Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
de gener del 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 1 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. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
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
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
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
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.

QÜESTIONS PRÈVIES

1.1

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.
49, 50, 51 I 1, CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 27 DE
DESEMBRE DE 2000 I 2 DE GENER DE 2001, 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 7/1985, 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. 49, 50, 51 i 1,
corresponents als dies 11, 18 i 27 de desembre i 2 de gener del 2001,
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.

1.2

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 2568/86, 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.

1.3

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES, DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2000,
PEL QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL
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PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE
DE 2000, REFERENT A LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I
MATERIAL ESCOLAR.
El secretari dóna compte de l’escrit del secretari general de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, senyor Josep M. Matas i Babón.

1.4

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERIO DE FOMENTO, DE
DATA 20 DE DESEMBRE DE 2000, PEL QUAL JUSTIFIQUEN
RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2000, REFERENT A LES
MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ EN EL SECTOR
IMMOBILIARI.

El secretari dóna compte de l’escrit del director general del Ministerio de
Fomento, senyor Fernando Nasarre y de Goicoechea.

1.5

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS PELS QUALS ES
JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2000,
REFERENT AL COBRAMENT DE L'IBI DE LES AUTOPISTES.

El secretari dóna compte dels escrits del secretari general de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, senyor Josep M. Matas i Babón; del
portaveu del Grup Parlamentari Socialista; del portaveu del Grup Parlamentari
Popular en el Congrés, senyor Luís de Grandes Pascual; i del portaveu del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel canvi, del Parlament de
Catalunya, senyor Joaquim Nadal i Farreras.

1.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2000, PEL QUAL S'INTERESSA A LA SENYORA
TERESA MUÑOZ PASTOR, ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT AL BARRI LA PARADA, LA CONTINUÏTAT DE
L'ESMENTADA CONCESSIÓ FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2001.

El secretari dóna compte del decret 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 el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de març de
2000, va interessar a la SRA. TERESA MUÑOZ PASTOR (DNI 43394573 – C.
Numància, 10 de Manresa), en la seva condició d’adjudicatària de la concessió
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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.
Vist l'informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 15
de desembre de 2000.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
RESOLC:
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 2001, en les mateixes condicions que actualment
regeixen aquest contracte.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc a l’efecte del seu coneixement.”

1.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2000, PEL QUAL S'INTERESSA AL SENYOR
CARLOS BLASCO CANO, ADJUDICATARI DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, LA CONTINUÏTAT DE
L'ESMENTADA CONCESSIÓ FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2001.

El secretari dóna compte del decret 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 el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de març de
2000, va 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.
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Vist l'informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 15
de desembre de 2000.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
RESOLC:
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 2001, en les mateixes condicions que actualment regeixen
aquest contracte.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc a l’efecte del seu coneixement.”

1.8

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 15 DE DESEMBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 32/2000, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI 2000.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 32/2000, 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.
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TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."

1.9

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 20 DE DESEMBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 33/2000, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI 2000.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 33/2000, 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."

1.10 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 20 DE DESEMBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 34/2000, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI 2000.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
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Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 34/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de Personal i 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."

1.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 3 DE
GENER DE 2001, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER CONCEDIR
LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SENYOR JOSEP VILA CLOSES.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la iniciativa presentada per l'Associació de veïns Barriada Saldes-Plaça
Catalunya i el Cercle Artístic de Manresa, per la qual sol·liciten que s'atorgui la
Medalla de la ciutat de Manresa al pintor manresà Josep Vila Closes per la
seva vinculació al món cultural i associatiu de la ciutat i, així mateix, per haver
esdevingut un referent per a molts artistes de la comarca del Bages.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del
Reglament Orgànic Municipal.
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RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Sr. Josep Vila Closes.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix al Sr. Josep
Serrano i Blanquer, Director dels Serveis a la Persona.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."

1.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 22 DE
DESEMBRE DE 2000, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 617 I 631.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 26-06-2000
en la qual els agents de la Policia Local amb carnet professional números 617 i
631 van presentar amb caràcter de detingut al Sr. ANTONIO RAMIREZ
RODRIGUEZ com a conseqüència d’agressió als agents de la Policia Local al
Passeig Pere III, 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, segons la compareixença esmentada, els dos agents de la policia
local van 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 5
de Manresa el procediment de judici de Faltes número 623/00.
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.

8

Atès que el procés judicial se segueix per la possible comissió d’una falta de
lesions imprudents de l’article 621 del Codi Penal de 1995, i en cas de
condemna del productor de l’accident seria possible reclamar-li en via
jurisdiccional penal la responsabilitat civil dirigida a reparar els danys i
perjudicis causats, segons s’estableix a l’article 109 del Codi Penal, reparació
que inclou la indemnització de perjudicis materials i morals, segons l’article 110
del mateix cos legal.
Atès que els perjudicis causats inclouen no solament els que s’haguessin
causat a l’agraviat, sinó també els irrogats als seus familiars o tercers, segons
l’art. 113 del Codi Penal.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, lletra f) del
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 lletra l
de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l’informe emès pel Lletrat Cap de la Unitat dels Serveis Jurídics, i
d'Assessorament segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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 617 i 631 per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció 5 de Manresa amb el procediment
de judici de faltes número 623/2000 i amb l’objecte de ser part en el
procediment per tal de reclamar la responsabilitat civil derivada de les lesions
que els va causar la persona que van detenir el dia 26-06-2000 al Passeig
Pere III 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. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, dins de les actuacions de judici de faltes número
623/00, que se segueix davant del Jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa, en
concepte de perjudicat civil.
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3r.- 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 617 i 631 al procediment de judici de faltes número
623/00, als efectes de reclamar la responsabilitat civil derivada de fet criminal, i
representant d’aquest Ajuntament en el procés judicial esmentat, i director de la
defensa jurídica de l’Ajuntament.
4rt.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

1.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 22 DE
DESEMBRE DE 2000, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 629 I 635.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 10-11-00 en
la qual els agents de la Policia Local amb carnet professional números 629 i
635 van presentar amb caràcter de detingut al Sr. DIEGO VILLAR TORRES
com a conseqüència d'insults i d’agressió als agents de la Policia Local al c/
Urgell 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, segons la compareixença esmentada, els dos agents de la policia
local van 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 5
de Manresa el procediment de judici de Faltes número 639/00
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 el procés judicial se segueix per la possible comissió d’una falta de
lesions imprudents de l’article 621 del Codi Penal de 1995, i en cas de
condemna del productor de l’accident seria possible reclamar-li en via
jurisdiccional penal la responsabilitat civil dirigida a reparar els danys i
perjudicis causats, segons s’estableix a l’article 109 del Codi Penal, reparació
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que inclou la indemnització de perjudicis materials i morals, segons l’article 110
del mateix cos legal.
Atès que els perjudicis causats inclouen no solament els que s’haguessin
causat a l’agraviat, sinó també els irrogats als seus familiars o tercers, segons
l’art. 113 del Codi Penal.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, lletra f) del
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2 lletra l
de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l’informe emès pel Lletrat Cap de la Unitat dels Serveis Jurídics, i
d'Assessorament segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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 629 i 635 per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció 5 de Manresa amb el procediment
de judici de faltes número 639/00 i amb l’objecte de ser part en el procediment
per tal de reclamar la responsabilitat civil derivada de les lesions que els va
causar la persona que van detenir el dia 10-11-00 al c/ Urgell 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 629 i 635 al procediment de judici de faltes número
639/00, als efectes de reclamar la responsabilitat civil derivada de fet criminal, i
representant d’aquest Ajuntament en el procés judicial esmentat, i director de la
defensa jurídica de l’Ajuntament.
3è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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1.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 18 DE
DESEMBRE DE 2000, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA
JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 621.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 30 de juny
de 1999, en la qual els agents de la Policia Local amb carnet professional 612 I
621 van presentar amb caràcter de detingut al Sr. ÓSCAR GONZÁLEZ
GONZÁLEZ com a conseqüència d'amenaces i ofenses als agents de
l'autoritat, 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 1
de Manresa el procediment de Judici de Faltes número 491/00, en el qual els
agents de la policia local, citats, figuren en qualitat de part denunciants.
Atès l’informe emès pel lletrat, Cap de la Unitat dels Serveis Jurídics i
d'Assessorament.
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 la policia local
números 612 i 621 per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció 1 de Manresa amb el número de
Faltes 491/00, en el qual figuren com a part denunciant, arran de la detenció
practicada el dia 30 de juny de 2000, del Sr. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
per un presumpte delicte d'amenaces 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 612, 621, al Judici de Faltes 491/00.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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1.15 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 18 DE
DESEMBRE DE 2000, SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE
TITULAR, PER ABSÈNCIA TEMPORAL, DURANT ELS DIES 27, 28,
29 I 30 DE DESEMBRE DE 2000.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment
per vacances, durant els dies compresos entre el 27 i el 30 de desembre de
2000, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució
transitòria reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM,
determinen que els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos
de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de
Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, la
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel
Tinent d’Alcalde corresponent, que substituirà amb caràcter d’Alcalde
accidental al titular, conforme s’especifica a continuació:
a)
Durant els dies 27 i 28 de desembre de 2000, ambdós inclosos,
assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d’Alcalde accidental, el Primer
Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i Comas.
b)
Durant els dies 29 i 30 de desembre de 2000, ambdós inclosos,
assumirà les funcions de l’Alcaldia, amb caràcter d’Alcalde accidental, el Tercer
Tinent d’Alcalde, Sr. Joan Canongia i Gerona, atesa l’absència temporal durant
aquest període del Primer i Segon Tinents d’Alcalde.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer i Tercer Tinents d'Alcalde, Srs.
Joaquim Garcia i Comas i Joan Canongia i Gerona.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en
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concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'ajuntament, als efectes corresponents.”

1.16 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE
2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA
DETERMINADA, DEL SENYOR KIEV PORTELLA PONS, PER A
REALITZAR FUNCIONS DE PROFESSOR DE PIANO DEL
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que amb efectes del dia 17 de novembre d’enguany s’ha atorgat una
llicència per assumptes propis al treballador d’aquest Ajuntament senyor
CARLES JULIÀ I BOADA que exerceix tasques de professor adjunt de piano
del Conservatori Municipal de Música.
Atès l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que manifesta
la necessitat de substituir al treballador esmentat el més aviat possible, per tal
de no deixar els alumnes desatesos.
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 contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència del senyor KIEV PORTELLA PONS, mentre el titular del lloc de treball
gaudeixi de llicència per assumptes propis.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 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.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
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RESOLC
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, al senyor KIEV PORTELLA PONS (DNI
41502019-Z) per tal de realitzar funcions de professor de piano del
Conservatori Municipal de Música, amb una jornada de 18 hores setmanals, pel
període comprès entre el dia 20 de novembre de 2000 i fins que es reincorpori
al servei el titular del lloc de treball senyor Carles Julià i Boada que es troba en
situació de llicència per assumptes propis, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d’estiu ...........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

201.714,- PTA
201.714,- PTA
201.714,- PTA
proporcional

que

2.- La contractació del senyor Portella s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 4 del RD 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.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

2.1.1 CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SENYOR JACINT
CARRIÓ I VILASECA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 10 de gener del
2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és voluntat de tots els grups polítics que tenen representació
municipal, iniciar els tràmits pertinents per tal de fer possible l’atorgament de la
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medalla de la ciutat, al Sr. Jacint Carrió i Vilaseca, per la seva trajectòria
ciutadana en defensa dels valors cívics i de la llibertat participant al llarg de la
seva vida a diverses entitats cíviques i polítiques.
Atès que, en data 5 d’octubre d'enguany, va ésser dictat un decret incoant
expedient administratiu per tal d'establir si en el Sr. Jacint Carrió i Vilaseca, hi
concorren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la Ciutat, així com
nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris,
s'hi engloba la Medalla de la Ciutat.
Atès el que preveuen els articles 9 a 12 del Reglament d'Honors i Distincions,
que regula la concessió de la Medalla de la Ciutat.
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la
Medalla de la Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerintse el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal dels
membres de la Corporació.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Àrea dels Serveis
d’Acció Ciutadana, en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, al SR.
JACINT CARRIÓ I VILASECA.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- CONCEDIR al Sr. Jacint Carrió i Vilaseca la Medalla de la Ciutat, per
la seva trajectòria ciutadana en defensa dels valors cívics i de la llibertat.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa.”
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que l’expedient del
senyor Jacint Carrió i Vilaseca, que va ser regidor d’aquest Ajuntament, fa
referència a la seva trajectòria vital, d’ençà que va néixer a Manresa l’any 1916,
de pare pagès i mare teixidora, i també de la seva trajectòria com a dependent,
que va començar a treballar a Cal Planes, a la Fàbrica PIELSA, i als tretze anys
a la ferreteria del Sol, on va començar a organitzar-se sindicalment.
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Posteriorment, va entrar l’any 1936 a la Comissió d’Organització i Treball, on hi
va ser fins l’any 1937, moment en què es va haver d’incorporar al front.
Acabada la guerra, va haver de fugir i es va exiliar a França, on va ser
concentrat al camp de Sant Ciprià, a la Catalunya Nord, i d’allà, pres pels
alemanys, quan va començar la segona Guerra Mundial, va ser internat al
camp de concentració de Mauthausen a Àustria fins l’any 1941, en què va
passar al camp de concentració de Gusen, on va poder viure fins que fou
alliberat el dia 5 de maig de l’any 1945 per les tropes aliades.
El senyor Carrió va tornar a França després de la seva estada a Àustria on va
treballar de dependent en dues botigues de comestibles de la ciutat de
Périgueux, fins que l’any 1949 va decidir tornar a Manresa, on es va
reincorporar a la ferreteria Sol Germans, fins l’any 1964 en què, com a
conseqüència d’una suspensió de pagaments de l’empresa, va passar a la
Ferreteria i Accessoris Vilarmau i Freixa, on s’hi va estar fins l’any 1981.
Al costat d’aquesta trajectòria laboral i sindical, durant la República, el senyor
Carrió havia estat vicepresident de l’ADCI (Associació de Dependents del
Comerç i de la Indústria).
També va tenir diverses vinculacions cíviques, com ara la de tresorer del
Fonent de la Sardana, o polítiques, ja que de jove havia estat membre de les
Joventuts d’Estat Català i arran de la desfeta del 6 d’octubre va ingressar a les
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya. D’ençà que hi va haver la
Guerra, el senyor Carrió va participar en la Brigada Mixta Internacional. L’any
1976 va reingressar a Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser membre
fundador de l’Amical de Mauthausen, l’any 1968, tot i que fins l’any 1976 no va
ser legalitzat.
A partir d’aquí, cada vegada més, tothom coneix la seva trajectòria en tant que,
a partir de l’any 1990, des d’Esquerra Catalana, és elegit en les Eleccions
Municipals del 1991 regidor independent a les files del Partit dels Socialistes de
Catalunya i, posteriorment, ja com a militant d’aquest partit, novament elegit
regidor l’any 1995 i dedicat a la Gent Gran, fins l’any 1999.
El senyor Carrió és conegut per moltes generacions de manresans, per tot el
conjunt de xerrades que va realitzar amb la voluntat de donar a conèixer l’infern
que va haver de patir als camps de concentració nazis, amb la seva voluntat de
mantenir el record per evitar qualsevol possibilitat de repetició.
Amb aquesta intenció, l’any 2000 va redactar unes memòries que veuran la
llum el proper mes de febrer i que, per entendre el motiu de la concessió de la
medalla que avui es proposa, reflecteixen en el seu inici aquesta voluntat que
va moure no només el període final de la seva vida, sinó sobretot la seva
vinculació política amb uns ideals d’igualtat, de fraternitat, de llibertat, i, a partir
de la seva estada als camps nazis, de denúncia.
El senyor Carrió encara va escriure aquesta tardor, al mes de setembre, el
següent: “Deixar per escrit aquestes memòries suposa fer realitat una il.lusió de
molts anys i, alhora, un deure d’homenatge a la memòria de familiars i
conciutadans morts a la Guerra Civil del 1936 -1939, a l’exili o a la deportació
als camps d’extermini nazis. Persones que van lluitar contra tota mena de
feixisme, sense importar-los fronteres, que van pagar amb tortures i, fins i tot,
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amb la pròpia vida, la seva fidelitat als ideals de llibertat i democràcia. Passat el
sofriment, la història ens ha donat la raó, els esforços per amagar o silenciar el
crim que vam patir, van fracassar en el seu dia. La meva preocupació és que la
nostra experiència caigui en l’oblit i se’n perdi el record i amb ell la seva lliçó.
Massa sovint, he pogut comprovar que hi ha molta gent adulta i jove que
desconeix la realitat dels camps d’extermini nazi. Afortunadament, alguns vam
poder sobreviure per explicar-ho i encara ara alguns tenim forces per deixar el
nostre testimoni per escrit. Tant de bo aquest esforç, junt amb el d’altres,
serveixi per combatre la ignorància i estendre actituds crítiques cap a tota mena
de violació dels drets humans.”
Des del passat 31 d’octubre, el senyor Jacint Carrió és mort. Precisament quan
l’Ajuntament hauria iniciat aquest expedient per a la concessió de la Medalla de
la Ciutat.
Per això, amb la voluntat que la vida del senyor Carrió continuï significant-se
com a testimoni, que ens expliqui allò que va passar i que esdevingui una eina
contra el conformisme o aquestes actituds acrítiques que ell mateix denuncia,
és bo que l’Ajuntament el reculli com a un candidat a aquesta medalla de la
ciutat i que es pugui acordar solemnement la seva concessió. L’acte solemne
es podria realitzar en aquest mateix Saló de Sessions el proper dia 8 de febrer,
amb la participació dels seus familiars i altres ciutadans que glossaran, com ho
farà l’edició de les seves Memòries, una vida destinada o dedicada, en bona
part, a aquest compromís social que ell desitjava i aquesta voluntat de
transformar la realitat mitjançant uns ideals que el senyor Carrió va mantenir
d’una manera constant, malgrat que de vegades seria més fàcil tapar-se les
orelles i no sentir aquells terratrèmols que es produeixen a la nostra vora (si se
li permet citar el contemporani del senyor Carrió, senyor Joaquim Amat i
Piniella).
Aquesta voluntat de denunciar els terratrèmols, de no tapar-se les orelles i de
deixar testimoni, malgrat la normalitat d’una vida dedicada a fer de dependent
en diverses ferreteries o tot allò que va haver de viure, fan del senyor Carrió un
bon candidat a rebre la Medalla de la Ciutat i, per això, com a regidor de
Cultura i instructor de l’expedient, demana el vot afirmatiu al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
el dictamen i se suma a l’extensa exposició del regidor delegat de Cultura, que
comparteix totalment.
Només vol afegir que personalment va tenir la sort de poder conèixer i
compartir moments amb el senyor Carrió, i, malgrat desconèixer en un principi
la seva història personal, va anar descobrint la seva empremta humana i que la
seva preocupació eren les situacions d’insolidaritat, de feixisme i de manca de
llibertat i de diàleg, les quals eren el seu afany per intentar superar-se i fer
arribar aquest missatge d’obertura a tots els que estaven al seu voltant.
És evident que una persona que actua d’aquesta manera deixa una empremta
en els que l’han conegut i han compartit estones amb ella.
El senyor Carrió ha fet moltes coses i ens ha deixat com a legat les seves
Memòries, perquè, tenint en compte el mal que va fer el feixisme en el seu
18

