Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
de setembre de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
diran, a l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 15
amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra. Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. Pere Oms i Pons
Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta i Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats

ABSENTS
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Sr. Josep Ma.Clotet i Feliu
Es fa constar que la senyora Núria Sensat i Borràs s’incorpora a la sessió un
cop possessionada del càrrec de regidora, en el punt 2.1 de l’ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 5 minuts del vespre, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre
del dia següents:
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.
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21, i
28 DE JULIOL, 4, 11, 18 i 25 D’AGOST i 2 DE SETEMBRE DE 1997,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI
7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 i 35 corresponents als dies 14, 21, i 28 de juliol, 4, 11, 18 i 25 d’agost
i 2 de setembre de 1997, 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 srs. Regidors els Decrets dictats per l’Il.lm. sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.

1.3

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS TRAMESOS PER
DIFERENTS ORGANISMES, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE LA
CERTIFICACIÓ EMESA PER AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ A
L’ASSASSINAT DEL REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ÈRMUA
MIGUEL ANGEL BLANCO.
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El Secretari dóna compte de diversos escrits tramesos per diferents Organismes,
justificant la recepció de la certificació emesa per aquest Ajuntament en relació a
l’assassinat del regidor de l’Ajuntament d’Èrmua sr. Miguel Angel Blanco.
1.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 8-7-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 8/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre partides del Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa
subfunció, 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 8/1997, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa subfunció, que no superen
l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000´- pessetes, a l’empar del
que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 1997, 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 es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
1.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 11-7-97,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA NECESSÀRIA A DOS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, EN LA CAUSA 223/97, PER LA
DETENCIÓ PRACTICADA AL SR. JESÚS RECHES RECHES.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 26 de maig
de 1997, en la qual els agents de la Policia Local amb carnets professionals
números 617 i 627 van presentar amb caràcter de detingut el sr. JESÚS
RECHES RECHES, per un possible delicte de resistència i amenaces 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
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segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 4
de Manresa el judici de faltes número 223/97, en el qual els agents de la policia
local citats figuren en qualitat de part denunciant.
Atès l’informe emès per la Lletrada Cap dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 617 i 627, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número
223/97, en el qual figuren com a part denunciant, arran de la detenció
practicada el dia 26 de maig de 1997 del sr. JESÚS RECHES RECHES per un
presumpte delicte de resistència i amenaces 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 de Catalunya.
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 617 i 627, al judici de faltes núm. 223/97, davant del Jutjat
d’Instrucció núm. 4 de Manresa.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
1.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 17-7-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 11/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret de l’Alcalde 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 11/1997, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
mateix grup de funció, que no superen l’import màxim per partida
pressupostària d’1.500.000´- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
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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 es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
1.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 21-7-97,
SOBRE SUBSTITUCIÓ REGLAMENTÀRIA DE L’ALCALDE-PRESIDENT
D’AQUEST AJUNTAMENT DURANT LA SEVA ABSÈNCIA TEMPORAL
PER VACANCES.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar
temporalment per vacances, durant els dies compresos entre el 29 de juliol i el 22
d’agost de 1997, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució
transitòria reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del
Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM, determinen que els
Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions
i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o
malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i
es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
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 el període comprès entre el 29 de juliol i el 12 d’agost de 1997, ambdós
inclosos, assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el
Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, atesa l’absència
reglamentària del Primer i Segon Tinents d’Alcalde.
b) Durant el període comprès entre el 13 i el 22 d’agost de 1997, ambdós inclosos,
assumirà les funcions de l'Alcaldia, amb caràcter d'Alcalde accidental, el Primer
Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer i Tercer Tinents d'Alcalde, Srs.
Ramon Fontdevila i Subirana i Josep Ramon Mora i Villamate.
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TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'ajuntament, als efectes corresponents.”
1.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 24-7-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 14/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret de l’Alcalde 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 14/1997, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
mateix grup de funció, que no superen l’import màxim per partida
pressupostària d’1.500.000´- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, 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 es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
1.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 25-7-97,
SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D’EMPARA CONTRA L’AUTO
DICTAT PER L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, QUE
DESESTIMA EL RECURS DE QUEIXA FORMULAT PER AQUEST
AJUNTAMENT, EN PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ D’ENTRADA A
DOMICILI PER EXECUCIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’Auto dictat per l’Audiència Provincial de Barcelona el dia 13 de juny de
1997 dins el procediment núm. 91/96 (Rotlle de queixa núm. 88/97-R) que resol
desestimar el recurs de queixa formulat per aquest Ajuntament contra l’Auto
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dictat pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa, en procediment d’autorització
d’entrada a domicili per execució d’actes administratius.
