL

BAIXA PER CANVI DE
DESTÍ
2.500.000
i
2.500.000

INVERSIÓ FINANÇADA AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER
CANVI DE DESTÍ
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

INVERSIÓ
IMPORT INVERSIÓ

98 121.0.623

2.500.000
Administració
General.- Maquinària,
instal.lació i utillatge.
I.: 5.500.000

TOTAL

IMPORT
FINANÇAT AMB
EL CANVI DE
DESTÍ

FINANÇAMENT

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

2.500.000

2.500.000

El senyor Teixeiro i Macipe explica que el primer dictamen fa referència a la
modificació de crèdits 10/1998, que correspon exclusivament a diverses
posicions d’obres de l’àrea d’Urbanisme, reclassificant la partida de
Manteniment, la 212, en dues partides: 212, Manteniment i conservació
d’edificis i altres construccions
i 213, Manteniment i conservació
d’instal.lacions, maquinària i utillatge. És un expedient eminentment tècnic el
resum del qual és: suplements de crèdits per 15,3 milions de pessetes en
partides de consignació insuficient, creació de noves partides, fonamentalment,
la 213 i la 623, per 16,7 milions de pessetes, finançades ambdues amb els
recursos de 32 milions de baixes de partides per consignació sobrant.
Pel que fa al dictamen comprès en el punt 1.3, també està relacionat amb
aquest expedient de modificació de crèdit i fa referència al canvi de destí d’una
inversió finançada amb el préstec del Banco de San Paolo que consistia en la
remodelació de la instal.lació elèctrica del Cementiri, per a finançar la
remodelació de la instal.lació elèctrica de la Casa Consistorial, que es
considera més imprescindible.
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El senyor Arderiu i Freixa manifesta que en aquests dos dictàmens de gestió
pressupostària, el GMPP s’abstindrà.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 1.2 i 1.3 de
l’ordre del dia, s’aproven per 12 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC i 1 GMICEV) i 8 abstencions ( 6 GMCiU i 2 GMPP).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 2.1.1, 2.2.1 i 3.1 de l’ordre del dia.
2.-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

2.1

REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME

2.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE AMB
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT AL SECTOR DE LA
FÀBRICA BALCELLS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor-delegat d’Urbanisme, de data
7-5-98, que transcrit diu el següent:
“ Vist el conveni tramès a aquest Ajuntament per part de l’Institut Català del
Sòl referent al sector de la Fàbrica Balcells, destinat bàsicament a la
regulació de les qüestions següents:
a) Cessió per part de l’Institut Català del Sòl d’un espai qualificat com a
“jardí privat” segons les previsions del Pla general de Manresa vigent,
d’una superfície de 126’93 m², per a la seva pública utilització, trobant-se
totalment urbanitzat amb el caràcter de plaça pública.
b) Cessió de la superfície i del dret de vol d’un espai qualificat com a “jardí
privat” en aplicació de les previsions del Pla general de Manresa vigent i
ocupat en el subsòl per un aparcament de vehicles vinculat a l’edifici
construït per l’Institut Català del Sòl al carrer Campanes, amb una
superfície de 332’72 m², per a la seva pública utilització, trobant-se
totalment urbanitzat amb el caràcter de plaça pública.
c) Cessió a favor de l’Ajuntament, lliure de qualsevol càrrega o gravamen,
d’un local comercial d’una superfície útil de 298 m² en la nova edificació
construïda per l’Institut Català del Sòl al carrer Campanes.
Vist que les càrregues assumides per l’Ajuntament de Manresa a canvi de la
cessió dels espais que han estat indicats en les lletres a) i b) del paràgraf
anterior consisteixen en l’assumpció de les despeses derivades del
manteniment de l’espai destinat a la seva pública utilització (neteja,
enllumenat, conservació i reposició del mobiliari urbà).
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que les càrregues assumides per l’Ajuntament de Manresa a canvi de la
cessió dels espais que han estat indicats en les lletres a) i b) del paràgraf
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anterior consisteixen en l’assumpció de les despeses derivades del
manteniment de l’espai destinat a la seva pública utilització (neteja,
enllumenat, conservació i reposició del mobiliari urbà).
b) Que l’article 31 .2 del Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, no considera “gravamens” d’una
cessió “les inversions que hagi de realitzar l’entitat local per donar la
destinació d’ús general …”.
c) Que, en aplicació del mateix article 31 .1 del Reglament del patrimoni
dels ens local “l’adquisició de béns a títol lucratiu no es subjecta a cap
restricció”.
d) Que l’article 190 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya, que disposa:
1.