moment i que pot continuar fent, cal que intentem evitar no caure en els
mateixos errors.
Tant de bo que les Medalles de la Ciutat que es concedeixin en el futur no
estiguin motivades per històries tan abruptes de persones que tant mal han fet
a la nostra història.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que quan passen a prop
seu persones com el senyor Jacint Carrió, de vegades, té la sensació que li sap
greu no haver-lo pogut conèixer abans.
Amb tota seguretat, si ell hagués pogut conèixer abans el senyor Carrió i si
hagués tingut l’oportunitat de poder xerrar més amb ell, hauria après moltes
més coses d’aquesta ciutat.
Hi ha dues coses que cal recordar del senyor Jacint Carrió: la seva senzillesa i
la seva voluntat de denúncia.
Tant ell com el seu grup van conèixer el senyor Carrió a l’Ajuntament, i van
veure en ell una voluntat de diàleg, de comunicació i d’explicar coses sobre
Manresa. Recorda haver après del senyor Carrió coses de la seva família que
ell no sabia i que el senyor Carrió, com a bon manresà, coneixia, i sempre amb
una gran senzillesa.
Fins al cap de dos anys o dos anys i mig de conviure amb el senyor Carrió a
l’Ajuntament de Manresa, no va saber que havia estat en el camp de
concentració nazi Mauthausen.
Aquest és el valor de la senzillesa d’una persona que volia ser més que normal.
Quant a la seva voluntat de denúncia, tal com ha explicat el senyor Fontdevila,
el senyor Carrió va fer xerrades durant molts anys, sobretot perquè les noves
generacions, que toquen el tema del nazisme d’oïda, sàpiguen que ha estat
una realitat i perquè en el futur la gent estigui preparada perquè no torni a
passar el mateix.
Creu que és molt adient en aquest cas el concepte de terratrèmol que ha
utilitzat el senyor Fontdevila.
Per tot això, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
L'alcalde pren la paraula i diu que comparteix plenament tot el que s’ha dit
sobre el senyor Carrió, sobretot la idea que va ser un testimoni de la memòria
d’aquesta ciutat i d’aquesta societat.
El senyor Carrió entenia el compromís individual com a una forma d’aconseguir
fites col.lectives.
Totes les persones que han passat per aquest Ajuntament durant les diferents
èpoques i, si se li permet, especialment des del començament de la
democràcia, han sentit un gran orgull de ser regidors. De la mateixa manera,
creu que el senyor Carrió tenia la gran fita d’acabar la seva vida essent regidor
d’aquesta ciutat; fita silenciada però real i molt present per a ell, després de les
moltíssimes injustícies que havia patit durant la seva vida i donat el seu gran
compromís a part del fet que era una persona extraordinàriament optimista.

19

Creu que la satisfacció del senyor Carrió de ser regidor i de poder treballar per
a la seva ciutat després de tants anys de vivències, honora i responsabilitza
més als regidors de l’Ajuntament de Manresa.
Per això, cal que es faci referència, quan es parla de la seva vida, tal com ho
ha fet l’instructor d’aquest expedient, del fet que va ser regidor més enllà del
grup polític al qual pertanyés i que ho portava amb una absoluta dignitat i amb
una gran dosi d’entusiasme per poder servir la col.lectivitat des de la seva
senzillesa, com ha dit el senyor de Puig.
No cal, doncs donar les gràcies per la votació d’aquest dictamen, perquè
tothom va estar d’acord amb la incoació de l’expedient.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 18 del Reglament d’Honors i
Distincions de l’Ajuntament de Manresa.

2.1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF,
APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS
D'URGÈNCIA, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ
DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: DESIGNAR LLETRAT D'AQUEST
AJUNTAMENT AL TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL ENRIC
ALOY I BOSCH.
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió dels assumptes
2.1.2 i 2.1.3 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 5 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per acord del Ple de la Corporació del dia 5 d’abril de 1989 es van
atorgar poders per a plets a favor de diversos lletrats i procuradors del
Tribunals de Manresa, Barcelona i Madrid, i en acords posteriors s'han anat
donant poders a altres lletrats municipals, així com a procuradors del Tribunals.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis del Territori, en el qual es proposa que
es nomeni lletrat municipal a Enric Aloy Bosch, per tal que els serveis
d’urbanisme disposin de dos lletrats.
Atès l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que la
representació i defensa dels Ens locals correspon als lletrats que serveixin als
serveis jurídics d’aquelles Administracions públiques, en concordància amb el
que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
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Atès que és necessari nomenar més lletrats municipals, per possibilitar la
diversificació de la defensa municipal de l'Ajuntament, més tenint en compte
l'increment de processos contenciosos-administratius, derivat del funcionament
dels nous Jutjats del Contenciós-Administratiu, arran de la Llei 29/1998, de 13
de juliol

Vist l’informe-proposta emès pel Lletrat, Cap de la Unitat dels Serveis Jurídics i
d'Assessorament, proposo que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
ACORDS:
1r. DESIGNAR lletrat d'aquest Ajuntament al Tècnic d'Administració General,
ENRIC ALOY BOSCH, facultant-lo per portar a terme quantes actuacions siguin
necessàries per a la millor defensa jurídica dels interessos municipals que se li
encomanin.
2n.- ATORGAR PODERS per a plets a favor d'Enric Aloy Bosch, nomenat
lletrat de l'Ajuntament en virtut de l'acord anterior.
3r.- FACULTAR l'Alcalde-President per a l'atorgament de poders per a plets a
favor del lletrat d'aquest Ajuntament Enric Aloy Bosch tan àmpliament en dret
com sigui necessari.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que aquest dictamen basa la
seva existència en la necessitat de nomenar més lletrats municipals,
fonamentalment, per possibilitar la diversificació en la defensa municipal de
l’Ajuntament amb un nombre cada cop major de processos contenciosos
administratius.
Per això, demana el vot afirmatiu al dictamen de designar com a nou lletrat
d’aquest Ajuntament al senyor Enric Aloy i Bosch.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que
aquesta és una qüestió interna de l'equip de govern i de tràmit.
Per això, s’abstindrà en la votació del dictamen, però no té res a dir sobre la
persona concreta.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMICV, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
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2.1.3 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF,
APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS
D'URGÈNCIA, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ
DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: PRENDRE CONEIXEMENT I
EXECUTAR LA SENTÈNCIA NÚM. 1306 DICTADA EL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2000 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, QUE RESOL ESTIMAR LA QÜESTIÓ D'IL.LEGALITAT
PLANTEJADA CONTRA L'INCÍS FINAL DE L'ARTICLE 4.B) DE
L'ORDENANÇA D'AQUEST AJUNTAMENT REGULADORA DELS
PREUS PÚBLICS.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 9 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència núm. 1306 dictada el dia 24 de novembre de 2000 per la
Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que resol estimar la qüestió d'il.legalitat núm.
941/2000 plantejada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona,
respecte a l'incís final "encara que no hagin demanat la corresponent
concessió, llicència, autorització o prestació" de l'article 4.b) de l'Ordenança
d'aquest Ajuntament, reguladora dels Preus Públics vigent en el mes de juny de
1998.
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres
resolucions fermes dels Jutges i Tribunals.
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en relació a
l'execució de sentències.
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, que disposa la competència plenària per a l'exercici de les accions
judicials i administratives en les matèries de la seva competència.
Atès l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d'Assessorament, en el qual es proposa que el ple prengui coneixement de la
sentència esmentada en el punt anterior, i que s’acordi executar-la.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
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ACORDS:
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la sentència núm. 1306 dictada el dia 24 de
novembre de 2000 per la Secció Primera de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol estimar
la qüestió d'il.legalitat núm. 941/2000 plantejada pel Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 2 de Barcelona, respecte a l'incís final "encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació" de
l'article 4.b) de l'Ordenança d'aquest Ajuntament, reguladora dels Preus Públics
vigent en el mes de juny de 1998.
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 1306, esmentada
a l’acord anterior, en la qual s’ha fallat estimar la qüestió d'il.legalitat plantejada
contra l'incís final "encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització o prestació" de l'article 4.b) de l'Ordenança d'aquest
Ajuntament, reguladora dels Preus Públics vigent en el mes de juny de 1998,
anul·lant l'esmentat incís, per ser contrari a dret, en compliment del que
disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que el dictamen és de tràmit i
consisteix en prendre coneixement d’una Sentència dictada per la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
executar-la.
Aquesta Sentència és referent a la qüestió d’il.legalitat sobre el cobrament d’un
preu públic, en aquest cas, per l’ocupació de la via pública amb contenidors,
tanques, etc., encara que no s’hagi sol.licitat la corresponent llicència. Aquesta
qüestió se situa al mes de juny del 1998.
Si s’hi vol aprofundir, aquest assumpte té molt més contingut que el pur tràmit i,
com a mínim, es podria adjectivar com a paradoxal.
La història dels fets, explicada sintèticament, és la següent: al mes de juny del
1998, en aplicació de l’article 4, apartat b) de l’Ordenança fiscal de Preus
Públics vigent en aquell moment, es van produir unes liquidacions per
l’ocupació de la via pública amb contenidors i tanques a la societat
Construcciones Salido, S.A.
L’article 4, b) esmentat establia que gaudiran, utilitzaran o aprofitaran
especialment el domini públic en benefici particular aquells que utilitzin els
serveis o activitats per als quals és necessari satisfer preus públics, encara que
no hagin demanat la corresponent concessió.
Construcciones Salido, S.A. va interposar recurs de reposició contra les
liquidacions, basant-se en una certa interpretació que, d’acord amb la Llei
d’Hisendes Locals 39/1988, la concessió de la llicència no era necessària o
preceptiva per cobrar el preu públic.
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Al mes de febrer del 1999 la regidoria d’Hisenda va resoldre el recurs de
reposició desestimant-lo en base al mateix criteri utilitzat per a l’aplicació de les
liquidacions.
Construcciones Salido, S.A. va interposar recurs contenciós-administratiu
contra la resolució del recurs de reposició.
Al mes de maig del 2000 el Jutjat va resoldre el recurs dient que les
liquidacions no procedeixen des del punt de vista fiscal, ja que és necessària la
prèvia possessió de la llicència i, aparentment, en part dóna la raó al recurrent
i, per tant, s’anul.len les liquidacions i es practica el corresponent ingrés
indegut, al marge del fet que es puguin cobrar mitjançant expedient disciplinari.
En aquest punt s’acabaria la primera part de la qüestió, però alhora i d’ofici, ja
que no té la potestat per declarar la legalitat o il.legalitat d’un tema, el Jutjat
envia el text al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè doni la seva
opinió, que és el contingut del dictamen que es presenta avui per a la seva
aprovació.
Al novembre del 2000, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar
la qüestió d’il.legalitat de l’apartat 4, b) dient que no procedeix perquè cal
disposar de la llicència per poder aplicar els preus públics.
Curiosament i paradoxalment, d’acord amb una modificació legal, el que abans
no era correcte, ara ho és. És a dir, el que al 1998 el Jutjat Contenciós, aplicant
la llei vigent i que l’Ajuntament aplicava, considerava incorrecte una situació
que ara, amb la darrera modificació de la Llei del 1998, si que ho és i, per tant,
es poden cobrar els preus públics, que en aquest cas, són taxes, perquè
l’Ordenança de Preus Públics ha quedat reduïda pràcticament a la mínima
expressió.
Així doncs, ara es poden cobrar aquestes taxes, malgrat que no disposin de
llicència.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que de l’explicació del senyor
Teixeiro li ha sorgit el dubte: la Sentència és contra l’Ajuntament, pel cobrament
d’unes taxes o preus públics, perquè no hi havia llicència, i el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya diu que no és així ?
El GMCIU votarà afirmativament el dictamen, però l’última part de l’exposició
del senyor Teixeiro l’ha desordenat i voldria saber l’abast de la Sentència i
quines conseqüències pot tenir en aquest tema.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que en la seva anterior intervenció ha fet una
explicació sintètica per ser breu, però aquest tema és d’una certa complexitat.
El Jutjat és qui diu que no es poden cobrar, en el seu moment, les taxes per
ocupació de la via pública si no es disposa de llicència, però no té la capacitat o
la potestat de declarar la legalitat o il.legalitat de l’Ordenança de l’Ajuntament.
És a dir, el Jutjat es limita a dir a l’Ajuntament que no pot cobrar aquests preus
públics, d’acord amb la interpretació que fa el Jutge de la Llei d’Hisendes
Locals, malgrat que estigui recollit a les Ordenances fiscals de l’Ajuntament.
Per tant, aquesta administració ha de fer la devolució. En conseqüència,
l’Ajuntament de Manresa fa la devolució dels ingressos indeguts.
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Però hi ha un afegitó de l’article de l’Ordenança d’aquest Ajuntament, que
consta en el dictamen que se sotmet a aprovació, que el Jutjat passa d’ofici al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè determini la seva legalitat.
El Tribunal es pronuncia sobre l’afegitó dient que és il.legal i diu a l’Ajuntament
que s’ha d’anul.lar.
Com que això va passar al mes de novembre del 2000 i, per tant, les
Ordenances fiscals que estaven aprovades, en les Ordenances del 2001 ja no
consta l’afegitó.
És curiós, però, que ara ja es pot fer, gràcies a la modificació del 1998. Per
tant, ara ja es poden cobrar.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

2.1.4 ADEQUAR
LA
DENOMINACIÓ
DE
LES
COMISSIONS
INFORMATIVES I DE CONTROL A L'ORGANIGRAMA FUNCIONAL
APROVAT PER AQUEST AJUNTAMENT I, SI ESCAU, MODIFICAR EL
SEU ÀMBIT COMPETENCIAL.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 8 de gener del 2001
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol
de 1999, va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el
nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de
sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitat i altres òrgans.
Atès que en relació a les comissions informatives i de control, en determinava
el nombre, denominació, àmbit material i periodicitat de celebració.
Atès que dins les potestats d’autoorganització municipal, el Ple de la
Corporació, en sessió celebrada el 15 de novembre de 2000, va procedir a
l’aprovació d’un nou organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que s’ha vist necessari procedir a adequar la normativa del Cartipàs amb
la continguda a l’Organigrama Funcional.
Atès que també s’han detectat algunes disfuncions en l’atribució de les
competències materials, que afecten a les actuals comissions informatives de
Serveis Centrals i Promoció Econòmica, i de Serveis d’Acció Ciutadana.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; 48,
56, 57 i 96 de la Llei 8/87, de 15 d’abril; 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de
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novembre, 31 al 42 del ROM i 23, 123 i següents del RD 2568/86, de 28 de
novembre i demés concordants.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Modificar el punt 3 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió que
va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, que acordava la constitució dels grups
municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels
representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’adequar la
denominació de les comissions informatives i de control a l’Organigrama
Funcional aprovat per aquest Ajuntament, així com modificar l’àmbit
competencial, en el seu cas, que quedarà redactat de la forma següent:
a.- Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, que
passarà a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals”.
Política municipal de promoció industrial; política municipal de promoció
comercial; política de promoció turística; política de foment de l’ocupació i
desenvolupament econòmic en general; política de mercats; escorxador
comarcal; promoció i projecció exterior de la ciutat.
Política de recursos humans de l’Ajuntament; política de modernització de
l’Administració Municipal.
Política d’informació, comunicació i participació ciutadana.
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local.
Altres matèries que no siguin de competència directa i/o exclusiva d’una
altra comissió informativa i de control.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’Àrea de Presidència.
b.- Comissió informativa i de control d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública,
que passarà a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori”
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina
urbanística; obres públiques, equipaments, infraestructures.
Pla General d’Ordenació Urbana
Llicències d’obres.
Llicències ambientals.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
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Carta municipal del medi ambient.
Servei de neteja
Llicències d’activitats classificades i no classificades.
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d’enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants
Servei de transports urbans
Servei de parquímetres
Servei de l’estació d’autobusos
Llicències de transport en automòbils lleugers
Parcs, jardins i espais verds
Política de promoció d’habitatges públics
Política de rehabilitació i intervenció integral del nucli antic
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea d’urbanisme, medi ambient i via pública.
c.- Comissió Informativa i de control de Serveis d’Acció Ciutadana, que passarà
a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control dels Serveis a la Persona”.

Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la
cultura i equipaments culturals.
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats
culturals, conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Honors i distincions, i denominació de vies públiques.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d’EGB i l’Escola d’Art.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la
dotació adequada de places públiques d’ensenyament.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de
protecció dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat
o gestió sanitària.
Control de salubritat de l’aigua.
Cementiri Municipal.
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió
de les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport;
distincions al mèrit esportiu.
Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i
persones disminuïdes; gestió de serveis a la gent gran.
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Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de
la vida pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona.
Política d’immigració, polítiques d’infància i adolescència.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea d’Acció Ciutadana.
d.- Comissió Informativa i de control d’Hisenda i especial de Comptes, que
mantindrà la mateixa denominació i àmbit competencial.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que, en relació amb el nou
Organigrama aprovat pel Ple el 15 de novembre del 2000, amb el dictamen que
se sotmet ara a aprovació es pretén adequar la denominació i l’àmbit
competencial de les Comissions Informatives i de Control.
Són, bàsicament, canvis que afecten la seva denominació, a excepció de la
Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes, que manté
la seva denominació i el mateix àmbit competencial.
La denominació de les altres tres Comissions Informatives es modifica i
s’intenta
regir algunes de les disfuncions en l’atribució de les seves competències.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP, en principi, no té
inconvenient en votar afirmativament el dictamen, però en la Comissió
Informativa en què es va tractar aquest dictamen es va parlar del caràcter de
les reunions, qüestió que no veu resolta amb aquest dictamen. Voldria saber si
tira endavant o no aquest aspecte.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que sap que el vot que es
manifesta a la Comissió Informativa i de Control no és vinculant respecte el vot
que s’emet al Ple. Ho diu perquè els membres del GMCIU van votar
afirmativament aquest dictamen a la Comissió Informativa i, en canvi, avui
s’abstindran en la votació.
La primera vegada que es va sotmetre a votació aquest tema a la Comissió
Informativa, el GMCIU es va abstenir, i en la darrera Comissió, quan es van
plantejar les modificacions, per les explicacions que es van donar, al GMCIU li
va semblar que, en principi, no hi havia res que modifiqués la situació anterior i,
per tant, va dir que ho acceptava i va votar afirmativament. Però hi ha una cosa
que ha provocat que es replantegi aquest tema i que mantingui la seva postura
d’abstenció en la votació, perquè al marge del fet que si el GMCIU formés
l'equip de govern hauria plantejat algun altre contingut de les Comissions
Informatives, a la campanya electoral tots els grups polítics presents en
aquesta Sala van repetir moltes vegades la importància del concepte de
promoció econòmica, pel que fa a la qüestió de la indústria i del comerç, i
semblava que hi havia la voluntat de crear una Comissió de promoció
econòmica. Però va aparèixer de cop una Comissió de Serveis Centrals i
Promoció Econòmica amb la qual el GMCIU estava d’acord, i creu que és un
mal exemple que ara desaparegui el concepte de Promoció Econòmica del títol
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de la Comissió Informativa, malgrat que el contingut estigui recollit en la
Comissió Informativa.
Voldria recordar als membres presents que venim d’una època de “vaques
grasses” i que en vindrà una de “vaques flaques”, com ja ha dit altres vegades,
i, si no som capaços de treballar pel tema de promoció econòmica i de la
indústria i, a més, tampoc som capaços de posar aquest títol, no s’està donant
un bon exemple ni s’està possibilitant la credibilitat dels ciutadans.
Per tot això, el GMCIU s’abstindrà en la votació del dictamen.
El senyor Irujo i Fatuarte diu, respecte el dubte manifestat pel senyor
Javaloyes, que quan es va presentar el tema a la Comissió Informativa
contenia dos acords, però, com a conseqüència del debat que es va produir en
la Comissió, el segon acord, referent a unes modificacions del règim de
periodicitat de les reunions ordinàries, es va retirar per unanimitat dels
membres. Aquesta és la causa per la qual en aquest dictamen només figura el
primer acord.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, l'equip de govern no té cap
inconvenient en acceptar que a la Comissió Informativa i de Control de
Presidència i Serveis Centrals pugui afegir-se també la denominació de
Promoció Econòmica, si això ha de servir per potenciar les competències o les
matèries que puguin afectar la Promoció Econòmica.
Malgrat això, l'equip de govern ha deixat clar quina és la importància dels
temes de Promoció Econòmica i de Promoció Industrial i Turisme, amb la
creació del Servei de Desenvolupament a l’Ajuntament, mitjançant l’aprovació
del nou Organigrama Funcional el passat mes de novembre. És la primera
vegada que l’Ajuntament disposa d’un servei especialment dedicat a la gestió i
estudi d’aquests temes.
Per tant, és cert el que diu el senyor de Puig, però també ha volgut fer-li
aquesta reflexió per dir-li que l’acció de govern no va destinada a reduir
aquests temes, sinó a potenciar-los.
L'equip de govern no té, però, cap inconvenient en incloure la denominació de
Promoció Econòmica en la Comissió Informativa i de Control de Presidència i
Serveis Centrals.
El senyor de Puig i Viladrich diu que agraeix l’oferta de l'equip de govern
d’incloure la denominació de Promoció Econòmica dins de la Comissió de
Presidència, però creu que la creació del Servei de Desenvolupament no
demostra res en sí mateix, serà el temps que demostrarà si serveix o no, ja que
tots tenen experiència de serveis que s’han creat i que posteriorment no han
funcionat. Espera que en aquest cas no sigui així i que no se n’hagi de tornar a
parlar en sentit negatiu.
L'alcalde diu al secretari que la denominació de la Comissió Informativa seria
Promoció Econòmica, Presidència i Serveis Centrals.
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El secretari diu que la manera de formalitzar-ho seria que el mateix proponent
presenta una esmena d’addició in voce i es vota el dictamen amb l’esmena
incorporada.
El senyor Irujo i Fatuarte intervé dient que l’esmena in voce consisteix en
afegir “...i de Promoció Econòmica” a la denominació de la Comissió
Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals, que figura al
dictamen.
Sotmès a votació el dictamen amb l’esmena in voce incorporada, s’aprova per
17 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions
(GMCIU) i, per tant, es declara acordat el següent:
Modificar el punt 3 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió que
va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, que acordava la constitució dels grups
municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels
representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’adequar la
denominació de les comissions informatives i de control a l’Organigrama
Funcional aprovat per aquest Ajuntament, així com modificar l’àmbit
competencial, en el seu cas, que quedarà redactat de la forma següent:
a.- Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, que
passarà a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals i de
Promoció Econòmica”.
Política municipal de promoció industrial; política municipal de promoció
comercial; política de promoció turística; política de foment de l’ocupació i
desenvolupament econòmic en general; política de mercats; escorxador
comarcal; promoció i projecció exterior de la ciutat.
Política de recursos humans de l’Ajuntament; política de modernització de
l’Administració Municipal.
Política d’informació, comunicació i participació ciutadana.
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local.
Altres matèries que no siguin de competència directa i/o exclusiva d’una
altra comissió informativa i de control.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’Àrea de Presidència.
b.- Comissió informativa i de control d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública,
que passarà a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori”
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina
urbanística; obres públiques, equipaments, infraestructures.
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Llicències d’obres.
Llicències ambientals.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
Carta municipal del medi ambient.
Servei de neteja
Llicències d’activitats classificades i no classificades.
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d’enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants
Servei de transports urbans
Servei de parquímetres
Servei de l’estació d’autobusos
Llicències de transport en automòbils lleugers
Parcs, jardins i espais verds
Política de promoció d’habitatges públics
Política de rehabilitació i intervenció integral del nucli antic
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea d’urbanisme, medi ambient i via pública.
c.- Comissió Informativa i de control de Serveis d’Acció Ciutadana, que passarà
a tenir la denominació i àmbit competencial següents:
“Comissió Informativa i de Control dels Serveis a la Persona”.
Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la
cultura i equipaments culturals.
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats
culturals, conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Honors i distincions, i denominació de vies públiques.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d’EGB i l’Escola d’Art.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la
dotació adequada de places públiques d’ensenyament.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de
protecció dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat
o gestió sanitària.
Control de salubritat de l’aigua.
Cementiri Municipal.
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió
de les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport;
distincions al mèrit esportiu.
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Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i
persones disminuïdes; gestió de serveis a la gent gran.
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de
la vida pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona.
Política d’immigració, polítiques d’infància i adolescència.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea d’Acció Ciutadana.
d.- Comissió Informativa i de control d’Hisenda i especial de Comptes, que
mantindrà la mateixa denominació i àmbit competencial.”

2.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

2.2.1 APROVAR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
FUNCIONARI, LABORAL I EVENTUAL DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L'ANY 2001.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 8 de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès el que disposa la article 21 de la Llei 13/2000, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2001 que estableix el règim de
retribucions del personal al servei del sector públic.
Atès que per tal de poder efectuar la seva aplicació al personal al servei
d’aquest Ajuntament cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els
corresponents acords d’aplicació.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari al servei d’aquest
Ajuntament per al 2001, experimentaran un increment del 2%, i en
conseqüència la seva quantia serà la que ve fixada en l’article 27.Ú. A) I B) de
la Llei 13/2000 i en la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, de 2 de gener de 2001.
SEGON.- De conformitat amb el criteri establert a l’acord tercer dels relatius a
retribucions del personal funcionari d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió del
Ple de la Corporació del dia 29 d’abril de 1981, els triennis acreditats del
personal funcionari amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973, es computaran
conforme al grup que actualment correspongui al coeficient llavors assignat al
funcionari. Pels acreditats amb posterioritat, s’estarà al que disposa l’article 155
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i es
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percebrà, per tant, en la quantia corresponent al Cos, Escala o Plaça en la que
es prestaren els serveis que van originar cadascun dels triennis.
TERCER.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari
al servei d’aquest Ajuntament per al 2001, experimentaran un increment del 2%
i en conseqüència la seva quantia serà la fixada en l’article 27.Ú.C) de la Llei
13/2000 i en la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses,
de 2 de gener de 2001.
El complement de destinació que percebran els funcionaris al servei d’aquest
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball
per al que hagin estat legalment nomenats o adscrits d’acord amb el que es
preveu a la Relació de Llocs de Treball aprovada per acord plenari de data 20
de març de 2000.
QUART.- La quantia del complement específic del personal funcionari assignat
als diferents llocs de treball existents a la Relació de Llocs de Treball aprovada
per acord plenari de data 20 de març de 2000, experimentarà igualment per a
l’any 2001 un increment del 2%.
L’import a percebre per a partir de 1 de gener de 2001 en concepte de
complement específic serà el que resulti del que es preveu en la Disposició
addicional tercera de les normes d’aplicació i determinació de les retribucions
del personal funcionari aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
de 20 de març de 2000.
CINQUÈ.- Les quantia de les retribucions per tots els conceptes del personal
laboral previstes en la Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial aprovada per
acord plenari de data 20 de març de 2000, experimentaran un increment del
2% per al 2001.
L’import de les retribucions a percebre per a l’any 2001 seran les que es derivin
de l’aplicació de la Disposició addicional segona de les normes d’aplicació i
determinació de les retribucions del personal laboral aprovades pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió de 20 de març de 2000.
SISÈ.- Les retribucions del personal eventual s’incrementaran amb efectes del
dia 1 de gener de 2001, en un 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de
2000.
SETÈ:- Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat dels
programes que figuren en l’annex 1, del present dictamen, que seran
d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2001.
El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del personal de
recaptació executiva, experimentarà un increment del 2 per cent respecte del
vigent l’any 2000, quedant fixat en 92.889 pessetes.
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El valor del punt a efectes de l’incentiu de d’Administració d’Hisenda,
experimentarà un increment del 2 per cent respecte del vigent l’any 2000,
quedant fixat en 37.847 pessetes.
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a
l’Alcaldia, sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada
distribució haurà de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a
proposta del Cap de Servei respectiu.
VUITÈ:- Els funcionaris interins percebran el cent per cent de les retribucions
bàsiques, excepte triennis corresponents al grup al que pertany la plaça per la
que han estat nomenats i el cent per cent de les retribucions complementàries
que corresponguin al lloc de treball al que estiguin adscrits.
NOVÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament o
adscripció provisional, habilitat o comissió de servei, llocs de treball que no
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les
retribucions que corresponguin al lloc de treball ocupat.
Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei, vacances o altres
diferents de la vacant, de funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei,
per períodes superiors a 10 dies i realitzades en virtut de nomenament o
habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de treball respectiu, a percebre la
diferència entre les retribucions complementàries fixes i periòdiques del lloc de
treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut.
DESÈ.- Les quanties de les indemnitzacions per raó de servei, seran les
fixades pels acords Primer, Segon i Annex de la Resolució de 22 de març de
1993, de les Subsecretaries d’Economia i Hisenda i per les Administracions
Públiques. La classificació del personal en els diferents grups previstos en
l’esmentada disposició, serà la que figura en l’Annex núm. 2 d’aquest dictamen.
En el cas que les esmentades quanties siguin incrementades per norma legal,
la seva aplicació s’efectuarà de forma automàtica.
ONZÈ.- Les prestacions familiars per fill a càrrec de tot el personal de
l’Ajuntament es regiran pel que disposa la Llei 26/1990, de 20 de desembre, de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional novena de la Llei
31/1991, de 30 de desembre, i article 157 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril i amb les quanties fixades a la Disposició Addicional segona de la
Llei 54/1999, de 29 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2000.
Aquestes prestacions no seran incompatibles amb els ajusts de caràcter social
que l’Ajuntament pugui concedir en aquests casos.
DOTZÈ.- En harmonia amb l’article 34 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Mesures de Reforma de la Funció Pública, segons resulta de la Llei 22/1993,
de 29 de desembre, el personal funcionari o laboral fix de l’Ajuntament, podrà
sol·licitar la jubilació voluntària anticipada en les condicions establertes en el
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Règim de la Seguretat Social, sempre que tingui complerts seixanta anys
d’edat i reuneixin els requisits establerts en el susdit règim.
Aquells que s’acullin aquesta jubilació, tindran dret a percebre, per una sola
vegada, una indemnització amb el caràcter de gratificació extraordinària, que
serà fixada o modificada per la Comissió de Govern, segons l’edat i retribucions
íntegres corresponents a l’última mensualitat completa acreditada, amb
exclusió, en el seu cas, del complement específic i de la productivitat. En cap
cas, la indemnització serà inferior als següents imports:
als 60 anys
als 61 anys
als 62 anys
als 63 anys
als 64 anys

2.100.000 pessetes
1.700.000 pessetes
1.400.000 pessetes
1.100.000 pessetes
1.000.000 pessetes

Quan la jubilació tingui lloc després d’un mes del compliment de l’edat, es
computarà com a tal, un any mes.
La indemnització es concedirà, d’ofici, en l’acord relatiu a la declaració de
jubilació de l’interessat.
TRETZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en
les normes per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les
retribucions del personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de
Manresa aprovades per acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació
aplicable en la matèria.”
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que, com és preceptiu, en el
primer Ple de l’exercici es presenta aquest dictamen, que té la finalitat de
regular les retribucions que percebran tant el personal funcionari com el
personal laboral i eventual, així com altres acords que afecten les retribucions
del personal.
Bàsicament, l’actual dictamen respecta els acords sobre retribucions que es
van aprovar pel Ple de la Corporació en sessió del dia 20 de març del 2000, on
es recollien les normes d’aplicació i de determinació de les retribucions que es
derivaven de la valoració de llocs de treball.
Independentment d’aquests aspectes, que comentarà més endavant, l’actual
dictamen recull l’increment que marca la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2001, tant pel que fa referència a les retribucions bàsiques,
com al complement de destinació i al complement específic. Tot això fet
extensiu al personal eventual i laboral d’aquest Ajuntament.
Pel que fa referència al complement específic, que és l’acord quart, l’import a
percebre a partir de l’1 de gener del 2001 serà el que resulta del que es preveu
en aquestes normes a les quals abans ha fet referència, aprovades pel Ple de
la Corporació en sessió del 20 de març, que preveien una aplicació gradual
d’aquest complement en el personal funcionari.
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Quant a l’incentiu de productivitat del personal de Recaptació Executiva i de
l’Administració d’Hisenda, i altres acords que es preveuen en aquest dictamen,
no hi ha cap modificació respecte els dictàmens de retribucions de l’any 2000.
Tot el que no quedi recollit en aquest dictamen es ratifica, tal com es diu en el
seu punt tretzè, amb les normes aprovades l’any passat en la sessió del 20 de
març esmentada, referents a tot un seguit de temes com són ara, el règim de
dedicacions, les retribucions dels incentius de festivitat, nocturnitat i
gratificacions extraordinàries.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP constata, amb aquest
dictamen, que l'equip de govern segueix l’increment del 2 per 100, que
marquen els Pressupostos Generals de l’Estat.
El GMPP no té res a dir en contra, perquè és el criteri fixat per l’Estat i cal que
tothom aporti tot el que pugui per poder tirar endavant.
El problema, però, rau en el 2 per 100 que l'equip de govern aplica com a
increment al sou dels treballadors de l’Ajuntament. També és cert que en el seu
moment es va signar un Conveni amb el personal on s’incloïen incentius de
productivitat i altres elements, respecte als quals ell mateix va manifestar
durant el debat del dictamen d’aprovació del Conveni, que eren una de les
virtuts del Conveni.
A través dels incentius de productivitat i del Pla de carrera de grau personal es
preveia complementar el sou dels treballadors, que d’aquesta manera podrien
superar el percentatge marcat per l’Estat, s’adaptarien als nous models i criteris
de treball, i tindrien l’oportunitat de reciclar-se.
El cert és que, de la mateixa manera que va dir que tot això eren virtuts d’aquell
Conveni, també va manifestar que, tenint en compte les persones que haurien
de tirar endavant el Conveni, es veia del tot inviable i, per tant, no s’arribaria a
dur a terme.
Aquella afirmació va ser discutida i se li va dir que d’alguna manera estava fent
preludi del futur, però el cert és que després de molts mesos, no s’ha fet res en
aquest aspecte, fins el punt que l’únic que s’ha fet per incrementar la
productivitat del personal ha estat aplicar els incentius de Recaptació
Executiva.
En els altres àmbits de l’Ajuntament, com són ara el servei de Manteniment i
els serveis generals i administratius, no se segueix cap pauta que especifiqui
on es pot rendibilitzar o imputar, en qualsevol cas, el Conveni signat en el seu
dia.
El GMPP ja va manifestar que l'equip de govern era incapaç de dur-ho a terme,
no per la seva cúria personal, sinó simplement perquè el discurs polític és un,
però els fets, com en tantes altres coses del seu discurs polític, n’és un altre.
Evidentment, el personal és un tema més que va del discurs polític al discurs
dels fets, i els fets demostren que tots els elements positius que recollia el
Conveni ni tan sols s’han començat a aplicar.
Això hauria de provocar que l'equip de govern es plantegés una reflexió,
perquè en definitiva, són els ciutadans de Manresa qui surten perdent, i es perd