Atès que l’article 41.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional disposa que els drets i llibertats reconeguts als articles 14 a 29
de la Constitució de 1978 són susceptibles d’empara constitucional davant el
Tribunal Constitucional, per estimar que pot haver-se produït la manca d’una
resolució motivada dins del procediment.
Atès que segons l’article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i cal tenir en compte el curt termini per
interposar recurs d’emparament.
Atès l’informe emès d’acord amb el que preveu l’article 54.3 del R.D. 781/1986 i
l’article 221.1 del R.D. 2.568/1986, per la lletrada, Cap dels Serveis Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes
HA RESOLT:
1r.- INTERPOSAR RECURS D’EMPARA davant el Tribunal Constitucional
contra l’Auto dictat per l’Audiència Provincial de Barcelona, que resol
desestimar el recurs de queixa formulat per aquest Ajuntament contra l’Auto
dictat pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa, en procediment d’autorització
d’entrada a domicili per execució d‘actes administratius, per estimar la possible
infracció de l’article 24 de la Constitució.
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA,
Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs
d’empara esmentat a l’acord anterior, i designar la Lletrada en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, sra. Mª ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la
defensa jurídica en el recurs d’empara referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
1.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 26-8-97,
SOBRE NOMENAMENT DEL SR. JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE
COM A REGIDOR-DELEGAT D’ENSENYAMENT.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Atès el Decret dictat per aquesta Alcaldia en data 28 de juny de 1995, en el
qual es conferien les corresponents delegacions als Regidors.
Atès que per Decret d’aquesta Alcaldia dictat en data 28 de juliol de 1997, es
va revocar la delegació conferida al Sr. Antoni Casserras i Gasol, en matèria
d’Ensenyament i Joventut.
Considerant que aquesta Alcaldia estima convenient delegar l’exercici de les
atribucions en matèria d’Ensenyament al Regidor Sr. Josep Ramon Mora i
Villamate, que a la vegada exerceix les funcions de Regidor-Delegat de Serveis
Socials.
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Vista la normativa aplicable a l’assumpte que ens ocupa, continguda
essencialment en els art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, art. 51.3 i 54 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, arts. 12, 13, 14, 127 i 134 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, arts. 11, 12 i 13 del
Reglament Orgànic Municipal, i els art. 43, 44, 45 i 114 al 118 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Considerant que l’art. 114.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, estableix que la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar
amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’art. 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, art. 51.3 i 54 de la Llei 8/1987, i demés concordants d’aplicació,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar Regidor-Delegat d’Ensenyament el Sr. Josep Ramon
Mora i Villamate, i a tal efecte, modificar el punt 1.B.b. del Decret de l’Alcaldia
dictat en data 28 de juny de 1995, que quedarà redactat de la forma següent:
1.B.b. REGIDOR-DELEGAT D’ENSENYAMENT: Sr. JOSEP RAMON MORA I
VILLAMATE.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari; política de
manteniment dels centres públics d’EGB i de l’Escola d’Arts; Conservatori
Municipal Professional de Música com a centre d’ensenyament; gestió per la
creació de places públiques d’escola bressol; vetllar pel desplegament del
mapa escolar i l’aplicació de la reforma educativa, prioritzant l’oferta de places
públiques; impuls de l’escola d’adults; política d’impuls de la descentralització
de la Generalitat en matèria d’ensenyament a les comarques de la Catalunya
central; impuls a la creació del Consell Escolar Territorial del Bages.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, als
efectes de l’acceptació de la delegació conferida.
TERCER.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d’acord amb l’art. 44.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre.
QUART.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d’allò disposat a l’article 44.2 del ROF esmentat, en
concordança amb l’art. 13.3 de la Llei 30/1992, citada.”