Los Entes locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir toda clase de bienes y
derechos y para poseerlos, así como para ejercer las acciones y recursos procedentes en
defensa de su patrimonio.
2. La adquisición de bienes a título lucrativo no estará sujeta a ninguna restricción. Sin
embargo, si la adquisición comporta la asunción de una condición, una carga o un gravamen
oneroso, sólo podrán aceptarse los bienes cuando su valor sea superior al de aquéllos. La
aceptación de herencias se entiende siempre que sea a beneficio de inventario.
3. La adquisición de bienes a título oneroso necesitará:
a)
El cumplimiento de las normas sobre contratación de los Entes locales. Sin
embargo, previo informe del Departamento de Gobernación, podrá procederse a la
adquisición directa cuando lo requieran las peculiaridades de los bienes, las necesidades
del servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario. También podrá
procederse a la adquisición directa en supuestos de extrema urgencia.
b)
La valoración pericial, en el caso de bienes inmuebles.
c)
En el caso de valores mobiliarios, el informe previo del Departamento de Economía
y Finanzas. El informe se emitirá en el plazo máximo de treinta días.
4. De conformidad con lo establecido por las leyes, los Entes locales podrán adquirir también
bienes y derechos.
a)
Por sucesión administrativa.
b)
Por cesión obligatoria o interadministrativa.
c)
Por expropiación forzosa.
d)
Por cualquier otra forma admitida en Derecho”.

e) Que l’article 31 .3 del Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, disposa que per a l’acceptació de béns
a títol lucratiu “en tot cas, cal l’acceptació expressa del president de l’ens
local, si és incondicional, i la del ple, si hi ha condicions”.
Vist que l’informe esmentat finalitza proposant l’aprovació de la minuta del
conveni per part d’un Ple municipal, prèvia la corresponent intervenció per
part del senyor Interventor municipal i l’informe de la Comissió informativa
d'Urbanisme.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui
adoptat el següent

ACORD
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1r.- APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’INSTITUT CATALÀ DEL
SÒL, que s’adjunta a aquest Dictamen, referent al sector de la Fàbrica
Balcells i amb els termes i condicions que han quedat de manifest.
2n.- FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura del conveni així com
de qualsevol altra documentació que resulti necessària per a la
materialització del seu contingut”.
2.2

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT

2.2.1 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor-delegat de Medi Ambient, de
data 12-5-98, que transcrit diu el següent:
Atès que el servei municipal de neteja ha proposat la modificació de
l’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana, per tal d’adaptar-la al
sistema de recollida d’escombraries amb contenidor implantat a la ciutat.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals , que s'adjunta al present
dictamen, i que proposa l'aprovació de la modificació de l'esmentada
Ordenança.
Magí Mas Font, Regidor-Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal sobre la
convivència ciutadana, aprovada pel Ple municipal amb data 16 de juliol de
1990, en el següent sentit:
Nova redacció de l’article 45:
“Les escombraries han d’anar dins de bosses de matèria resistent a la humitat que els
és pròpia i a la de l’ambient i la pluja. L’Ajuntament pot prohibir, en aquest aspectes, la
utilització de materials que impedeixin el funcionament correcte dels sistemes
d’eliminació d’escombraries. Les bosses han de dipositar-se en els contenidors que, a
l’efecte es troben a la via pública. Les bosses s’han de dipositar en els contenidors
entre les 7 i les 9 del vespre els dies en què hi hagi recollida. Excepcionalment l’autoritat
municipal podrà establir un horari diferent en dates assenyalades. En cap cas es poden
dipositar escombraries els dies en què no hi hagi recollida.”
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Segon.- Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d'audiència als
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi
al.legacions i suggeriments, que, si es produeixen, la Corporació haurà de
resoldre. Si no se'n produeixen, la modificació es considerarà aprovada
definitivament i entrarà en vigor després de la seva publicació i del transcurs
de 15 dies comptats a partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de
l'Administració de la Generalitat.
Tercer.- Publicar aquest acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en la premsa local i exposar
l'esmentat acord per un període de trenta dies en el tauler d'Edictes de
l'Ajuntament”.
3-