36

molt, perquè no es tracta de rendibilitzar un lloc de treball, sinó d’oferir un
servei al ciutadà, que és la finalitat de l’Administració municipal.
La rendibilització del servei al ciutadà no passa per estalviar-se una o dues
persones, sinó per prestar els serveis de manera eficient i eficaç.
Aquesta és potser la gran diferència entre el que propugna l'equip de govern i
el que va escriure.
Per això, vol fer aquesta reflexió de crítica, amb la que no pretén intentar
destruir el que l'equip de govern sotmet a la consideració del Ple, sinó que vol
que l'equip de govern exerceixi el seu dret a governar, però a través del
Conveni signat, duent-lo a terme.
Es permet denunciar públicament aquesta situació, tal com també ho ha fet el
Comitè de Personal, cosa que encara és meu greu, ja que si només ho digués
un membre de l’oposició podria passar per una obvietat, però és més
preocupant que ho manifestin els mateixos treballadors.
El GMPP, en coherència amb la seva línia habitual sobre el tema de les
retribucions i modificacions de sous del personal, no hi donarà suport ni tampoc
s’hi oposarà, per considerar que és el dictamen i la manera d’actuar de l'equip
de govern, així com la seva obligació i responsabilitat, llevat que hi hagués
algun argument sòlid al darrere.
És evident que l'equip de govern compleix la Llei, doncs bé, que incrementi el
percentatge que preveu la Llei i que continuï sense aplicar allò que el Conveni
obliga, que és molt diferent al que es vol fer.
Per tot això, el GMPP s’abstindrà en la votació del dictamen.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU hauria volgut votar
afirmativament aquest dictamen, perquè considera que els dictàmens sobre
temes de personal tenen una important repercussió a l’Ajuntament. Per això, és
bo que hi hagi consens entre tots els grups municipals presents a l’Ajuntament.
Però el GMCIU no pot donar suport a aquest dictamen per les raons següents:
ja es va manifestar en el seu moment i va votar negativament la creació de la
plaça de Director dels Serveis a la Persona. El GMCIU ho hauria pogut passar
per alt si s’haguessin acomplert unes qüestions mínimes, però la veritat és que
a part de donar compliment als acords adoptats al Ple del mes de març sobre
tota una sèrie de temes, és una mica trist veure el contingut de l’informe de la
Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, que suposa que deu ser cert, ja que
en cas contrari, no ho haurien escrit. En l’informe es diu que s’ha entregat la
informació als representants dels treballadors el dia 12 de gener, que és com
s’hi s’hagués fet ahir. No és estrany, doncs, que en el primer paràgraf de
l’informe es digui el següent: “... el retard és conseqüència de l’habitual desídia
amb què són tractats els drets dels treballadors i els seus representants
sindicals...”
L’última vegada que es va parlar d’un tema de personal al Ple, que en aquell
cas feia referència a l’atribució de noves competències a una regidora,
personalment va recordar a l'equip de govern que seria bo que hi hagués més
participació, qüestió de la qual de vegades ens oblidem.
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Una de les maneres que la ciutat cregui en la participació és que l’Ajuntament
sigui capaç d’aconseguir la participació del personal d’aquesta Administració.
Hi ha dos aspectes més de l’informe que haurien de fer reflexionar l'equip de
govern. Llegirà a continuació un paràgraf de cada informe: “... acostumats com
estem a que es contracti o es deixi de contractar personal sense cap criteri
homogeni, sense cap estudi de necessitats reals de Plantilla o de la seva
distribució en els diferents serveis ...”. Aquesta és una afirmació greu, però en
el segon informe, la Junta de Personal es manifesta en el mateix sentit, quan fa
referència al Ple del 20 de març del 2000 i, en concret al compromís de
disposar d’un manual de valoració per als nous llocs de treball així com a la
creació d’un Comitè de Valoració que hauria de donar el vistiplau a les noves
places. En aquest informe, la Junta de Personal diu: “... però això no és excusa
per obviar els compromisos presos amb la representació dels treballadors, els
acords del Ple municipal i els preceptes legals i vulnerar els principis
d’objectivitat i transparència en els quals es basava la metodologia emprada
per a l’elaboració dels llocs de treball i dels quals el regidor d’Administració s’ha
felicitat públicament en diferents ocasions.”
Els membres de l’oposició van felicitar el regidor d’Administració quan aquest
tema es va sotmetre a la consideració del Ple de la Corporació.
Els dos paràgrafs que ha llegit dels informes dels representants dels
treballadors, traduïts al llenguatge més normal, vindrien a dir possiblement que
l'equip de govern de vegades en determinades qüestions fa una mica el que
vol, i creu que aquesta no és la millor manera de fer les coses.
Com a conseqüència de tot això, el GMCIU s’abstindrà en la votació d’aquest
dictamen.
El senyor Irujo i Fatuarte pren novament la paraula i es dirigeix en primer lloc
al senyor Javaloyes dient que no ha entès gaire bé la seva intervenció, malgrat
que creu que el dictamen que avui es discuteix fa referència als acords sobre
les retribucions de l’any 2001.
El senyor Javaloyes ha fet una dissertació respecte al grau de compliment d’un
Conveni i ell voldria recordar que l'equip de govern, pel que fa al Conveni que
ha estat vigent fins ara, ja que en aquest moment està en fase de negociació
del nou Conveni, la més gran incapacitat en què s’ha vist sotmès per portar a
terme el principal acord i impuls a la política de recursos humans de
l’Ajuntament ha vingut provocada segurament per la impugnació efectuada per
part de la Delegació del Govern, formada pel partit del senyor Javaloyes, a uns
treballs i uns acords de l’Ajuntament.
Per tant, recriminar demagògicament determinades incapacitats, que resulten
provenir del mateix partit de qui fa el retret, no té massa sentit.
L’aplicació de la Valoració dels llocs de treball i la seva traducció econòmica,
així com la Relació de llocs de treball resultant, van ser l’avenç més gran del
compliment del Conveni passat.
Aquells acords van significar i continuen significant un gran esforç de caràcter
econòmic per a l’Ajuntament, com a conseqüència dels quals, els treballadors
han vist incrementades significativament les seves retribucions.
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Per tant, vol precisar aquesta situació, perquè el màxim perill en la no aplicació
del Conveni ha vingut donada per aquest fet i no per les actuacions de l'equip
de govern, que ha actuat en tot moment en unes circumstàncies determinades i
ha treballat per portar a terme el Conveni de la manera més positiva possible.
És cert que moltes vegades ha estat impossible acomplir alguns acords, per
altres factors i també vol precisar que, pel que fa al Pla de Carrera, al qual ha
fet referència el senyor Javaloyes, no vol escudar-se en l’estadística, però
l’estadística és sempre significativa, i el 95 per 100 dels municipis d’aquest país
no tenen actualment en marxa plans de carrera. Molts ajuntaments estan fent
un esforç per avaluar, estudiar i veure quina implementació poden tenir els
plans de carrera, perquè hi ha la voluntat de posar-los en marxa, però també és
cert que es troben amb moltes dificultats.
Aquesta és la seva resposta a la intervenció del senyor Javaloyes, al qual
agraeix que tingui en compte que el fet d’intentar respectar la Llei és, per sí
mateix, una virtut.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, desconeix si el representant del
GMCIU fa seves les afirmacions del Comitè de Personal, quan llegeix al Ple
alguns dels fragments dels seus informes. Però, en qualsevol cas, vol dir-li que
potser no és aquest el millor moment per entrar en judicis de valor, opinions i
manifestacions que conté l’informe dels representants dels treballadors. Per
això, ell no ho farà, perquè sempre intenta ser una persona respectuosa.
Malgrat això, tenint en compte que reconeix els possibles defectes que puguin
tenir tots plegats, ha de dir al senyor de Puig que moltes vegades es produeix
un retard en l’entrega de la documentació que se sotmet a la consideració del
Ple. Així, doncs, en aquest sentit no li dol reconèixer aquesta veritat que conté
l’informe.
També el sorprèn, però, que l’informe sigui motiu de discussió, ja que l'equip de
govern està respectant una Llei que és d’obligat compliment, per a les
retribucions de tots els empleats públics que treballen en qualsevol àmbit de
l’Administració pública de l’Estat, i que s’ha aprovat amb els vots concrets de
formacions polítiques que han considerat oportuna aquesta aplicació.
L’informe del Comitè de Personal fa afirmacions o manifesta determinades
apreciacions o judicis de valor, però és contradictori en part, perquè com ja ha
dit en la seva anterior explicació, el dictamen incorpora i ratifica acords que ja
es preveien en els acords adoptats el dia 20 de març del 2000 respecte a
l’aplicació i la determinació de les retribucions. Entre ells, hi havia l’aplicació
gradual de la valoració de llocs de treball, el règim de dedicacions i jornades, la
retribució dels incentius de festivitat i nocturnitat així com les gratificacions per
serveis extraordinaris i els incentius de productivitat, als qual s’ha fet referència
anteriorment.
En aquell moment, l’informe del Comitè d’Empresa i la Junta de Personal
respecte a aquells acords, deia que durant el mesos de febrer i març del 2000
s’havia participat en un procés de discussió i negociació de la nova Relació de
llocs de treball, que durant l’esmentat procés la informació necessària els havia
estat amablement facilitada, que també s’havien escoltat les seves opinions i
suggeriments, i que algunes d’aquelles aportacions havien sigut assumides i
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recollides. Com a conclusió final, en l’informe es deia que el resultat de la
valoració s’ajustava a la realitat dels diferents llocs de treball.
Per tant, malgrat respectar que és legítim que el Comitè d’Empresa i la Junta
de Personal, en l’àmbit de les seves competències i atribucions, facin les
manifestacions que estimin més convenients, en tota situació de conflictivitat,
moltes vegades es poden cometre errors d’objectivitat.
Creu seriosament i sincerament que actualment les Administracions Públiques
pateixen disfuncions entre la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i
determinades reivindicacions dels empleats, que li semblen legítimes, com és
ara la pèrdua del poder adquisitiu que es produeix pel diferencial entre l’IPC
real i l’IPC aplicat. Però això no pot permetre fer segons quin tipus de
manifestacions. En aquest sentit, l'equip de govern i el regidor d’Administració
mai han demostrat desídia en la seva relació amb el funcionaris i treballadors
de l’Ajuntament, ni ho farà, i intenta facilitar el màxim la participació del
personal, com és lògic i com creu que és obvi que ho ha de reafirmar.
Aquesta és la seva resposta i creu que amb aquest dictamen l'equip de govern
compleix escrupolosament la Llei per no veure’s en els mateixos problemes
que el no compliment de la Llei podria produir en relació amb les retribucions
dels empleats públics. També vol manifestar que molts dels mecanismes que
es reclamen en l’informe del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal,
respecte a les possibles millores dels aspectes i de les qüestions retributives
del personal, estan essent afrontades, negociades i consensuades. Recents
decisions, com és ara, la incorporació a la Unitat de Recursos Humans dels
aspectes retributius i d’avaluació del rendiment van en aquesta línia; la
referència que es fa en el Pla d’Actuació Municipal respecte a la implementació
de plans de productivitat extensius al personal de l’Ajuntament, també va en la
mateixa línia; l’escrupolós compliment de l’aplicació econòmica de la valoració,
que, com és sabut, ha significat la “injecció” de 250 milions de pessetes en tres
anys, també està en aquesta línia; les millores contingudes en els incentius de
festivitat, nocturnitat i gratificacions extraordinàries, així com una millor definició
de les dedicacions i jornades que compleix el personal de l’Ajuntament també
ho està. Per tot això, el qualificatiu de desídia li sembla excessiu, i aquesta és
l'única valoració que farà respecte a l’informe.
En qualsevol cas, respecta totes les opinions, però aquesta és la defensa que
ha de fer de la posició de l'equip de govern.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el senyor Irujo ha dit que ell
havia manifestat que respectar la Llei és una virtut. Pel que sembla, aquesta és
una de les poques coses que li han quedat al senyor Irujo de les seves
paraules, i li ha de dir que no l’ha escoltat bé, perquè ell no ho ha dit, sinó que,
en tot cas, ha dit que respectar la Llei és un terme legal. La virtut és pel
Conveni signat fa més de dos anys, que conté tota una sèrie de mèrits positius.
No és cap virtut respectar la Llei, sinó que estan per complir-les, però el curiós
és que l'equip de govern, quan no pot o quan no sap anar a més, té per costum
culpar els altres, que de vegades és l’Administració autonòmica o la del Govern
central i, si bé és cert que la Delegació del Govern va fer tot un seguit
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d’impugnacions respecte el Conveni, dubta que ho fes respecte a les virtuts
que ell ha explicat; les impugnacions eren per altres temes i no pels incentius
de productivitat, de rendiment i del Pla de Carrera. Temes sobre els quals
l'equip de govern no hi ha treballat.
L'equip de govern ha fet una gran reorganització de llocs de treball en la qual
els representants dels treballadors han tingut poca participació, segons les
seves manifestacions. A ell se li fa una mica inversemblant que es faci un nou
Catàleg de Llocs de Treball sense comptar amb l’opinió de qui ha de treballar
en el lloc que s’ha d’ocupar. Però això, evidentment, és problema de l'equip de
govern i del seu estil de participació ciutadana, que trasllada a la seva
organització interna.
Insisteix, a ell no li serveix que l'equip de govern digui que el 95 per 100 dels
ajuntaments no disposen de Pla de Carrera, perquè, en base a aquesta
situació, potser no cal fer res perquè ningú més fa res.
L’important, en qualsevol cas, és que fa dos anys es va signar un Conveni i uns
acords que s’han de dur a terme, posant les eines necessàries perquè sigui
una realitat.
Ni l’oposició ni el personal de l’Ajuntament, que és l’interessat, han demanat
que es faci d’avui per demà, però el que sí es vol és que es comencin a donar
els passos necessaris, posant-hi les eines que calgui, per aconseguir-ho.
Per tant, al marge de la impugnació de la Subdelegació del Govern, i del
compliment de la Llei per part de l’Ajuntament, l'equip de govern ha d’aplicar el
Conveni. D’aquesta manera, el 2 per 100 d’increment salarial, complementat
amb l’incentiu de productivitat, pot millorar considerablement els ingressos del
personal de l’Ajuntament, i, en conseqüència, millorar també l’eficàcia del
servei al ciutadà. Potser és aquest el problema que no sap entendre l'equip de
govern respecte els incentius de productivitat i el rendiment dels treballadors.
L'equip de govern creu que només es pretén cobrar més diners i ell està
convençut que no era així quan es va signar el Conveni i que no és això el que
volen els treballadors, els quals, evidentment, volen cobrar més diners, però
guanyant-se’ls i no com a regal.
Perquè no hi hagi la sensació que es regala aquests diners, cal que s’ofereixi
un servei eficaç al ciutadà, que passa per posar a disposició del personal de
l’Ajuntament eines per desenvolupar aquest servei.
Si el senyor Irujo no entén això, l’Ajuntament de Manresa continuarà formant
part del 95 per 100 de les estadístiques, que s’ha esmentat. Quan interessa,
ens basem en les estadístiques dels qui no fan alguna cosa, però, quan es
tracta d’augmentar els impostos, ens fixem en les ciutat que més els
incrementen.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que no ha dit en cap moment que
no es respecti la Llei, sinó que només ha dit que la documentació s’havia
entregat molt tard als representants dels treballadors i el senyor Irujo ho ha
reconegut.
Pel que fa al segon informe, voldria que el senyor Irujo li digués si està
equivocat o si el Comitè diu alguna cosa que no és certa.
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Voldria preguntar si s’ha reunit alguna vegada el Comitè de Valoració per
definir els llocs de treball de la Relació.
En la seva intervenció només s’ha referit a aquests dos aspectes, que no li
semblen bé, i, malgrat que el senyor Irujo s’ha referit a la contradicció i al fet
que ell no valoraria aquest tema, la veritat és que en la major part de la seva
intervenció ha estat explicant coses sobre els informes dels representants dels
treballadors.
Insisteix, el GMCIU només s’ha referit als dos temes que ha explicat i
s’abstindrà en la votació del dictamen.
El senyor Irujo i Fatuarte es dirigeix al senyor de Puig i li diu que l’informe de
la Junta de Personal al que ha fet referència el representant del GMCIU és
sobre un acord adoptat pel Ple de la Corporació municipal el 18 de desembre i,
per tant, no fa referència al dictamen que se sotmet avui a aprovació.
En concret, aquell acord era sobre la creació del lloc de treball de cap de secció
de Recaptació Executiva que, com ja va explicar en el seu moment, es va
haver de crear amb relativa urgència, per la coincidència que la persona que
feia aquestes funcions, com a conseqüència de la jubilació del tresorer, ha
passat a fer les funcions de tresorer accidental. Les dues funcions són
incompatibles i, tenint en compte que aquesta persona intervé en tots els
procediments de subhasta i que tenia paralitzats molts d’aquests procediments,
calia crear amb una relativa urgència aquest lloc de treball.
Malgrat que es va informar d’aquesta qüestió als representants del personal i
es va comentar en una reunió, no es va seguir aquest procediment. La resta de
modificacions que s’apliquin a la Relació de Llocs de treball, s’hauran de fer
mitjançant el procediment que s’havia acordat prèviament.
Quant a la intervenció del senyor Javaloyes, insisteix, la seva intervenció
respecte el Pla de Carrera conté elements de demagògia, perquè el partit del
senyor Javaloyes ha impugnat els aspectes econòmics dels Plans de carrera
de molts ajuntaments, la qual cosa impossibilita la seva aplicació.
Per això, repeteix, l'equip de govern té la voluntat d’impulsar els Plans de
Carrera i de productivitat, per considerar que són eines bàsiques per a la
modernització de l’Administració, però no pot acceptar que el senyor Javaloyes
faci aquesta separació com a un dèficit de l'equip de govern, tenint en compte
l’actuació del govern central que ja ha explicat.
L'alcalde intervé dient que és cert que en totes les relacions laborals hi ha
d’haver un procés de participació, però també hi ha un procés de negociació.
Per tant, cal recordar on ens estem movent, hi ha d’haver participació, però
també negociació, defensant cadascú legítimament les posicions que consideri
que ha de defensar, respectant els seus interessos.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
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3.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

3.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

3.1.1 RESOLDRE L'AL.LEGACIÓ PRESENTADA PEL SENYOR PEDRO
BADRENAS
PRAT
I
APROVAR
PROVISIONALMENT
LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE MANRESA. FONT
DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
21 de novembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de setembre
del 2000, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES,
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.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 245, de 12 d'octubre del 2000, així com en els
diaris Regió 7, de 7 d’octubre del 2000, i El Periódico, de 30 de setembre del
2000.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat
presentada una al·legació, que és la següent:
NUM.
1