1.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 3-9-97,
SOBRE DENEGACIÓ DE SOL.LICITUD DE SUSPENSIÓ FORMULADA
PEL SR. FRANCISCO MÉNDEZ GUERRERO, EN RELACIÓ AMB
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L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL
DIA 19-5-97.
Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de maig de
1997 va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:¡Error! Marcador no
definido.
PRIMER. Denegar la concessió d’una pròrroga en el contracte
d’arrendament administratiu de la instal·lació del servei complementari de
cafeteria de l’Estació d’Autobusos de Manresa, adjudicat al senyor
Francisco Méndez Guerrero (DNI 39312526 - Pau Casals, 2 de Manresa,
atenent als informes tècnic, econòmic i jurídic que figuren a l’expedient i a
la informació facilitada per l’Administració número 17 de la Tresoreria
General de la Seguretat Social de la província de Barcelona i amb
fonament, entre altres circumstàncies, a les prescripcions que estableix
l’article 20 lletra f de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques, en concordança amb l’article 8 del Reial Decret
390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de
18 de maig.
SEGON. Ordenar al senyor Méndez Guerrero que deixi lliure i expedita la
instal·lació del servei complementari de cafeteria de l’Estació d’Autobusos
de Manresa, com a molt tard el dia 31 de maig de 1997, amb l’advertiment
que l’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’execució forçosa de la
mateixa, d’acord amb els mitjans previstos a l’article 96 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Aquesta ordre es podrà complementar amb totes aquelles que dicti el senyor
alcalde-president per tal de fer-la efectiva.
TERCER. Designar Interventor tècnic del contracte a l’encarregat de Gestió de
Transports de l’Ajuntament, per tal que controli la reversió de la instal·lació a
l’Ajuntament i informi sobre qualsevol circumstància que suposi un deteriorament
en la mateixa.
QUART. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 21047/28.07.1997,
presentada pel senyor Francisco Méndez Guerrero, en la qual demana que se
suspengui l’execució de l’acord de 19 de maig de 1997.
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol de
1997, va adoptar un acord que confirmava l’adoptat en data 19 de maig de 1997 i
que tenia el següent contingut en la seva part resolutòria:
PRIMER. Declarar la no admissió a tràmit de la sol·licitud presentada pel senyor
Francisco Méndez Guerrero mitjançant instància de referència registre d’entrada
número 16126/4.404.1997, atès que l’acord adoptat pel ple de la corporació en

10
sessió del dia 19 de maig posava fi a la via administrativa i, sens perjudici que es
pogués exercitar qualsevol altre recurs que s'estimés procedent, podia interposarse el recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà del dia de rebuda de la notificació de l’acord, en els
termes regulats als articles 37.1, 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, segons redacció donada per les disposicions
addicionals desena i onzena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
SEGON. Incoar expedient de desnonament administratiu per tal d’aconseguir que
el senyor Francisco Méndez Guerrero desocupi la instal·lació del servei
complementari de cafeteria de l’Estació d’Autobusos de Manresa, amb els efectes
d’advertiment a què fan referència l’article 158 i següents del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
De conformitat amb l’apartat 4 de l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Atesa la urgència que revesteix la resolució de la sol·licitud de suspensió de
l’acord plenari de 19 de maig de 1997, i donada la periodicitat dels plens de la
corporació en els mesos d’estiu.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides pels articles 21.1 lletra i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, 51.1 lletra j de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i 10 del Reglament orgànic municipal.
RESOLC
PRIMER. Denegar la sol·licitud de suspensió formulada pel senyor Francisco
Méndez Guerrero mitjançant instància de referència registre d’entrada número
21047/28.07.1997, en relació amb l’acord adoptat pel ple de la corporació en
sessió data 19 de maig de 1997, atès que no s’aprecia cap de les circumstàncies
que motiven la suspensió a les quals fa referència l’article 111.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la primera
sessió que tingui lloc.”
1.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 8-9-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 16/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret de l’Alcalde 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
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RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/1997, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
mateix grup de funció, que no superen l’import màxim per partida
pressupostària d’1.500.000´- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, segon
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 es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
1.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 8-9-97,
SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN, EN EL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 D’ABRIL I EL 30 DE JUNY DE 1997.