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

3.1

ACCEPTAR LA DELEGACIÓ CONFERIDA PER LA GERÈNCIA
TERRITORIAL DEL CADASTRE DE BARCELONA-PROVÍNCIA,
REFERENT A LA FACULTAT D’EXPEDIR CERTIFICATS
ACREDITATIUS DE LA REFERÈNCIA CADASTRAL DELS BÉNS
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió d’Hisenda i
Administració, de data 21-5-98, que transcrit diu el següent:
“Els articles 50.1 i 52.1 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures
Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social disposen que la referència
cadastral dels béns immobles a què es refereixen els articles 62 i 63 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, haurà
de figurar :
A les escriptures i documents on constin
els actes o negocis de
transcendència real relatius al domini i altres drets reals sobre aquests
immobles i als contractes d’arrendament dels mateixos, així com als
documents en què es posin de manifest altres alteracions d’ordre físic,
econòmic o jurídic dels immobles citats.
Als expedients administratius que afectin als béns immobles especificats.
En aquest sentit, l’article 50.3 de l’esmentada Llei disposa que la referència
cadastral de l’immoble es farà constar als instruments públics i als
expedients i resolucions administratives pel que resulti del document que
l’obligat exhibeixi o aporti i que haurà de ser, entre d’altres, certificat o altre
document expedit pel Gerent del Cadastre.
Igualment estableix aquest article que la competència per a expedir aquest
certificat podrà ser delegada en òrgans de la pròpia o diferent Administració.
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A aquests efectes, per resolució de 12/2/1998 de la Gerència Territorial del
Cadastre de Barcelona-Província, publicada al Butlletí Oficial de la Província
de data 26/2/1998, es delega als Ajuntaments existents en l’àmbit de
competència territorial d’aqueixa Gerència la facultat d’expedir certificats
acreditatius de la referència cadastral dels béns immobles de naturalesa
urbana.
L’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local disposa que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i
altres entitats locals podran delegar als municipis l’exercici de competències
en matèries que afectin els seus interessos propis, i que l’efectivitat de la
delegació requerirà la seva acceptació pel municipi interessat.
L’expedició d’aquests certificats (necessaris en l’atorgament d’escriptures
públiques i altres procediments més amunt esmentats) per part de
l’Ajuntament de Manresa, suposarà una major comoditat per als interessats,
en evitar que aquests hagin de traslladar-se a les oficines de la Gerència
Territorial del Cadastre de Barcelona-Província, situades al municipi de
Barcelona.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
El President de la Comissió d’Hisenda i Administració proposa l’adopció dels
següents
ACORDS :
Primer.-Acceptar la delegació conferida per la Gerència Territorial del
Cadastre de Barcelona-Província mitjançant resolució de data 12/2/1998 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 26/2/1998, referent a la facultat
d’expedir certificats acreditatius de la referència cadastral dels béns
immobles de naturalesa urbana, als efectes previstos als articles 50 a 57 de
la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social.
Segon.- Donar coneixement dels presents acords a la Gerència Territorial
esmentada.”
El senyor Garcia i Comas explica, referent al dictamen comprès en el punt
2.1.1 de l’ordre del dia, que es tracta d’un conveni a signar amb l’Institut Català
del Sòl i fa referència a l’edifici d’habitatges de l’entorn de la Fàbrica Balcells. La
construcció de 12 habitatges d’un edifici plurifamiliar al carrer Campanes va
representar per la ciutat de Manresa l’aportació d’un espai lliure urbanitzat de
127 m2, espai construït i urbanitzat a càrrec de l’Institut Català del Sòl i, en
aplicació d’aquest conveni, l’Ajuntament rebrà aquesta superfície urbanitzada;
el subsòl d’aquesta superfície queda ocupat per un aparcament privat i el
conveni regula en quines condicions es fa el manteniment de tota aquesta
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superfície i també, en acompliment dels compromisos amb l’Institut Català del
Sòl, cedeixen a l’Ajuntament un local situat a la planta baixa d’aquest edifici,
d’uns 300 m2 aproximadament, on es preveu situar-hi un casal per als joves, al
servei de la joventut de Manresa. Aquest local serà arranjat per la regidoria de
Joventut de Manresa. En acompliment d’aquest conveni, l’Ajuntament pot
donar les llicències d’ocupació, es poden ocupar els habitatges, l’espai públic i
aquest local que, com ha dit, ha de ser arranjat per la regidoria de Joventut.
El senyor Mas i Font diu que el dictamen comprès en el punt 2.2.1 de l’ordre
del dia, fa referència a una modificació puntual de l’Ordenança municipal sobre
la convivència ciutadana, per adequar-la als sistemes de tractament i deposició
de les deixalles, que ja hi ha instal.lats a la ciutat, és a dir, fer efectiva l’obligació
de dipositar les escombraries amb els materials adients dins els contenidors, en
els horaris marcats, perquè la recollida funcioni.
El senyor Teixeiro i Macipe, referent al dictamen 3.1, explica que arran de la
Llei 13/96, de l’Administració central, la referència cadastral dels béns
immobles ha de figurar en les escriptures i en els documents on constin actes o
negocis de transcendència real relatius als béns immobles. Com és freqüent,
donada la prepotència de l’Administració central, van dictar la norma i es van
reservar la facultat de signar els certificats. A l’adonar-se de la càrrega de
treball que això representava, dicten una norma de caràcter general, delegant
en tots els ajuntaments la facultat que aquests certificats puguin ser emesos
pels ajuntaments. Potser alguns ajuntaments no acceptin ni es molestin en
acceptar aquesta delegació. L’Ajuntament de Manresa està preparat per
acceptar aquesta delegació, per a la qual no és necessària cap adaptació
especial, suposa, evidentment, un treball complementari però permet oferir un
servei més als ciutadans i se’ls evita un desplaçament a Barcelona.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 2.1.1, 2.2.1
i 3.1 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 20 membres presents.
I havent-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde
aixeca la sessió, quan són les 13 h i 20 min, de tot el qual, com a Secretari,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat
núm................... i correlativament fins el ........................ .

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde,