R.E.
26308

DATA
17 oct. 2000

INTERESSAT
PEDRO BADRENAS PRAT

Atès que en aquesta al·legació, l’interessat manifesta la seva disconformitat en
l’aprovació de la Modificació del Pla general, pel que fa al traçat de les noves
alineacions del carrer Font del Gat, perquè entén que aquest traçat comporta
una despatrimonialització dels seus drets.
Atès que en resposta a aquesta al·legació en data 21 de novembre del 2000 ha
estat emès un informe per part dels serveis jurídics d’Urbanisme, el qual es
transcriu a continuació:
“L’interessat basa la seva disconformitat en el fet que l’alineació del carrer de la
Font del Gat s’endarrereix 3,30 m., de forma que una franja de 14,85 m2 de la
seva propietat canvia la qualificació, de clau 1.3 a clau a1. Amb aquest canvi
considera que la finca perd edificabilitat.
En relació a aquesta qüestió s’ha de dir que la Modificació del Pla general en
tràmit planteja, en l’àmbit dels carrers Fonts del Gat/Dante, l’endarreriment tant
de la de la línia d’edificació com de la profunditat edificable en uns 3,50 metres,
per tal de permetre l’accés a les edificacions existents a través de l’execució
d’una plataforma més elevada que la rasant del carrer previst. No hi ha minva
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en l’edificabilitat de la finca, atès que la reculada de la línia d’edificació va
acompanyada de la reculada de la profunditat edificable. Veiem, en efecte,
com amb el planejament vigent la fondària edificable de la finca és de 14 m.,
exactament la mateixa que es proposa en la Modificació puntual (plànols núm.
5 i 6 del document tècnic). No existeix, doncs, pèrdua de drets ni
despatrimonialització sobre la propietat i, en conseqüència, és proposa
desestimar l’al·legació.”
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació.”
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
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. DESESTIMAR l’al·legació formulada pel senyor PEDRO BADRENAS PRAT,
contra l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general de
Manresa. Font del Gat, Dante i Passatge Balmes, en base a les
argumentacions i fonaments de dret exposats en l’informe dels serveis jurídics
d’Urbanisme que es transcriuen a la part expositiva d’aquest Dictamen.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES,
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article
50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta d’una
modificació del Pla General que va quedar sobre la taula en el passat Ple del
mes de desembre.
És una modificació que afecta el carrer Font del Gat, cantonada amb el carrer
Dante i també el passatge Balmes.
Es pretén mantenir la mateixa línia de carrer respecte de les edificacions
existents. El que preveu el Pla General és tal com estan en aquests moments
els edificis consolidats i en la darrera Comissió Informativa d’Urbanisme es van
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debatre les solucions i els motius pels quals no s’havia fet aquesta modificació i
també el projecte d’urbanització que havia consolidat unes edificacions que
quedaran a un metre per sobre de l’alineació de vorera, quan estigui
construïda.
Cal recordar també que en aquesta modificació de Pla General, tal com està
plantejada, hi ha una al.legació presentada pel senyor Pedro Badrenas Prat,
que es desestima. L’interessat al.lega que amb aquesta modificació del Pla
General resulta afectada la seva finca en el sentit que perd patrimoni. Això no
és cert, segons els informes tècnics, sinó que es manté la mateixa profunditat
edificable, que és de 14 metres, i que es trasllada amb la mateixa mida, tal com
està l’actual edificació.
Demana el vot afirmatiu a la desestimació de l’al.legació, donat que no hi ha
lesió als drets de l’al.legant, i a l’aprovació provisional d’aquesta modificació del
Pla General.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que a la Comissió Informativa es va
acordar que la cantonada de baix de carrer Dante es resoldria com figurava en
el dibuix que es va mostrar en la Comissió, tenint en compte que l’última
persona que feia l’al.legació, que era la més afectada, estava d’acord amb la
modificació de la vorera en el sentit que no acabés en forma d’angle.
Aquest va ser el motiu de la reunió i del debat de la Comissió, i més, tenint en
compte que es va dir que aquest tema s’havia plantejat en una altra Comissió
en la qual ell no hi era.
Per tant, insisteix perquè quedi clar, que en la darrera Comissió es va acordar
que la cantonada no acabaria en forma de punxa, sinó que se li donaria una
forma més o menys rectangular o rodona, amb un espai d’un metre o una mica
més d’un metre.
No sap si ho ha entès bé, però li sembla que el senyor García ha parlat d’un
metre d’alçada i no del metre corresponent a aquesta forma.
El senyor García i Comas diu que es tracta de la modificació de la línia
edificatòria, és a dir, es deixa en el mateix lloc que està en aquest moment.
Un altre aspecte és el lloc on es posa la vorera. La situació de la vorera i del
mur es defineix en el projecte d’urbanització, i no en el Pla General, que és el
que s’aprova ara.
Per tant, ara es deixaria la mateixa línia edificatòria prevista i en el projecte
d’urbanització s’esmenarà el projecte en el mateix sentit que es va parlar en la
Comissió d’Urbanisme.
No ho ha esmentat perquè no és objecte de l’aprovació que es farà
seguidament.
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.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
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3.1.2 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL DE MANRESA. LA TALAIA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
4 de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 16 d’octubre del
2000, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. LA TALAIA, 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.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 271, d’11 de novembre del 2000, així com en els
diaris Regió 7, de 28 d’octubre del 2000, i El Periódico, de 26 d’octubre del
2000, i que durant l’esmentat termini no consta que hagi estat presentada cap
al·legació.
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació.”
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
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 PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. LA TALAIA, redactada pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
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El senyor García i Comas intervé novament i explica que es tracta d’una
modificació puntual del Pla General, que afecta els carrers Concòrdia, Bertran
de Castellbell, Bernat de Cabrera i Bernat de Sallent.
És el terreny situat a la part del darrera de la Universitat Politècnica.
Aquesta modificació del Pla General fa referència a un conveni urbanístic que
es va fer per a aquest terreny i que és fruit d’una Sentència judicial, és a dir, en
compliment de la Sentència i del Conveni, s’ha fet aquest tràmit d’aprovació de
Pla General, que ara es passarà a la Comissió d’Urbanisme perquè l’aprovi
definitivament.
Amb això es donarà per acabat el compliment de la Sentència.
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.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

3.1.3 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
4 de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret d'Alcaldia de data 27 d’octubre del 2000 va ser adoptada
la resolució següent:
1r. APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
l’article 60 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 el Pla especial aprovat inicialment en l’apartat
anterior, als efectes de presentació d’al·legacions, durant el termini d’un mes,
comptat des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província. Aquest acord s’anunciarà també en un
dels diaris de major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 60
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb els articles
147.3, 138.2 i 128 del Reglament de planejament urbanístic, aprovat per RD
2159/1978, de 23 de juny.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, a l’efecte del seu coneixement, en
la propera sessió que tingui lloc.
Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 286, de 29 de novembre del 2000, així com en el diari El
Periódico, de 10 de novembre del 2000, i que durant el termini d'exposició
pública de l'expedient no consta que hagi estat presentada cap al·legació.
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Atès que la tramitació dels plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò
que estableix l'article 60 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.
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar
al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
allò que disposa l’article 60 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. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas explica que es tracta d’un Pla Especial l’àmbit del
qual és el Camí de Joncadella, el carrer de Callús i la seva prolongació i al final
es tanca per la prolongació del carrer de Puigmal, corresponent a la barriada
Mion.
Es pretén ordenar la zona, per a la qual cosa s’elaborarà un conveni amb el
Departament de Benestar Social per a la futura edificació de l’equipament de
pisos tutelats, per poder ordenar la zona d’equipaments i aprofitaments
urbanístics existents en aquell entorn, al voltant de la futura entrada a Manresa,
anomenada Eix Universitari.
Demana el vot afirmatiu al dictamen per poder trametre l’expedient a la
Comissió d’Urbanisme.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

3.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

3.2.1 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
GESTIÓ DE LES RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ .
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del dia 20 de desembre del 2000 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d’ordenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la
construcció, elaborat per la comissió d’estudi constituïda pels serveis tècnics i
jurídics del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via pública, amb l’objecte
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d’establir la regulació normativa de les condicions que ha de complir la gestió
de les runes i residus de la construcció en el terme municipal de Manresa.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al.legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre gestió de les
runes i residus de la construcció, segons el text que s’adjunta als presents
acords.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança per un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA als Col.legis Professionals d’arquitectes,
arquitectes tècnics i aparelladors, enginyers superiors, enginyers tècnics
industrials, enginyers tècnics i agrícoles i perits agrícoles , al Gremi de
Constructors de Manresa i comarca i a la Gestora de Runes del Bages S.L., a
l’efecte de presentació d’al.legacions i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança.
El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la
data de recepció de la notificació.
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que
ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació.”
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i diu que aquesta proposta
d’Ordenança ve marcada amb una legislació prèvia, que és la Llei de Residus
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de l’any 1993 i el Decret de l’any 1994, regulador d’enderrocs i residus de la
construcció.
El Decret dóna competències a l’Ajuntament per regular el control dels residus,
definint, però, que no són residus municipals de gestió municipal.
Aquesta Ordenança constituirà un instrument per a l’Ajuntament pel que fa a la
fiança. Així, s’establirà una fiança en l’atorgament de la llicència, mitjançant un
càlcul de la previsió de residus que es generaran i, en acabar l’obra, justificant
la correcta gestió dels residus, es retornarà aquesta fiança.
L’Ordenança municipal està basada en un model tipus fet des de la Junta de
Residus, que han anat aplicant tots els ajuntaments.
Els residus que s’inclouen no són els provinents d’enderrocs, sinó els de la
construcció i els d’excavacions.
L’Ordenança de Manresa inclou també que s’hagin de justificar ordres
generades per ordres d’execució i per expedients de ruïna, és a dir, justificar el
destí de les runes.
També preveu l’exclusió de la fiança per a les empreses constructores que
gestionen els residus de la construcció en plantes de dipòsits correctament
autoritzades. Això no significa que no hagin de declarar a l’inici i al final de
l’obra la previsió de la generació de residus i la seva correcta gestió.
El procés de fiança es fa previ a l’atorgament de la llicència i hi ha un
compromís de retornar-la quan s’hagi justificat la correcta gestió dels residus,
en un termini de dos mesos, a comptar des del moment de la justificació.
L’Ordenança inclou també la possibilitat que, si els residus no es dipositen en
dipòsits específics de residus d’enderroc, sinó que són reutilitzats per a altres
obres públiques, mitjançant matxucadores, puguin quedar exempts d’algun
procés de fiança, malgrat que s’hagi de justificar.
S’han fet consultes prèvies als sectors afectats i ara es proposa al Ple de la
Corporació l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament aquest dictamen d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança que
va ser prou explicada i debatuda a la Comissió Informativa d’Urbanisme.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.

ÀREA D'HISENDA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.1, 4.1.3 i 4.1.4 de l’ordre del dia.

4.1.1 ESTIMAR PARCIALMENT LA SOL.LICITUD DEL SENYOR NARCÍS
RIBA CODINA I CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 40 % EN LA
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QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS
I OBRES PER LA INTERVENCIÓ SOBRE L'ESGLÉSIA DEL CARME.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 9
de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud de bonificació del 95% en la quota l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, presentada pel Sr. Narcís Riba Codina, per
les obres d’intervenció sobre l’Església del Carme (Església Parroquial i
Temple de la Llum de Manresa), emparades en la llicència urbanística
expedient OMA/008700.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
Atès que l’interessat addueix que aquestes obres estan acollides a la
bonificació del 95% prevista a l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança
reguladora de l’impost i, d’altra banda, que el conveni amb l’Església Catòlica
preveu l’exempció d’impostos per a les obres de construcció de temples.
Atès que l’interessat aporta certificat del Bisbat de Vic, en què es fa constar que
la parròquia de la Mare de Déu del Carme és un edifici destinat únicament i
exclusiva al culte catòlic i està exempt de l’impost d’acord amb l’ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda de 29 de febrer de 1988.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació del 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.
Vist l’informe emès pel Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, segons
el qual “en el projecte presentat per l’obtenció de la llicència, la reforma de
l’immoble i la millora de la façana posterior sobre la plaça Europa es planteja a
partir d’una ampliació de la seva superfície i consegüentment del volum actual,
fet que ha de considerar-se com obra nova i no de rehabilitació”.
Atès, doncs, que no és aplicable al present cas la bonificació del 95%
sol·licitada, per no tractar-se d’una obra de rehabilitació.
Atès que a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes
Econòmics de 3 de gener de 1979 no es preveu cap mena de benefici fiscal per
al cas que ens ocupa, i atès que l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda que
menciona l’interessat únicament es refereix a l'aplicació de l’esmentat acord en
relació a l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès, no obstant, que l’apartat 3 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost preveu que gaudiran d’una bonificació del 40% de la
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves
edificacions en el sector del Barri Antic delimitat al plànol que constitueix
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l’annex 1 a l’ordenança i que es tracta d’una obra considerada com de nova
construcció, segons l’informe del Servei d’Urbanisme abans esmentat.
Atès que es compleixen la resta de requisits establerts per tal de tenir dret a la
bonificació del 40% de la quota de l’impost esmentada.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
ESTIMAR parcialment la sol·licitud i concedir una bonificació del 40% en la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la intervenció
sobre l’Església del Carme (Església Parroquial i Temple de la Llum de
Manresa), emparades en la llicència urbanística amb expedient OMA/008700.”

4.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA ANA
M. MUNCUNILL TORRES I CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50
% EN LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 8
de gener del 2001 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: ANA M. MUNCUNILL TORRES, en representació d’AMADEU
ROSELL PLAYA
Expedient: COM/033300 – ICB/000108
Descripció obres: Aplacar façana al C/. Major, 5
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.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General.
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.
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:
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Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: ANA M. MUNCUNILL TORRES, en representació d’AMADEU
ROSELL PLAYA
Expedient: COM/033300 – ICB/000108
Descripció obres: Aplacar façana al C/. Major, 5
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.”

4.1.4 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN
LA
QUOTA
DE
L'IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 8
de gener del 2001 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: OLIVIA JUBERT FRANCÉS, en representació de CE PLUS
6, SA Y ROSME HBS ASS.CB
Expedient: COM/035800 - ICB/000113
Descripció obres: Substituir teules malmeses i soldar tela asfàltica a la
Ctra. de Vic, núm. 12.
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: OLIVIA JUBERT FRANCÉS, en representació d’ARDERIU
BIOSCA SALVADOR I CIA, CB
Expedient: COM/035900 - ICB/000112
Descripció obres: Substituir rajoles malmeses de la façana i encolar-les
a la Ctra. de Vic, núm. 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: JOSEP FARRÀS CARMONA
Expedient: COM/035300 - ICB/000111
Descripció obres: Pintar façana a la Plaça Pedregar, 12
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: MONTSERRAT GRAU CASELLAS
Expedient: COM/034800 - ICB/000110
Descripció obres: Repassar façana i teulada al C/. Sant Bartomeu, 9
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.
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Sol·licitant: ROSA MARIA CAIXACH LLOVET
Expedient: OBM/019200 - ICB/000105
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge al C/. Born, 13-1er.-1ra.
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: PILAR ACHE VILA
Expedient: COM/033800 - ICB/000107
Descripció obres: Canviar teules i canal al C/. Reparadores, 17
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: GAVINA VERGES SENSARRICH
Expedient: OBM/020600 - ICB/000109
Descripció obres: Revestir façana del Bar al C/. Sant Andreu, 9-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.
Sol·licitant: ANGELS ROQUETA RODRIGUEZ
Expedient: COM/036000 - ICB/000115
Descripció obres: Reforma cuina, bany i col·locar paviment al C/.
Vallfonollosa, 9.
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: M. DOLORS IGLESIAS PAGÉS
Expedient: COM/036100 - ICB/000116
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Cós, 18
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: JOAN ISERN VILARRUBLA
Expedient: COM/036700 - ICB/000118
Descripció obres: Pintar façana al C/. Cós, 23 xamfrà C/. Llum.
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: MÒNICA MONTOYA TERRONES, en representació d’
ANTONIA GARCIA ALBARRACIN
Expedient: COM/036400 - ICB/000117
Descripció obres: Adequació del terra, substitució porta i posar rètol al
C/. Joc de la Pilota, 7
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 per la Tècnica d’Administració General.
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
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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.
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.
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: OLIVIA JUBERT FRANCÉS, en representació de CE PLUS
6, SA Y ROSME HBS ASS.CB
Expedient: COM/035800 - ICB/000113
Descripció obres: Substituir teules malmeses i soldar tela asfàltica a la
Ctra. de Vic, núm. 12.
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: OLIVIA JUBERT FRANCÉS, en representació d’ARDERIU
BIOSCA SALVADOR I CIA, CB
Expedient: COM/035900 - ICB/000112
Descripció obres: Substituir rajoles malmeses de la façana i encolar-les
a la Ctra. de Vic, núm. 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: JOSEP FARRÀS CARMONA
Expedient: COM/035300 - ICB/000111
Descripció obres: Pintar façana a la Plaça Pedregar, 12
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: MONTSERRAT GRAU CASELLAS
Expedient: COM/034800 - ICB/000110
Descripció obres: Repassar façana i teulada al C/. Sant Bartomeu, 9
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: ROSA MARIA CAIXACH LLOVET
Expedient: OBM/019200 - ICB/000105
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge al C/. Born, 13-1er.-1ra.
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: PILAR ACHE VILA
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Expedient: COM/033800 - ICB/000107
Descripció obres: Canviar teules i canal al C/. Reparadores, 17
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: GAVINA VERGES SENSARRICH
Expedient: OBM/020600 - ICB/000109
Descripció obres: Revestir façana del Bar al C/. Sant Andreu, 9-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.
Sol·licitant: ANGELS ROQUETA RODRIGUEZ
Expedient: COM/036000 - ICB/000115
Descripció obres: Reforma cuina, bany i col·locar paviment al C/.
Vallfonollosa, 9.
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: M. DOLORS IGLESIAS PAGÉS
Expedient: COM/036100 - ICB/000116
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/. Cós, 18
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: JOAN ISERN VILARRUBLA
Expedient: COM/036700 - ICB/000118
Descripció obres: Pintar façana al C/. Cós, 23 xamfrà C/. Llum.
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: MÒNICA MONTOYA TERRONES, en representació d’
ANTONIA GARCIA ALBARRACIN
Expedient: COM/036400 - ICB/000117
Descripció obres: Adequació del terra, substitució porta i posar rètol al
C/. Joc de la Pilota, 7
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 explica que el primer dictamen fa
referència a la sol.licitud de bonificació del 95 per 100 en la quota de l'ICIO per
a les obres d’intervenció sobre l’Església del Carme.
L’interessat diu que el conveni amb l’Església Catòlica preveu l’exempció
d’impostos per a les obres de construcció de temples. També argumenta que
en determinades ordres ministerials, es preveuen situacions d’aquest privilegi.
L’Ordenança fiscal de l'ICIO, en el seu article 4-bis, preveu la bonificació del 95
per 100 en el cas d’obres que es realitzin al barri antic, quan siguin de
rehabilitació.
D’acord amb l’informe tècnic, el projecte que presenta per a l’obtenció de la
llicència, la reforma de l’immoble i la millora de la façana posterior sobre la
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plaça d’Europa es planteja a partir d’una ampliació de la seva superfície i, en
conseqüència, del volum actual. Fet que tècnicament s’ha de considerar com a
obra nova i no de rehabilitació.
Així doncs, la bonificació del 95 per 100 no és aplicable en aquest cas.
D’acord amb la legislació de l’Estat i la Santa Seu, sobre assumptes
econòmics, no es preveu cap mena de benefici fiscal, en aquest cas, i l’ordre
del Ministeri d’Economia i Hisenda es refereix únicament a l'IVA. Malgrat això,
l’apartat 3 de l’article 4-bis de l’Ordenança esmentada preveu que es
beneficiaran de la bonificació del 40 per 100 les obres de noves edificacions
que es realitzin en el barri antic. Per tant, en aquest cas, correspon la
bonificació del 40 per 100 esmentat.
En conseqüència, s’estima parcialment la sol.licitud presentada per l’Església
del Carme i el Temple de la Llum de Manresa, amb la concessió de la
bonificació d’aquest 40 per 100.
El segon dictamen, també sobre la quota de l'ICIO, fa referència a la bonificació
del 50 per 100 en aplicació del mateix article de l’Ordenança fiscal, en el cas
d’obres de rehabilitació de façanes, d’edificis situats fora del barri antic.
En aquest cas, la sol.licitud és del senyor Amadeu Rosell Playà, per a aplacar
la façana del carrer Major, número 5, la qual s’estima.
El tercer dictamen, correspon a la bonificació del 95 per 100 del mateix impost,
en base al mateix article de l’Ordenança, per a les obres de rehabilitació del
barri antic.
S’han presentat 11 sol.licituds, que s’han estimat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1, 4.1.3 i
4.1.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.