Vist el decret de l’Alcalde que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987
es va delegar en favor de la Comissió Municipal de Govern les atribucions
plenàries previstes als articles 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del Règim Local, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, consistents en l’exercici de “les accions
administratives i judicials”, sempre que l’Ajuntament sigui part demandada o
denunciada, i donant-ne compte posteriorment al ple corporatiu, delegació que
s’ha mantingut per acord del dia 7 de juliol de 1995.
L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment conferides, ha
resolt donar compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la
Comissió Municipal de Govern, en virtut de la delegació esmentada, entre els
dies 1 d’abril i 30 de juny de 1997 ambdós inclosos, i que són els següents:
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 7 D’ABRIL:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 116/97 interposat
per part de la sra. CARMEN PLA COLOMA contra les resolucions d’aquest
Ajuntament de data 24-10-96 i 23-09-96, desestimatòries dels recursos de
reposició interposats contra les liquidacions derivades de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), davant la
Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 19 DE MAIG:
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1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 558/97 interposat
per part d’ESPARBÉ, S.A. contra la resolució d’aquest Ajuntament de data 20-0197, que declarava a l’entitat “Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.
(Fòrum), beneficiària de les expropiacions compreses en l’àmbit de la unitat
d’actuació definida pel “Pla Especial de Reforma Interior de la Plaça Immaculada
de Manresa” que fou aprovada per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en data
18-12-96, davant la Secció Primera de la Sala del contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 889/97 interposat
per part del CENTRO COMERCIAL BORN-LA PLANA DE L’OM, contra la
resolució d’aquest Ajuntament de data 19-02-97, aprovant el projecte d’ordenació
de la Plaça de Sant Domènec, 2a. fase, davant la Secció Tercera de la Sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 767/97 interposat
per part de la sra. ESPERANZA SERRA BOIXEDA, contra la resolució d’aquest
Ajuntament de data 14-02-97, mitjançant la qual es resolia l’expedient sancionador
DUR/143/95, imposant-li una multa de 35.000’-ptes pel repicat i aplacat en part de
la façana i construcció d’un nou aparador en un edifici protegit, sense disposar de
llicència municipal al c/ Urgell, núm. 5 de Manresa, davant la Secció Tercera de la
Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 929/97 interposat
per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA, contra la desestimació
presumpta del requeriment efectuat en data 17-02-97, contra l’acord d’aquest
Ajuntament de data 21-10-96, pel qual es va aprovar definitivament l’Estudi de
detall referent a l’eixamplament del c/ Pujada del Castell, en tot el tram del vial
comprès entre el c/ Circumval.lació i el passatge, davant la Secció Tercera de la
Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”.
1r.- COMPARÈIXER en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a
aconseguir sentència favorable als interessos municipals, davant el Jutjat Social
núm. 27 de Barcelona en el judici assenyalat per al proper dia 23 de setembre
de 1997, dins les actuacions núm. 505/96, com a conseqüència de la demanda
formulada contra aquest Ajuntament en matèria de jubilació pel sr. ALBERTO
PRAT CLARA.
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 23 DE JUNY:
1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social de Manresa en el judici assenyalat
per al proper dia 2 de juliol de 197 dins les actuacions 261 i 312/97, com a
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conseqüència de la demanda formulada contra Puigmercadal, S.A. i
l’Ajuntament de Manresa.”
2.-

ÀREA D’ALCALDIA

2.1

PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. NÚRIA SENSAT I BORRÀS,
NOVA REGIDORA ELECTE, SEGONS CREDENCIAL EXPEDIDA PER
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, QUE PERTANY AL GRUP
MUNICIPAL IC-EV, EN SUBSTITUCIÓ, PER RENÚNCIA, DEL SR.
ANTONI CASSERRAS I GASOL.

El Secretari dóna compte dels antecedents -acord Ple 25-8-97 i credencial Junta
Electoral, expedida en data 27-8-97-.
A continuació, el Secretari informa que la nova regidora electa, Sra. Núria Sensat i
Borràs, d’acord amb allò que disposa l’apartat 5 de l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per
l’art. 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, ha formulat declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui
proporcionar ingressos econòmics, i que també ha formulat declaració dels seus
béns patrimonials.
El President indica que acte seguit, la regidora electa haurà de prestar el jurament
o promesa, de conformitat amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General. I, a tal efecte, invita la nova regidora que es
presenti davant de la Presidència i li formula la pregunta següent: “Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament de Manresa, amb Lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya ?”.