4.1.2 APROVAR
PROVISIONALMENT
LA
MODIFICACIÓ
DE
DETERMINATS ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 3,
11, 18, 22 I 36.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 10
de gener del 2001 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta del Director dels Serveis a la Persona, segons la qual:
•

Des d’aquest departament es va demanar l’anul·lació de dues taxes
referents al cens i control d’animals domèstics i de companyia

•

Degut a un error de transcripció es va anul·lar la taxa corresponent a
“inscripció, registre i placa de gossos”, i per tant, caldria fer la rectificació
següent:
-

Tornar a crear la taxa corresponent a “inscripció, registre i placa de
gossos”
Anul·lar la taxa corresponent a “vacunació i medalla sanitària”
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Vista la proposta emesa pel Cap de la Policia Local, en relació a diverses
modificacions de les taxes per aprofitament especial o utilització privativa del
domini públic.
Atès que s’ha observat que determinats mòduls continguts a l’annex a
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estan sobrevalorats i és convenient la seva reducció.
Atès que cal adequar la redacció de diversos epígrafs de l’ordenança
reguladora de la taxa per atorgament de llicències d’obertura a la normativa
actual.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de determinats articles de les
ordenances fiscals següents:
•

Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres:
- Es modifica la quantia dels mòduls continguts en l’annex 2 a
l’ordenança que es detallen:

•

Rehabilitació
parcial
interior
d’habitatge,
consistent en modificació d’envans, paviments i
actuació a cuina i banys, sense fer-ne la
substitució total d’aquests.

12.000 PTA/m2

Substitució o formació de bany complet acabat,
amb totes les peces de sanitari incloses, i
superfície útil superior a 5 m2. Inclou enrajolat de
parets

130.000PTA/m2

Substitució o formació de cuina completa, amb
mobles alts i baixos, pica-rentaplats i enrajolat de
parets. Superfície útil superior a 10 m2

105.000 PTA/m2

Substitució o formació de cuina completa, amb
mobles alts i baixos, pica-rentaplats i enrajolat de
parets. Superfície útil inferior a 10 m2

85.000 PTA/m2

Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per atorgament de
llicències d’obertura
- Es modifica el primer paràgraf de l’epígraf 5 de l’article 8, que quedarà
redactat de la forma següent:
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“Indústries i activitats classificades subjectes al règim especial que
assenyala el Reglament de 30 de novembre de 1961 i l’article 24 de la
Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, i disposicions
complementàries”
- Es modifica l’epígraf 6 de l’article 8, el qual quedarà redactat de la
forma següent:
“Expedients de pròrroga, modificació o atorgament provisional de
llicències”
•

Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors,
grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
Es modifica l’epígraf 3 de l’article 5, que quedarà redactat de la manera
següent:
“Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini públic
municipal, excepte quan aquest es realitzi per mitjà de contenidors o
altres elements auxiliars o complementaris del transport i suposi el
pagament de la tarifa de l’epígraf 1.5 d’aquest article”.

•

Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per utilització privativa
i aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la
instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat
i d’altres elements similars, referents a establiments o activitats
comercials, industrials, professionals o de serveis
- Es modifica l’epígraf 1 de l’article 5, que quedarà redactat de la forma
següent:
“Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres instal·lacions
semblants que no tinguin la consideració de construcció de naturalesa
urbana als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles”

•

Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per la prestació de
serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
- Es deroga l’actual epígraf 1 de l’article 5 (Vacunació i medalla sanitària)
S’estableix la taxa corresponent a “Inscripció, registre i placa de
gossos”, que passarà a ser l’epígraf 1 de l’article 5:
Epígraf
1

Inscripció, registre i placa de gossos

Tarifa (PTA)
1.275
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SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova
redacció dels articles, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al
Butlletí oficial de la província, el qual també es publicarà en un dels diaris de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap reclamació o
al·legació, els acord adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí
Oficial de la Província els acord elevats a definitius i el text íntegre dels articles
modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor al dia següent
de la publicació de l’anunci esmentat, i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que, quan es van presentar les
modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2001, el Servei d’Acció
Ciutadana va demanar l’anul.lació de dues taxes referents al cens i control
d’animals domèstics i de companyia. Degut a un error de transcripció, es va
anul.lar la taxa corresponent a la inscripció i registre, que és necessària per a la
preceptiva inscripció i registre dels gossos.
Aprofitant, doncs, aquesta necessària modificació, se n’inclouen també d’altres,
amb les que es pretén adequar les Ordenances fiscals a la legislació vigent i
també s’incorporen alguns aclariments per a una major i millor transparència
operativa.
En conjunt, es tracta de modificacions estrictament formals i molt tècniques,
que resumeix a continuació:
Respecte a l'Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'ICIO, la regidoria
d’Hisenda ha observat que, en el cas d’obres menors, els mòduls que
s’aplicaven per al càlcul de l'ICIO eren una mica superiors als fixats pel Butlletí
Estatal de la Construcció. És una qüestió estrictament numèrica i s’ha
considerat convenient incorporar les modificacions necessàries per a
l’adequació amb el Butlletí esmentat, en el sentit de rebaixar el preu per metre
quadrat en el cas de les obres menors. Afecta a la modificació de paviments,
actuacions en cuines, banys, etc., que passaran a uns mòduls econòmicament
més reduïts.
Quant a l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per atorgament de
llicències d’obertura, d’acord amb la legislació de la Generalitat de Catalunya,
era necessari incorporar en el redactat el terme Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, i així s’ha fet. Per tant, aquesta Ordenança fiscal
preveurà aquest redactat.
Alhora, l’epígraf 6 de l’article 8 es clarifica i es concreta, per a una major
transparència, com ha dit abans. Així, es parla d’expedients de pròrroga,
modificació o atorgament provisional de llicències.
L'Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies i altres
materials i elements, afectava fonamentalment el barri antic en el cas concret
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de la taxa per contenidors. La bonificació existent per al barri antic del 90 per
100 feia que, en aplicar la taxa mínima, fos molt superior al que la bonificació
preveia. S’ha suprimit, doncs del seu redactat, la línia corresponent a la tarifa
mínima, perquè es puguin acollir a aquesta bonificació.
En l'Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per utilització privativa i
aprofitament especial del domini públic municipal derivats de diverses
instal.lacions, la modificació és de matís: faltava el concepte “parasols”, que
s’ha afegit als de veles, paravents, tendals, marquesines, etc.
Finalment, en l'Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia, que és la que
dóna origen a aquestes modificacions, es deroga l’actual epígraf 1 de l’article 5
sobre la vacunació i medalla sanitària, i s’estableix la taxa corresponent a la
inscripció, registre i placa de gossos, que passarà a ser l’epígraf 1 de l’article 5,
la tarifa del qual és de 1.275 pessetes.
Així, doncs, com es pot observar, es tracta de modificacions molt senzilles i que
afecten únicament l’aspecte formal de les taxes.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà negativament
el dictamen, en coherència amb la seva postura en l’aprovació de les
Ordenances fiscals, entenent però, que es tracta de qüestions tècniques.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS - Sr.
Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr.
Eduardo Teixeiro, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sr. Josep Empez,
Sra. Anna Torres i Sr. Francesc Caballo -; 1 GMIC-V i 3 GMERC); 8 vots
negatius (GMCIU) i 2 abstencions (GMPP), i, per tant, amb el quòrum que
determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya.
5.

PROPOSICIONS

5.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA CREACIÓ DE PLACES ESCOLARS PER A NENS I
NENES DE 0 A 3 ANYS

El secretari dóna compte de la proposició, del dia 11 de gener del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que a la ciutat de Manresa es constata, curs rere curs, una mancança en
l’oferta de places escolars per a la població infantil de 0 a 3 anys.
Atès que el Govern català va tirar endavant una iniciativa amb la qual se
subvenciona la creació de places escolars de titularitat municipal per a nens i
nenes de 0 a 3 anys.
Atès que s’han acollit a la iniciativa esmentada un gran nombre de municipis
del país i, per contra, ens consta que no ho ha fet així l’Ajuntament de Manresa.
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El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
L'equip de govern iniciarà de manera immediata els tràmits necessaris per tal
d’acollir-se a la convocatòria d’ajuts del Govern català per a la creació de noves
places escolars de titularitat municipal per a infants de 0 a 3 anys.”
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que l’objectiu de la proposició
és clar: es pretén que hi hagi més places de llars d’infants de titularitat
municipal a la ciutat de Manresa.
Malgrat això, li agradaria explicar la causa per la qual el GMCIU ha presentat
aquesta proposició.
L’ensenyament, com és sabut, és un tema del qual s’opina molt en general, es
diuen moltes coses i es fan moltes afirmacions, i creu que és bo que les
afirmacions es facin en funció de la realitat de les dades. Malgrat que la realitat
siguin única, les opinions seran divergents, però és important no deixar anar
frases sense contestar-les en base a la realitat.
Ho diu perquè el fet que un grup municipal demani la creació de places de llars
d’infants de titularitat municipals es pot entendre com a la voluntat d’ “apuntarse al carro” d’aquella veu que sona, dient que ara la Generalitat “carrega el
mort” de la creació d’aquestes places als Ajuntaments.
Moltes vegades es deixen anar frases d’aquest tipus sense tenir en compte tota
la realitat del tema i, per tant, creu que és bo que es tingui clar i, a partir d’aquí,
que cadascú mantingui o no les seves opinions.
És bo saber que, malgrat que aquest no sigui un tram d’edat d’escolarització
obligatòria, a Catalunya, el 100 per 100 de nens de 3 a 6 anys estan
escolaritzats; també és bo saber que en el cas dels alumnes de 3 anys, la
mitjana d’escolarització a l’Estat espanyol és del 60 per 100, per tant, queden
molt lluny del 100 per 100 de Catalunya. Aquesta situació també es dóna en
molts altres països europeus d’alguns dels quals es diu que ens hem
d’enlluernar o ens hem de fixar.
També cal saber que en la franja d’edat de 0 a 3 anys, s’ha passat de 6.500
places d’oferta a l’any 1990 a 42.100 a l’any 1999. L’increment és molt
significatiu, però l’important és que a l’any 1990 aquestes places eren de
titularitat privada i, en canvi, la meitat de les 42.100 places de l’any 1999 són
públiques, un nombre molt important de les quals són municipals, creades pels
ajuntaments de Catalunya.
Aquestes són les dades de l’escolarització infantil no obligatòria, és a dir, de 0 a
6 anys.
El marc legal és una altra de les realitats que cal tenir en compte. Es refereix
bàsicament a la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).
L’apartat 2n. de l’article 7 d’aquesta Llei diu que l’educació infantil tindrà
caràcter voluntari i que les Administracions públiques (dins de les quals es
poden incloure l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya)
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garantiran l’existència d’un nombre de places suficients per assegurar
l’escolarització de la població que la sol.liciti. En l’apartat 3r. del mateix article,
la LOGSE diu que l’Administració educativa (que en el cas de Catalunya, és la
Generalitat de Catalunya) coordinarà l’oferta de places escolars d’educació
infantil de les diverses Administracions Públiques. És a dir, es torna a veure
clarament que diferencia perfectament l’Administració educativa en el sentit que
és la responsable de coordinar l’oferta educativa, d’acord amb uns paràmetres
o amb el que decideix el govern en aquell moment, però coordinarà l’oferta de
places escolars de les Administracions públiques, en general. Per tant, se
sobreentén que les diverses Administracions públiques creen places de llars
d’infants.
El 100 per 100 d’escolarització dels 3 als 6 anys s’ha aconseguit directament a
partir de l’esforç concret del Govern de Catalunya, i en el tram de 0 a 3 anys, és
on es demana un esforç per part dels ajuntaments, que ja s’ha produït, i que
ara es torna a demanar.
La realitat de Manresa és que hi ha tres llars d’infants que pertanyen a la
Generalitat de Catalunya: la Picarol, la Ginesta i l’Espurna, i també hi ha la llar
El Solet del barri del Xup que és municipal i en la qual es van crear unes places
a l’any 1993. Aquesta és l’única llar d’infants creada per l’Ajuntament de
Manresa.
A partir d’aquí, hi ha l’Ordre del Departament d’Ensenyament del 5 de juny del
2000, que explica com els ajuntaments de Catalunya es poden acollir a unes
línies de subvencions per crear places de titularitat municipal per a les llars
d’infants, per a nens i nenes de 0 a 3 anys, amb una aportació de 1.268 milions
de pessetes del Govern de Catalunya. Aquesta Ordre ha tingut una acceptació
realment important, ja que s’hi han acollit 152 municipis de Catalunya,
evidentment, governats per tot tipus de partits polítics, perquè les necessitats
són evidents en qualsevol ajuntament, independentment de qui el governi.
Per últim, després de veure la realitat, li agradaria parlar de la voluntat política.
El GMCIU considera que els grups polítics de l’oposició del Parlament de
Catalunya estan en el seu dret d’analitzar, criticar i impulsar el Govern de
Catalunya perquè faci tasques diverses, en aquest cas, en benefici d’assegurar
l’escolarització completa dels nens i nenes de Catalunya que ho sol.liciten.
Però és important saber que aquesta tasca dels grups de l’oposició del
Parlament de Catalunya no és o no hauria de ser equivalent a la dels partits
polítics que governen en una ciutat determinada, en aquest cas, Manresa.
Pel que fa referència a la voluntat política de Convergència i Unió,
específicament a Manresa, no és criticar l'equip de govern pel sol fet de criticarlo, sinó intentar impulsar que aquest equip de govern prengui iniciatives i que
governi en benefici del que el GMCIU, equivocadament o no, considera com el
benefici dels manresans i manresanes.
En aquest sentit, per exemple, hi ha un altre aspecte relacionat amb les llars
d’infants: durant dos exercicis pressupostaris el GMCIU ha presentat una
esmena perquè hi hagi una partida en els Pressupostos per a l’ajuda a famílies
que ho necessitin per pagar la llar d’infants. En les dues ocasions, l'equip de
govern ha rebutjat aquestes esmenes, el GMCIU no descarta continuar
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intentant-ho en el futur, i ha reclamat públicament que Manresa s’aculli a la
convocatòria d’ajuts per a la creació de places de 0 a 3 anys, que és fruit de
l’Ordre del 5 de juny del 2000, esmentada.
El GMCIU així ho va fer en una data molt propera a l’aparició de l’Ordre i l'equip
de govern va manifestar les seves argumentacions per les quals no s’hi
acolliria, la qual cosa coincidia amb el que se sentia per part de molts
ajuntaments que també deien que no s’hi acollirien.
No fa gaires dies, el GMCIU ha tornat a reclamar públicament que Manresa
s’aculli a l’Ordre. Malgrat que els terminis legals ja haurien finalitzat, es tractaria
de negociar amb el Departament d’Ensenyament poder-se acollir a l’esperit de
l’Ordre, perquè considera que té la mateixa validesa que al començament i, a
més, l’argumentació emprada per molts ajuntaments per no acollir-s’hi està
perdent força, perquè molts d’ells que estan governats pels mateixos partits
polítics que el de Manresa s’hi han acollit en benefici dels ciutadans dels seus
municipis.
Després d’haver-ho reclamat públicament, si al seu criteri, l'equip de govern “no
mou fitxa”, el GMCIU plasma aquesta voluntat en una proposició concreta que
sotmet a la consideració del Ple, perquè s’adopti el compromís de treballar de
manera immediata en la creació de places escolars de titularitat municipal per
als nens i nenes de 0 a 3 anys.
Creu que també és bo recordar que aquesta proposició va ser anunciada en la
Comissió dels Serveis a la Persona celebrada la setmana anterior al Ple, per
una clara voluntat d’obrir-se a la negociació, i aquesta voluntat negociadora ha
estat exactament igual per part de l'equip de govern o, com a mínim, per part
del regidor d’Ensenyament.
Per tant, la voluntat política del GMCIU és manifesta i clara. Es tracta que
l'equip de govern en aquest moment també manifesti si la seva voluntat política
és la de treballar de manera immediata perquè Manresa disposi de més places
per a nens i nenes de 0 a 3 anys, ja que no s’està cobrint la demanda.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que el tema que motiva
aquesta proposició ha generat ja diverses polèmiques entre ell i el senyor
Llobet, algunes en el Ple i altres en els mitjans de comunicació.
En aquesta ocasió, creu que tant el senyor Llobet com ell estan convençuts que
seria bo que, més enllà del debat, no hi hagués molta polèmica i que, en tot
cas, el debat servís per identificar aspectes concrets, que permetessin avançar,
encara que sigui poc, en la línia de satisfer una necessitat.
En aquest sentit, el senyor Llobet i ell han fet ús de les noves tecnologies
durant les últimes hores per intercanviar-se documents i opinions i espera que
amb això els dos hagin pogut identificar aquelles qüestions que permetin al final
de la seva intervenció fer una proposta que es pugui consensuar.
Abans, però, li agradaria clarificar sobre quines bases se sustenta l’opinió de
l'equip de govern respecte a aquest tema.
En destacaria bàsicament tres: una no precisa gaire explicació, ja que el
GMCIU l’esmenta en la seva proposició. Es refereix al fet que hi ha una
necessitat no coberta, una mancança en l’oferta i una necessitat que les
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modificacions de les estructures familiars i els nous hàbits de treball fan
evident. Per tant, no hi insistirà més, perquè considera que està molt clar.
La segona base fa referència al Pla d’Actuació Municipal, en el qual l'equip de
govern adopta un compromís concret, consistent en concertar amb el
Departament d’Ensenyament un pla per a la creació de places de l’etapa de 0 a
3 anys a la ciutat de Manresa. Quan l'equip de govern utilitza el concepte
“concertar” ho fa conscient del seu significat, perquè entén que el fet que
l’Ajuntament no tingui competència en aquest tema no vol dir que no hi tingui
responsabilitats. Per tant, creu que aquesta Administració ha de tenir
iniciatives, de la mateixa manera que ho fa en molts altres àmbits de l’educació
a la ciutat, en base a aquest sentit de la responsabilitat. Per això, creu que val
la pena recordar que en aquests moments l’àmbit de col.laboració que hi ha
entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Ensenyament és molt ampli,
ja que es pot avaluar en uns quants centenars de milions de pessetes i, per
tant, des d’aquest punt de vista, a l’hora de fer balanç de les col.laboracions, no
es tracta només de comptar quantes llars d’infants té la Generalitat i quantes té
l’Ajuntament de Manresa, sinó quin és el conjunt de recursos que hi aboca
l’Ajuntament. No és per “posar-se medalles”, ni molt menys, sinó com a
recordatori i per l’afany de posar dades sobre la taula, com ha fet el
representant del GMCIU, l’Ajuntament de Manresa ha fet un important esforç
per a la dinamització del Conservatori, en el seu projecte educatiu i en la
retribució dels professionals que hi treballen per homologar-los amb el nivell de
Secundària. Això provoca que els costos del Conservatori per a l’Ajuntament de
Manresa superin en aquests moments els 200 milions de pessetes, malgrat que
el Conveni signat amb la Generalitat no ha augmentat, sinó que en l’últim any
més aviat s’ha reduït una mica. S’ha millorat l’oferta de l’Escola d’Arts, que
costa a l’Ajuntament 40 milions de pessetes i, per ara, no hi ha concertació amb
la Generalitat. Espera que durant aquest any 2001 i de cara al 2002, n’hi hagi,
en compliment dels acords adoptats amb al Federació de Municipis. S’han
destinat també els dos darrers Fons FEDER a temes educatius: la Universitat,
la Fàbrica Balcells i el Conservatori. Així mateix, s’està acabant l’Escola
d’Adults, que l’Ajuntament entregarà a la Generalitat, com també s’està acabant
un parvulari al Col.legi de Sant Ignasi, que també s’entregarà a la Generalitat.
S’ha fet un important esforç en temes de manteniment i s’està col.laborant amb
la Generalitat amb una proposta de reordenació dels equipaments educatius a
la ciutat, que implica una important inversió a l’Escola Cabanes i a la fusió de
les escoles de primària.
Així doncs, l’Ajuntament de Manresa està col.laborant amb la Generalitat en tot
el tema de l’escolarització i de les necessitats educatives especials. Per tant,
creu que hi ha un important àmbit de col.laboració que l'equip de govern té la
intenció d’ampliar, en els possibles, respecte el tema de l’etapa educativa de 0
a 3 anys.
La tercera base fa referència al Decret d’ajudes que va ser aprovat per la
Generalitat l’any passat, al qual ha fet referència el senyor Llobet.
L’equip de govern, com ja ha dit i ara repeteix, creu que aquest no és
l’instrument adequat per fer una bona concertació amb els ajuntaments, tant
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per raons de forma com de fons. Pel que fa a les raons de forma, suposant que
s’accepti la teoria que la competència és compartida per les Administracions,
tal com diu la LOGSE, les dues Administracions implicades decidiran què fa
cada una i quina part paga, però el que no faran mai és dir a l’altra
Administració el que ha de fer i el que ha de pagar. Per això, és evident que un
Decret no és la manera correcta de concertar.
Quant a les raons de fons, les quantitats que es plantegen difícilment es poden
considerar com a incentius equilibrats per a la promoció de noves places.
Per altra banda, el fet que alguns ajuntaments s’hagin acollit a aquesta
normativa, no significa que hi estiguin d’acord i el nombre d’ajuntaments no és
el paràmetre adequat per mesurar l’eficàcia de la normativa, sinó que en tot
cas, tenint en compte que la normativa pretenia crear noves places, s’hauria de
quantificar quantes se n’han creat de nou amb aquesta normativa.
Creu que la major part dels ajuntaments s’hi han acollit perquè ja tenien
projectes endegats per crear aquestes places i, per tant, s’haurien fet
igualment.
De la mateixa manera, si l’Ajuntament de Manresa hagués tingut en marxa un
projecte per construir una llar d’infants, s’hauria acollit a la normativa, malgrat
que es donin pocs recursos, ja que val més poc que res.
Malgrat això, creu que l’ajuntament no es pot quedar en la pura crítica al
Decret, sinó que ha de “moure fitxa” i prendre iniciatives. En aquest sentit,
proposa l’adopció d’una esmena transaccional a la proposició del GMCIU, que
espera que es pugui votar conjuntament.
El redactat de l’esmena seria el següent:
“Atès que a la ciutat de Manresa es constata, curs rere curs, una mancança de
places escolars per a la població infantil de 0 a 3 anys.
Atès que en el Pla d’Actuació Municipal, el govern de la ciutat s’ha compromès
a concertar, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, un Pla
Local de creació de places per a l’etapa d’educació de 0 a 3 anys.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
L’equip de govern iniciarà, de forma immediata els treballs per elaborar un
projecte de llars d’infants de titularitat municipal, concretant-ne la ubicació, els
costos de construcció i els costos de finançament, per tal de concertar amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat un pla de finançament sobre la
base de la corresponsabilitat, tant pel que fa referència a la construcció, com al
funcionament posterior de l’equipament.”
Això recull la preocupació del GMCIU perquè l’Ajuntament adopti iniciatives
sobre aquest tema, que ja li semblen pertinents i que també li demana la
comunitat educativa, però, per altra banda, preserva la necessitat que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat també mogui fitxa pel que fa
referència al marc de finançament d’aquest tipus de complements educatius.
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L’Ajuntament farà el projecte, concretarà la seva ubicació i els costos
previsibles de funcionament, i amb ell, intentarà d’alguna manera amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat avançar en aquesta línia de
concertació.
Això recull fonamentalment els aspectes més importants de la proposició del
GMCIU i del que han estat parlant durant les darreres hores.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que
aquestes places són vitals, per això, no es reiterarà ni es farà pesat en els
arguments que ja s’han manifestat anteriorment.
Malgrat això, el GMPP hauria votat afirmativament la proposició del GMCIU,
perquè recull la sensibilitat que és necessari crear aquestes noves places, però
si se sotmet a votació l’esmena que ha exposat el senyor Mora, se sumarà,
perquè creu que manifesta la mateixa sensibilitat.
Si s’aprova l’esmena exposada pel senyor Mora, demana a l'equip de govern
que no s’eternitzin els treballs necessaris per determinar els costos, perquè en
aquest moment hi ha una manca de places, però es pot donar el cas que quan
se sàpiga com s’ha de cofinançar aquest tema, ja no siguin necessàries les
places.
El senyor Llobet i Mercadé diu que, tal com ha manifestat el senyor Mora, la
feina que han fet conjuntament per intentar arribar a un acord, intentava
respondre bàsicament a trobar una solució o una manera d’impulsar realment
que hi hagi més places de llars d’infants a la ciutat de Manresa, i no a entrar en
discussions sobre la política educativa.
Malgrat això, és lògic que en la seva intervenció ell hagi intentat exposar els
arguments pels quals s’ha arribat a aquesta proposició i s’han fet
manifestacions públiques durant els mesos anteriors.
Li sembla bé que el senyor Mora hagi fet ús del seu dret a opinar. No li
respondrà cap de les opinions manifestades, però, tenint en compte que el
regidor d’Ensenyament ha parlat amb un cert orgull, en el bon sentit de la
paraula, del que està fent l'equip de govern respecte a l’ensenyament en el
tema universitari, de la Fàbrica Balcells, del parvulari del Col.legi de Sant
Ignasi, etc., li ha de dir que li sembla bé que hi hagi aquest legítim orgull, però
el senyor Mora ha de comprendre que la tasca de l’oposició no és reclamar que
es faci el que ja s’està fent. Una de les funcions de l’oposició és impulsar que
es facin coses que l’oposició creu que és bo fer i que l'equip de govern no està
fent. Per això, és lògic que el GMCIU hagi demanat que es facin llars d’infants
de 0 a 3 anys a la ciutat de Manresa.
Pel que fa a la proposta d’esmena transaccional, si evitar parlar, ni per bé ni per
mal, específicament de l’Ordre del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, és una manera d’arribar a l’acord d’iniciar immediatament els
treballs per crear places de titularitat municipal, concertadament amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, creu que s’ha aconseguit
l’objectiu i, per tant, el vot del GMCIU serà afirmatiu.
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El secretari diu que es compleixen els requisits, és a dir, s’entén que decau la
proposició originalment presentada pel GMCIU. Fruit del debat de tots els
grups, se’n presenta una altra a proposta del senyor Mora i, per tant, com que
tots els grups estan d’acord, entendríem que hi ha una esmena transaccional,
que és la que s’hauria de votar.
L'alcalde diu que s’entén que la redacció de l’esmena constarà en l’acta i, si hi
ha algun dubte, tant el GMCIU com el senyor Mora, en nom del govern, es
posen d’acord en les qüestions que puguin quedar respecte a la proposició.
Per tant, queda retirada la proposició del GMCIU i se sotmet a votació l’esmena
transaccional.
Sotmesa a votació l’esmena transaccional, s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents i, per tant, es declara acordat el següent:
L’equip de govern iniciarà, de forma immediata els treballs per elaborar un
projecte de llars d’infants de titularitat municipal, concretant-ne la ubicació, els
costos de construcció i els costos de finançament, per tal de concertar amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat un pla de finançament sobre la
base de la corresponsabilitat, tant pel que fa referència a la construcció, com al
funcionament posterior de l’equipament.

6.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.

6.1

DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL REGIDOR DELEGAT
D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 1/2001, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT

El secretari dóna compte del dictamen del dia 12 de gener del 2001 que, transcrit,
diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2002, 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 de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
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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, i 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 a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici del 2002.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 1/2001 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.- 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 1/2001 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions."
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que aquest expedient de
modificació s’enquadra en un tecnicisme que no és freqüent: és el que
s’anomena Pressupost prorrogat, que és aquell que està vigent a 1 de gener
sense cap tipus d’increment.
Amb el dictamen de modificació de crèdits número 1/2000, per raons tècniques
de gestió, es pretén una reclassificació de determinat personal del Centre
d’Iniciatives per a l’Ocupació i del grup d’agents d’ocupació i desenvolupament
local, de manera que es pugui portar una gestió més individualitzada. Per això,
es produeix la baixa de personal d’Administració General i l’augment en
partides d’ocupació per a les imputacions corresponents al període de març a
desembre, que és quan serà vigent aquesta modificació de crèdit.
Així doncs, insisteix, es tracta d’una aplicació del Pressupost prorrogat, no
freqüent i d’una reclassificació de partides de personal d’Administració General
a partides dels Plans Ocupacionals.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que una de les coses que li van
quedar de la presentació del senyor Teixeiro sobre el Pressupost 2001 va ser la
denominació de Pressupost estàtic i Pressupost dinàmic. I creu que a aquest
ritme, el d’aquest any serà molt dinàmic, perquè abans d’estar aprovat
definitivament, ja s’estan fent canvis de partides.
L’any passat es van fer 34 canvis de partides i aquest any potser es farà marca.
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Al marge d’aquest comentari, el GMCIU, que sempre s’ha abstingut en la
votació dels expedient de modificació de crèdit, en aquest cas, tenint en compte
l’elevat import de què es tracta, votarà negativament el dictamen.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que, seguint el comentari del senyor de Puig,
diria que actualment per estar en el mateix lloc, cal córrer el doble, tal com es
diu en el conte Alícia en el país de les meravelles. Per això el dinamisme del
Pressupost va una mica en aquesta línia.
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.

6.2

MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE L’AJUDA ALS
DAMNIFICATS PEL TERRATRÈMOL DEL SALVADOR

El secretari dóna compte de la moció del dia 15 de gener del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que els ciutadans d'El Salvador van patir dissabte passat les greus
conseqüències d'un important terratrèmol que hores d'ara ja ha causat uns cinc
cents morts i uns 4.000 desapareguts.
Atesa la demanda d'ajut internacional realitzada pels dirigents del país afectat i
que és necessari que sigui ràpida per intentar apaivagar els resultats fatals del
terratrèmol.
Atès que les ONG amb més presència en aquell país recomanen que l'ajut que
arribi des de la resta de països sigui econòmic perquè aquesta és la millor
forma de canalitzar els recursos.
Atès que Manresa, i especialment el seu Consell de la Solidaritat ja ha
demostrat en altres ocasions un alt grau de sensibilització i de solidaritat en
casos similars (Huracà Mich, camps de refugiats de Tanzània, etc...)
És per tot això que els grups municipals del PSC, CiU, ERC, PPC i IC-V
proposem al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords.
Primer.- Donar tot el suport necessari a les activitats que organitzi i coordini el
Consell de la Solidaritat de Manresa com a ajut a El Salvador i proposar a
aquest Consell que hi destini una quantitat significativa dels diners públics que
gestiona dins el ajut d'emergència que anualment pressuposta.
Segon.- Demanar als ciutadans de Manresa que se solidaritzin amb el poble de
El Salvador i que, per a fer-ho, doni suport al Consell de la Solidaritat de
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Manresa i participi en tantes activitats com s'organitzin a fi i efecte de recollir el
màxim suport possible.”
La senyora Guillaumet i Cornet pren la paraula i explica que, recollint la
proposta del GMPP, es presenta al Ple de la Corporació una moció conjunta de
tots els grups municipals per fer explícit el suport i la solidaritat de l’Ajuntament
envers el poble d’El Salvador. Tots són sensibles a les greus conseqüències
que ha tingut i està tenint el terratrèmol que dissabte passat va commocionar El
Salvador. Aquell país, malauradament durant els darrers cinc anys, ha patit dos
terratrèmols i un devastador huracà.
L’Ajuntament de Manresa es compromet, doncs, a impulsar aquest suport i
posar el seu petit gra de sorra, que mai és suficient, però sempre és necessari.
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

7.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

7.1

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L’OBERTURA D’UN ESTABLIMENT
DE MERCADONA

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Atès que en el Ple ordinari del mes de desembre de 2000, el grup municipal de
Convergència i Unió va demanar si l’obertura de l’establiment que Mercadona
té al carrer de Barcelona s’havia produït complint la normativa aplicable.
Atès que, en el Ple esmentat, l'equip de govern no disposava de la informació
necessària per poder donar resposta a la qüestió plantejada.
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. En quina situació es troba l’Acta de comprovació de l’establiment comercial
de Mercadona del carrer de Barcelona?
2. Si l’Acta de comprovació ha estat favorable, en quina data s’ha atorgat la
seva conformitat?”
El senyor Perramon i Carrió contesta a la pregunta dient que Mercadona té
llicència d’activitats per obrir establiments al carrer de Barcelona i al carrer
Ginjoler.
El dia 13 de desembre, per tant, abans que s’obrís l’establiment al que es fa
referència en la pregunta, hi va haver una visita dels tècnics municipals en la
que van comprovar que les obres realitzades s’ajustaven a la llicència i que
l’establiment comercial reunia els requisits de seguretat i les condicions per
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poder funcionar, però hi havia un requisit extern a l’establiment que no estava
en condicions, consistent en el fet que no s’havia remodelat encara la vorera
situada al costat de l’edifici.
Per aquest motiu, l’edifici no podia tenir la primera ocupació parcial i, per tant,
lògicament no podia disposar de l’acta de comprovació favorable.
S’ha avançat en l’acabament de la vorera, però en aquests moments no està
encara totalment finalitzada i, per tant, els titulars no disposen encara de l’acta
de comprovació.
També cal dir que el 19 de desembre, és a dir, l’endemà del dia de l’obertura,
es va iniciar un expedient sancionador, i, després de rebre les al.legacions de
l’empresa Mercadona, se li ha atorgat un termini perquè resolgui la situació i
sol.liciti l’acta de comprovació.
Aquesta és la situació, espera que no s’esgoti el termini que s’ha atorgat a
l’empresa i que les obres d’acondicionament de l’entorn més immediat, que són
l’obstacle, estiguin resoltes aquesta setmana o a principis de la setmana
següent.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta quin és el termini que s’ha concedit a
l’empresa.
El senyor Perramon i Carrió respon que, en el moment en què es va resoldre,
se li va atorgar un termini màxim d’un mes, però es preveu que estigui resolt en
8 o 10 dies com a màxim.

7.2

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE TANQUES
PER IMPEDIR L’APARCAMENT DE VEHICLES AL CARRER DE
GUIMERÀ

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Atès que, per tal de garantir el compliment de la prohibició d’aparcar al carrer
de Guimerà durant les tardes de la campanya comercial de Nadal, es van
instal.lar tanques metàl.liques al llarg de l’esmentat carrer, tanques que durant
les hores en què no era efectiva l’esmentada prohibició romanien situades
sobre la vorera.
Atès que foren moltes les veus que s’aixecaren per tal de constatar que la
col.locació de les tanques no millorava la mobilitat dels vianants pel carrer de
Guimerà i que, contràriament, la dificultava i oferia una imatge gens afavoridora
d’un dels carrers comercials per excel.lència de la ciutat.
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació la
següent
PREGUNTA
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1. Perquè l'equip de govern va prendre la decisió política de no retirar les
tanques metàl.liques instal.lades al carrer de Guimerà durant la darrera
campanya comercial de Nadal?
El senyor Caballo i Molina respon que, com és sabut, qualsevol decisió que
afecta la circulació, passa prèviament per la Ponència Tècnica de Circulació.
S’està referint al tall de circulació, respecte el qual en aquell moment es va
decidir que el tall, a diferència de l’any 1999, es faria des de Crist Rei fins a la
Muralla, en els dos trams. El primer tram seria per a circulació i no per a
aparcament, i es tractaria de passar pel carrer de Sant Joan Baptista de la
Salle, i el segon tram, des del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle fins a la
Muralla només per al servei de transport públic i d’urgència.
La Ponència Tècnica de Circulació es va basar en dues premisses per decidir
aquesta forma de fer: una, que prèviament amb la regidoria de Promoció
Econòmica i conjuntament amb la Unió de Botiguers o alguns representants del
sector, sobretot del carrer d’Àngel Guimerà, es va considerar que podia ser
més efectiu i més positiu fer-ho d’aquesta manera que de la forma en què es va
fer durant l’any 1999; i una altra, que la propera i definitiva urbanització del
carrer Àngel Guimerà quedaria composada de forma que també es pogués
circular pel primer tram que ha esmentat i que no es podria circular ni aparcar
pel segon tram, corresponent al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle fins a
la Muralla de Sant Francesc.
Es va debatre aquesta qüestió a la Ponència Tècnica de Circulació i es va
acceptar aquesta forma de fer-ho i, posteriorment, a la Comissió Mixta de
Circulació, de la que forma part el Montepio de Conductors, el moviment veïnal,
representants dels pàrquings i parquímetres, i representants dels grups
municipals de l’oposició, també es va posar sobre la taula aquest tema i va ser
admès, fins i tot, es va coincidir en que aquesta fórmula era millor que la de
l’any 1999.
Durant el primer dia de la campanya de Nadal, hi va haver insistència per part
d’alguns conductors per trobar aparcament en el sector prohibit, i no només
intentaven fer-ho de manera desmesurada, sinó que en moltes ocasions no van
atendre les prescripcions de la Policia Local per a no fer ús d’aquella plaça
d’aparcament.
Vista aquesta situació, l'equip de govern i en concret ell mateix, després
d’haver presentat la fórmula diferent de la de l’any 1999 a la Ponència Tècnica
de Circulació, haver-la debatut i consensuat perquè es portés a terme
d’aquesta manera, i també després d’haver informat a la Comissió Mixta de
Circulació i haver vist que tots els seus membres entenien aquesta com a una
forma coherent de tirar endavant el tema, va fer el que va considerar més
convenient, és a dir, primer es va debatre, després es va informar, i
posteriorment es va decidir què s’havia de fer. La decisió va ser la de col.locar
les tanques, amb les que es va permetre que el conjunt d’usuaris de la via
pública amb vehicle privat no poguessin tenir accés als aparcaments prohibits i
segurament també van donar lloc a algunes manifestacions com ara que no és
l’element més adequat per instal.lar en un carrer tan comercial com el d’Àngel
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Guimerà, i que amb elles no s’aconsegueix que l’illa de vianants compleixi la
seva finalitat.
És possible que el resultat no hagi estat tan positiu com s’esperava, però, en
qualsevol cas, en algun moment s’ha de decidir i les decisions que s’adopten
no són del grat de tothom. Malgrat això, l'equip de govern ha de manifestar que
tampoc està cofoi dels resultats i, per tant, s’està plantejant possibles canvis a
aplicar en properes edicions, si cal fer-los. Aquesta qüestió s’haurà de debatre
en la Ponència Tècnica de Circulació i se n’informarà en la Comissió Mixta de
Circulació.
Com a possibles canvis, potser es podria tornar a la situació de l’any 1999,
tallant la plaça d’Espanya, la qual cosa va donar lloc a que la circulació fos més
fluida. Els canvis també podrien consistir en substituir les tanques per altres
elements dissuasoris, que oferissin una imatge més agradable i coherent.
En qualsevol cas, en resposta a la pregunta del GMCIU, l'equip de govern no
va prendre la decisió de retirar les tanques perquè en aquell moment adoptar
algun altre decisió que no fos la de deixar les tanques hauria suposat donar
l’oportunitat d’aparcar als usuaris que haguessin volgut fer-ho. En qualsevol
cas, la Ponència Tècnica de Circulació va acordar que no es podia aparcar en
aquell sector.
Per tant, l'equip de govern considera que aquesta va ser la menys dolenta de
les decisions i, si és necessari, tant per part de la regidoria de la Via Pública,
com per part de la Ponència Tècnica de Circulació, es faran els canvis que
calgui en properes edicions.
El secretari explica que les preguntes tercera fins a les dotzena formen un
grup amb la mateixa estructura, que es concreta exactament en tres punts que
són els següents: quina va ser la destinació de l’import d’una partida
determinada durant l’exercici 2000?, quins serveis oferts durant l’exercici 2000
es deixaran d’oferir durant l’exercici 2001?, i quines són les motivacions que
han dut l’equip de govern a rebaixar la consignació pressupostària de la partida
esmentada?.
A continuació, el secretari llegeix les partides pressupostàries a les quals es fa
referència en les preguntes.
El senyor de Puig i Viladrich intervé i dirigint-se al secretari, li diu que troba
molt bé que eludeixi la lectura del redactat de les preguntes, però voldria que
es contestéssin les preguntes partida per partida.
L'alcalde respon al senyor de Puig que no hi ha cap inconvenient en fer-ho
així.