La Regidora electa, amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, contesta “prometo, per imperatiu legal, servir a les
ciutadanes i ciutadans de Manresa”.
A continuació, el President la declara possessionada del càrrec de Regidora
d’aquest Ajuntament i, després de donar-li la benvinguda, imposar-li la medalla de
Membre Corporatiu i entregar-li la insígnia, la invita a que s’incorpori tot seguit a la
Sessió i passi a ocupar el seu escó.
La Sra. Sensat passa a ocupar el seu escó.
El sr. Oms i Pons dóna la benvinguda a la nova regidora, en nom del seu grup
municipal i manifesta que a mitja legislatura encara queda molta feina per fer i li
desitja molts èxits i espera que realment siguin un més per treballar per a la ciutat,
ja s’havien vist algunes vegades en alguna contesa electoral i està satisfet que hi
hagi una companya més al Consistori.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup també dóna la benvinguda a
la nova regidora i, malgrat que la posició ideològica de la senyora Sensat i la del
seu grup són bastant llunyanes, la nova regidora tindrà al GMPP com a
col.laborador lleial per a tot allò que sigui bo per a la ciutat i com a opositor ferm
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per a aquelles qüestions respecte a les quals el seu grup consideri que no ha de
donar suport. Aquesta és l’actitud que ha tingut sempre el seu grup i que
mantindrà també amb la senyora Sensat.
2.2

RATIFICAR LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL CONVENI
QUE VA APROVAR EL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
21-7-97, EN RELACIÓ AL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA I DE DOTACIÓ DE
MATERIAL CIENTÍFICO-TÈCNIC.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 3-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de juliol
de 1997 va adoptar, entre altres, un acord pel qual s’aprovava la minuta de
conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa, el Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca, la
Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa de Manresa, el qual tenia per
objecte regular diversos aspectes del finançament i execució del Projecte
d’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa, amb la finalitat
última de potenciar els estudis universitaris a la ciutat de Manresa.
Atès que en el lapse de temps que va transcórrer des de l’aprovació del
conveni pel ple de la corporació fins la seva signatura el dia 28 de juliol , aquest
conveni va ser objecte de petites modificacions, les quals no van alterar sota
cap circumstància el seu contingut bàsic i finalitats.
Donat que l’òrgan competent per aprovar el conveni i les seves modificacions
és el ple de la corporació.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
Ratificar les modificacions introduïdes en el conveni que va aprovar el ple de la
corporació en la seva sessió del dia 21 de juliol de 1997, regulador de diversos
aspectes del finançament i execució del Projecte d’ampliació de l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa i de dotació de material científico tècnic,
les quals s’assenyalen al document adjunt a aquest dictamen.”
El sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen es ratifiquen les
modificacions introduïdes al conveni aprovat el 21 de juliol referent a l’ampliació de
l’Escola Universitària Politècnica de Manresa. Tan sols es tracta d’introduir una
frase en la qual es parla d’aquesta ampliació i de dotació de material científico
tècnic, que és una qüestió necessària per poder incloure aquest conveni en el
projecte FEDER. Dels quinze projecte que s’han presentat per a l’ampliació de
l’Escola Universitària Politècnica de Manresa, s’han escollit set i en un termini
aproximat de quinze dies ja se sabrà quin és el que s’ha de tirar endavant.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
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2.3

ADAPTAR A LA LLEI 2/1997, DE 3 D’ABRIL, DE SERVEIS FUNERARIS,
L’ORDENANÇA SOBRE AQUESTA MATÈRIA APROVADA PEL PLE
DE LA CORPORACIÓ EN LA SEVA SESSIÓ DE 24 DE FEBRER DE
1997 I APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DELS
SERVEIS FUNERARIS EN EL MUNICIPI DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 9-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de febrer
de 1997, va aprovar definitivament el text refós de l’Ordenança reguladora de la
llicència per a la prestació de serveis funeraris en el municipi de Manresa, la
qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 70, de 22 de
març de 1997.
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 2/1997, de 3 d’abril
sobre serveis funeraris (DOGC número 2370, de 14 d’abril de 1997), els
objectius de la qual són, d’una banda, fixar l’abast de les competències i
potestats dels ens locals en aquesta matèria i, de l’altra, determinar les
condicions mínimes que han de tenir les entitats prestadores de serveis
funeraris, tant pel que fa a la submissió a la normativa sanitària aplicable, com
pel que fa a la garantia dels principis d’universalitat, d’accessibilitat, de
continuïtat i de respecte dels drets dels usuaris que la pròpia Llei defineix.
Donat que la disposició transitòria segona de la Llei 2/1997, de 3 d’abril,
estableix que els municipis que abans de la promulgació de la Llei hagin
aprovat ordenances o reglaments de regulació de serveis funeraris, tenen
l’obligació d’adaptar-los al contingut de la mateixa Llei, en un termini de sis
mesos a comptar des de la seva entrada en vigor.
Atès que s’ha procedit a l’adaptació de l’ordenança aprovada pel ple de la
corporació en la seva sessió de 24 de febrer de 1997, amb la nova
denominació d’Ordenança reguladora dels serveis funeraris en el municipi de
Manresa.
Atès que el procediment per aprovar les ordenances locals, de conformitat amb
l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya i amb el Capítol 2 del Títol del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, és el següent:
- Aprovació inicial del ple.
- Informació pública mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis
de la corporació, pel termini mínim de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
- Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
- Publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província i de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
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Vist l’informe emès per la cap de secció de Llicències i Protecció de la Legalitat
en data 28 d’agost de 1997 i l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 9 de
setembre de 1997, que figuren a l’expedient.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Adaptar a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris,
l’Ordenança sobre aquesta matèria aprovada pel ple de la corporació en la
seva sessió de 24 de febrer de 1997, i consegüentment procedir a:
- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels serveis funeraris en el
municipi de Manresa, adjunta al present dictamen.
- Sotmetre l’ordenança aprovada inicialment en el paràgraf anterior a
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar
en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles interessats
formulin les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
En cas que durant el termini d’informació pública no hi hagi cap
reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
SEGON. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que, un cop liberalitzats, per part del Govern de
l’Estat, els serveis funeraris, l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’Ordenança
reguladora de la llicència per a prestacions de serveis funeraris, per tal de donar
solució a la problemàtica existent entorn a aquesta qüestió. Aquesta ordenança
s’ha d’adaptar a la Llei 2/1997 de serveis funeraris, aprovada pel Parlament de
Catalunya al mes d’abril. Les modificacions més importants són les següents: a
l’ordenança aprovada per l’Ajuntament es distingien dos tipus de llicència: una
general per a la ciutat de Manresa i una altra per transport a un altre municipi.
Respecte a aquest segon tipus de llicència, l’article 5 de la llei esmentada preveu
que el transport de cadàvers es pot fer per mitjà d’entitats prestadores dels serveis
funeraris degudament autoritzades en els termes municipals on es trobi el cadàver
o del lloc on s’ha de fer la inhumació o incineració a elecció de les persones que
contractin el servei. Això significa que les empreses que tinguin llicència a
qualsevol municipi, tant si és de Catalunya com si no ho és, i el permís de la
família del difunt, podran traslladar el cadàver a un altre municipi. Per això, aquest
segon tipus de llicència queda sense efecte a l’ordenança de l’Ajuntament i queda
tan sols el tipus general que només afecta al municipi de Manresa. L’altra
modificació important consisteix en adaptar el règim de sancions al de la Llei.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup, que tant va lluitar en el seu
dia per l’establiment de la lliure competència respecte als serveis funeraris, no pot
votar afirmativament l’aprovació inicial d’aquesta ordenança perquè conté defectes
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tècnics com ja ha passat alguna altra vegada amb altres ordenances. Aquesta
ordenança parteix del principi que l’Ajuntament és el titular de l’activitat o en té
l’última paraula i això no és així perquè el Reial Decret Llei de l’Estat és de
liberalització i, malgrat que hi hagi normes de rang inferior que intentin delimitar-lo,
cal que es respecti l’ordre jeràrquic en lloc d’aplicar allò que interessa més. El seu
grup considera que hi ha massa intervencionisme per part de l’Ajuntament i, a
més a més, a l’ordenança no queda clar si el trasllat de cadàvers està inclòs a la
llicència municipal d’activitats o no. D’altra banda, l’ordenança preveu la prestació
de serveis forçosos per part de les empreses concessionàries i, tenint en compte
la legislació vigent tant estatal com autonòmica, no se li han d’imposar aquests
serveis a les empreses sinó que és obligació de l’Administració oferir-los i, en tot
cas, que repercuteixi, d’alguna manera, sobre aquestes empreses. Considera que
no és massa correcte la manera en la qual es recull aquesta qüestió a
l’ordenança. Per això el seu grup votarà negativament el dictamen i sol.licita que
sigui revisada en profunditat.