7.3

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
FIRES I PROMOCIÓ DEL COMERÇ
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“Atès que, mentre que en el Pressupost de l’any 2000 es consignaren
14.950.000 pessetes a la partida 622.3.489 Fires i promoció del comerç, en el
Pressupost aprovat per a enguany la consignació per a l’esmentada partida és
de 10.5000.000 pessetes,
El grup municipal de Convergències i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 622.3.489 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l’equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”
7.4

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
TURISME

“Atès que, mentre que en el Pressupost de l’any 2000 es consignaren
4.800.000 pessetes a la partida 751.0.489, en el Pressupost aprovat per a
enguany la consignació per a l’esmentada partida és de 3.500.000 pessetes,
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 751.0.489 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.5

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
TECNOLOGIA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

“Atès que, mentre que en el Pressupost de l’any 2000 es consignaren
9.000.000 pessetes a la partida 541.1.489 Tecnologia i societat de la
informació, en el Pressupost aprovat per a enguany la consignació per a
l’esmentada partida és de 5.150.000 pessetes,
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El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 541.1.489 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.6

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

“Atès que, mentre que en el Pressupost de l’any 2000 es consignaren
8.000.000 de pessetes a la partida 463.0.489 Comunicació social i participació
ciutadana, en el Pressupost aprovat per a enguany la consignació per a
l’esmentada partida és de 5.240.000 pessetes.
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 463.0.489 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.7

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

“Atès que, mentre que en el pressupost de l’any 2000 es consignaren
13.500.000 pessetes a la partida 452.1.489 Instal.lacions esportives, en el
pressupost aprovat per a enguany la consignació per a l’esmentada partida és
de 5.000.000 pessetes.
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
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1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 452.1.489 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.8

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
ALTRES PROGRAMES CULTURALS

“Atès que, mentre que en el Pressupost de l’any 2000 es consignaren
55.000.000 de pessetes a la partida 451.4.489 Altres programes culturals, en el
pressupost aprovat per a enguany la consignació per a l’esmentada partida és
de 21.000.000 de pessetes,
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la
l’exercici 2000?

partida 451.4.489 durant

2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l’equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.9

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
JOVENTUT / TALLERS OCUPACIONALS / CENTRES OBERTS

“Atès que, mentre que en el pressupost de l’any 2000 es consignaren
15.000.000 de pessetes a la partida 451.2.489 Joventut / Tallers ocupacionals /
Centres oberts, en el pressupost aprovat per a enguany la consignació per a
l’esmentada partida és de 11.375.000 pessetes,
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 451.2.489 durant l’exercici
2000?
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2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.10 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
ACCIÓ SOCIAL - AJUDES INDIVIDUALITZADES
“Atès que, mentre que en el pressupost de l’any 2000 es consignaren
9.500.000 pessetes a la partida 313.0.480 Acció social - ajudes
individualitzades, en el pressupost aprovat per a enguany la consignació per a
l’esmentada partida és de 5.500.000 pessetes,
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 313.0.480 durant l’exercici
2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.11 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
“Atès que, mentre que en el pressupost de l’any 2000 es consignaren
18.500.000 pessetes a la partida 313.1.480.00 Atencions benèfiques i
assistencials, en el pressupost aprovat per a enguany la consignació per a
l’esmentada partida és de 7.500.000 pessetes
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 313.1.480.00 durant
l’exercici 2000?
2. Quins serveis oferts durant l’exercici 2000 es deixaran d’oferir en l’exercici
2001?
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3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”

7.12 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS
VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES
“Atès que, per al concepte “Manteniment general, reforç de paviments i altres
camins veïnals” inclòs en la partida 511.0.210, el pressupost aprovat per a
l’exercici 2000 tenia una consignació de 67.000.000 de pessetes.
Atès que, amb els canvis de partida, el concepte esmentat s’ha incrementat en
49.973.782 pessetes més durant l’exercici 2000.
Atès que, en el pressupost aprovat per a enguany, el concepte esmentat té una
consignació de 18.678.705 pessetes.
El grup municipal de Convergència i Unió formula al Ple de la Corporació les
següents
PREGUNTES
1. Quina va ser la destinació de l’import de la partida 511.0.210 destinat al
concepte de Manteniment general, reforç de paviments i altres camins veïnals
durant l’exercici 2000?
2. Quines actuacions es deixaran d’oferir en l’exercici 2001?
3. Quines són les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida esmentada?”
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i diu que, en relació a la pregunta
tercera, en la primera part de la qual es pregunta quina va ser la destinació de
l’import de la partida 622.3.489 durant l’exercici 2000, ja s’ha facilitat informació
detallada del contingut d’aquesta partida pressupostària, així com de les altres,
segons la informació que s’ha extret de la comptabilitat-registre pressupostària
de l’Ajuntament.
En la segona part es pregunta quins serveis oferts durant l’any 2000 es
deixaran d’oferir durant l’any 2001. Cap servei ofert durant l’exercici 2000 es
deixarà d’oferir durant l’exercici 2001, incorporant, òbviament, el caràcter de
gestió que el regidor o la regidora responsable de l’àrea vulgui o cregui
convenient.
Per tant, el senyor de Puig pot estar tranquil perquè no es deixarà de prestar
cap servei per raons pressupostàries.
Quant a les motivacions que han dut l'equip de govern a rebaixar la
consignació pressupostària de la partida, com es diu en la tercera part de la
pregunta, està relacionat amb la resposta anterior, es un tema recurrent, ja que
en la pregunta dotzena es tornarà a repetir la mateixa argumentació. En el seu
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moment, en la presentació del Pressupost per a la seva aprovació inicial,
respecte el qual el senyor de Puig opinava fa una estona, sobre el seu caràcter
estàtic o dinàmic, ja es va comentar que aquestes partides, que havien
experimentat comparativament un decrement, s’incrementaran adequadament
amb el destí del superàvit. A mesura que es va acostant el tancament definitiu
o la comptabilització de tots els moviments de l’exercici, indubtablement, es
manté el mateix posicionament d’optimisme real que l’Ajuntament presentarà
en el tancament de l’exercici.
Insisteix i reitera la coincidència amb la inquietud que es manifesta per a aquest
tema, però ratifica la completa certesa que no hi haurà cap tipus de regressió
en aquestes partides.
En el Pressupost 2001 hi haurà l’increment del que s’anomena el Pressupost
destinat a Serveis Personals i, a continuació, donarà una dada que ratifica
aquesta confiança: sempre respecte a les dades liquidades, en la majoria dels
ajuntaments es produeix un decrement en els Pressupostos destinats a Serveis
Personals. En canvi, a l’Ajuntament de Manresa no és així. La liquidació del
1998, va presentar 26.465 pessetes per habitant; en la del 1999, aquesta xifra
va ser de 28.869 pessetes, és a dir, un 9,08 per 100 d’increment en pessetes
per habitant.
El Pressupost total de serveis personals va ser d’un 8,74 per 100.
L'alcalde diu que totes les preguntes tindran la mateixa resposta.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que totes les respostes són semblants, llevat
de la corresponent a dades de Serveis Personals i beneficència, que per raons
de confidencialitat, no es pot donar la informació, ja que hi figuren dades
nominals. Malgrat això, el GMCIU té a la seva disposició els respectius regidors
i especialment el senyor Mora, per aclarir qualsevol concepte.
El senyor de Puig i Viladrich diu que per primera vegada acaba de tenir tan
clara la qüestió del superàvit i, tal com ja va dir en el debat dels Pressupostos,
creu que s’hauria d’haver donat més importància a les qüestions referents als
serveis a les persones i fer-les constar en el primer Pressupost que es va
aprovar. D’aquesta manera, s’hauria entès més bé que es reforcessin altres
partides. Això és el que va dir el GMCIU al Pressupost i, si l'equip de govern diu
que aquest tema dependrà del superàvit, el GMCIU esperarà que es produeixi
aquest superàvit i demanarà que es reforci cada una d’aquestes partides.
En aquest moment, ja són conscients que aquestes partides estan per sota de
les necessitats de la ciutat i que durant l’any 2001 es reforçaran.
Aquesta és la resposta del senyor Teixeiro per a totes les partides i, si és així,
no necessita que l'equip de govern li digui res més.
L'alcalde diu que voldria aclarir el següent: l'equip de govern manifesta que
suplementarà aquestes partides, com ha fet des dels Pressupostos del 1995
fins a l’any 2001. És a dir, totes les partides que afecten directament als
Serveis Personals, tant si són en els Pressupostos inicials, com en els
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definitius, han tingut increments. Ho diu perquè no es faci el plantejament que
l'equip de govern és conscient que està fent l’aprovació d’un Pressupost inferior
a les necessitats de la ciutat. Segons aquesta afirmació, estem en situació
d’inferioritat respecte a la ciutat, des de l’any 1995, ja que sempre s’ha fet
suplementació Pressupostària.
En qualsevol cas, demana al senyor de Puig que no entengui la intervenció del
senyor Teixeiro ni la seva en el sentit que es dóna les mateixes respostes a
totes les preguntes d’una forma displicent, sinó que totes les qüestions que es
plantegen en les preguntes són exactament iguals i, per tant, lògicament han
de tenir la mateixa resposta.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que no ha entès quina ha estat la
resposta a la primera part de les preguntes, que diu: “quina va ser la destinació
de l’import de la partida ..., durant l’any 2000?”
El senyor Teixeiro i Macipe respon que ha dit que s’havia entregat la
documentació, detall per detall, de cada una de les posicions del Pressupost.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li agrairia que la hi fessin arribar.
L'alcalde diu que no hi ha cap problema i que el senyor Teixeiro tan sols ha dit
que no s’ha entregat la documentació corresponent a les atencions benèfiques i
assistencials, però que està a disposició dels regidors.

7.13 PREGUNTA DEL GMPP SOBRE L’ARRANJAMENT DEL PONT DE
SANT FRANCESC
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Tenint en compte que en el debat de pressupostos per a l’any 2001 varen
desestimar assignar una partida per arranjar el pont de Sant Francesc, adduint
certes incompatibilitats.
Vist que el Departament corresponent de la Generalitat ha concedit una partida
de 5.000.000 de pessetes (30.120 euros) per a l’arranjament del Pont, i vistes
les declaracions de rebutjar la partida esmentada.
Pensen rebutjar de pla l’arranjament del Pont de Sant Francesc?
S’arranjarà el paviment del Pont de Sant Francesc?”
El senyor Caballo i Molina respon que aquesta pregunta li ha arribat gairebé a
l’hora del Ple i, per tant, no ha tingut gaire temps per recollir tota la
documentació que hauria calgut, però sí té a mà la darrera carta que
l’Ajuntament va adreçar al director general de Carreteres, signada per l’alcalde,
després de tot un seguit de cartes que ja s’havien enviat en diferents èpoques.
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La causa per la qual l’Ajuntament va decidir enviar aquesta última carta va ser
la producció de les manifestacions de la Generalitat, segons les quals hi hauria
una primera actuació en el Pont de Sant Francesc per acondiciar-lo, i una
segona actuació que donaria lloc a la posterior cessió del Pont a la ciutat; i el
retard que estaven tenint aquestes actuacions.
L'equip de govern va tenir coneixement a través de la premsa de la intenció de
la Generalitat d’arranjar el Pont de Sant Francesc. Posteriorment, va sortir una
nota, creu que amb molt bon criteri, perquè és l’Ajuntament qui s’havia
d’assabentar que el Pont de Sant Francesc es començaria a arranjar. A
continuació, es va rebre una carta de la Generalitat, que encara no ha tingut
temps de recollir abans d’aquest Ple, on es diu que possiblement al mes de
gener es farà aquesta primera actuació, valorada en 5 milions de pessetes
aproximadament, que consistirà en un asfaltatge del ferm, i que, posteriorment,
en el seu dia, es farà l’arranjament definitiu del Pont, amb barana, revoltons i
ferm, perquè sigui cedit a la ciutat, prèvia conformitat dels serveis tècnics
d’aquest Ajuntament, si la recepció és correcta.
Per tant, l'equip de govern no ha pensat en cap moment en que hi hagi un
rebuig al pla d’arranjament del Pont i, evidentment, s’arranjarà a partir del
moment en què el departament corresponent de la Generalitat posi en
funcionament els seus mitjans, i, si com ha manifestat, es fa al mes de gener,
espera que sigui dins d’aquest mes que es faci la primera actuació.

7.14 PREGUNTA DEL GMPP SOBRE EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE LA ZONA ESPORTIVA DEL CONGOST
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“En el debat de pressupostos de l’any 2000, es va afirmar que el projecte
d’urbanització de la zona esportiva del Congost ja s’estava duent a terme.
Qui realitza aquest projecte?
En quina fase del projecte es troba el projecte?
Quan es preveu tenir acabat el projecte per a poder pressupostar-lo?”
El senyor García i Comas contesta que no sap els termes amb què es va
exposar la qüestió de la urbanització del Congost en el debat dels
Pressupostos de l’any 2000, però vol aclarir en quina situació es troba el
projecte d’ordenació d’aquesta zona.
La zona del Congost està ordenada amb un Pla que es va aprovar l’any 1985,
aproximadament.
En la revisió del Pla General, aquesta zona a l’any 1997, va ser modificada en
els seus límits i també s’han anat construint al Congost tota una sèrie
d’equipaments i ocupació de terrenys que, en part, ha anat seguint el Pla de
l’any 1985.
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D’acord amb les necessitats esportives de la ciutat, que són diferents de les de
l’any 1985, l’any passat es va plantejar fer una reordenació esportiva de tota la
ciutat, ja que totes les instal.lacions esportives havien de respondre a unes
finalitats i objectius municipals i calia una reordenació de tots aquests espais.
Evidentment, l’espai del Congost formava part d’aquests terrenys i es va
demanar la col.laboració del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona en
el treball de definició de les reserves d’espais esportius que hi ha en aquesta
zona i com s’organitza tot l’espai.
En aquest moment, el treball es troba en fase d’avantprojecte i, quan estigui
més detallat, ja que es tracta d’un estudi de tota la ciutat, es duran a terme els
projectes d’urbanització d’acord amb els pressupostos i les prioritats que es
vagin fixant per a cada any.
Es portarà el projecte d’urbanització quan se sàpiga on van els espais lliures i
els carrers. En aquest moment, hi ha alguns carrers que ja estan marcats, però
hi ha alguns altres que estan en previsió.
Per tant, faltarà assenyalar o fixar tot un conjunt de carrers, sobretot els més
perimetrals, per poder portar el projecte d’urbanització.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que entén que el projecte l’està
realitzant el Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona.
El senyor García i Comas diu que l’Ajuntament està en col.laboració amb el
Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona per estudiar l’ordenació global de
la ciutat de Manresa, en matèria d’esports. Els serveis tècnics i els serveis
d’Esports de l’Ajuntament també estan vinculats a aquest estudi.
7.15 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LES RAJOLES DEL PASSEIG DE
PERE III
El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Les rajoles del Passeig de Pere III (1r. Tram) que estaven trencades, han estat
restituïdes (canviades) per ciment, després de més de tres anys en aquesta
situació.
Creuen que és la manera adequada d’arreglar les rajoles trencades del
Passeig?
No hi ha un mètode més eficaç, pulcre i lluïdor que el ciment directament?”
El senyor Caballo i Molina respon que és cert que hi ha rajoles trencades al
Passeig i també és cert que s’ha intentat arreglar-les posant-hi ciment, perquè
reparar les rajoles del Passeig suposa no fer-ho en pocs trams, sinó en un tram
més gran i evidentment, no amb ciment, sinó amb altres mètodes.
Per fer aquesta reparació, cal tallar el tram perquè no es pot aixafar. Caldria que
hi haguessin més rajoles per fer una operació d’aquest tipus i, en aquest moment,
no està feta la comanda. Per tant, s’esperarà fins que n’hi hagin més, ja que si no,
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s’haurien d’anar tallant petits trams i l’Ajuntament prefereix fer-ho d’una manera
més coherent.
Per tant, la resposta a la pregunta és que s’ha fet d’aquesta manera perquè cal
esperar fins que n’hi hagin més de trencades.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que ara no n’hi ha de trencades, està tot tapat
amb ciment. Per tant, no s’ha d’esperar que n’hi hagi més, sinó, en tot cas, que
se’n trenquin de noves. I pot assegurar al senyor Caballo que el tram que falta és
el comprès entre el Casino i el de la banda de la Lionesa, però la resta està
tapada amb ciment, excepte el tram central.
Per això, demana que es facin les previsions oportunes de comandes, perquè fa
més de tres anys que no s’ha fet cap actuació en aquell sector.
El senyor Caballo i Molina diu que potser s’ha explicat malament. No es tracta
d’haver d’esperar que n’hi hagi més de trencades. S’ha fet aquesta primera
actuació i, evidentment, tot el Passeig no està encimentat, el senyor Javaloyes ho
sap tan bé com ell. Hi ha trams que ho estan i altres que no, però, en qualsevol
cas, el recanvi de les rajoles es farà en el seu moment, encara que estigui
encimentat. Ara no es podia fer, perquè s’haurien hagut de tallar diversos trams i,
per tant, s’ha fet aquesta primera actuació.
Per la forma del senyor Javaloyes d’entendre la pregunta, creu que possiblement
no s’ho acaba de creure, però, en tot cas, aquesta és la resposta.
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 ............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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