El sr. Esclusa i Espinal diu que està clar que el segon tipus de llicència queda
exclòs expressament de l’ordenança municipal i, per tant, es podran traslladar a
un altre municipi els cadàvers quan l’empresa tingui llicència i permís dels familiars
del difunt, tal com preveu l’article 5 de la Llei 2/1997. Respecte a la segona qüestió
que comentava el senyor Arderiu, l’ordenança contempla el repartiment dels
casos de necessitat entre les diferents empreses que operin al municipi de
Manresa de manera proporcional tenint en compte els seus ingressos.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
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2.4

RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, DICTAT EL DIA
29 DE JULIOL DE 1997 I, PER TANT, SUSPENDRE L’EXECUTIVITAT
DE L’ACORD PLENARI DEL DIA 17 DE MARÇ DE 1997, QUE
APROVAVA DEFINITIVAMENT EL PLEC DE CLÀUSULES GENERALS
APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES QUE REALITZI
L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret de l’Alcalde acctal., del dia 29 de juliol de 1997 es va
resoldre la suspensió de l’executivitat de l’acord plenari de 17 de març de 1997
pel que fa a les clàusules 49, 52, 54 i 71 del plec de clàusules administratives
generals aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de
Manresa, aprovat pel ple de la corporació del dia esmentat, en compliment de
l’Acte judicial de data 23 de juliol de 1997 dictat per la Secció Cinquena de la
Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, dins del recurs contenciós-administratiu núm. 1.602/97-A interposat
per part de la Cambra Oficial de Contractistes d’obres de Catalunya.
Atès que aquella resolució de l’alcaldia venia motivada per la urgència motivada
per l’obligació de compliment immediat de les resolucions judicials, establerta
als articles 118 de la Constitució de 1978 i 17 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, així com a l’article 104 de la Llei Jurisdiccional, aplicable en aquest cas
per analogia per tractar-se d’una resolució interlocutòria.
Atès que correspon al ple de la corporació acordar el compliment de l’Acte
judicial esmentat, ja que va ser aquest l’òrgan municipal que va aprovar l’acte
que se suspèn cautelarment, segons disposa l’article 103 de la Llei
Jurisdiccional.
Atès que en el mateix Decret de 29 de juliol es resolia sotmetre’l a la ratificació
del ple de la corporació, en la primera sessió que s’esdevingués.
Atès l’informe emès pel tècnic d’administració general dels serveis jurídics,
l’Alcalde-President proposa que pel ple de la corporació s’adopti el següent
acord:
ACORD:
RATIFICAR el Decret d’Alcaldia-Presidència, dictat el dia 29 de juliol de 1997,
que resolia acatar l’Acte judicial dictat per la Secció cinquena de la Sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el dia
23 de juliol de 1997 (R.E. 21.179, de 29/7/97), i, per tant, suspendre
l’executivitat de l’acord plenari del dia 17 de març de 1997, que aprovava
definitivament el plec de clàusules generals aplicable a la contractació d’obres
que realitzi l’Ajuntament de Manresa, pel que fa a les clàusules 49, 52, 54 i 71.”
El sr. Canongia i Gerona explica que aquest dictamen fa referència al plec de
clàusules generals per a la contractació d’obres, tan comentat, i, en concret, a
l’acatament de l’Acte judicial dictat el 23 de juliol, que suspenia l’executivitat de tot
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un seguit d’articles referents als famosos interessos de demora. Es ratifica un
decret signat per l’Alcalde perquè l’equip de govern va entendre que s’havia de
complir aquest tràmit amb la màxima brevetat possible. Aquest Acte suspèn
l’aplicació del que recull una frase que apareix en diferents articles i que és la
següent: “L’interès legal incrementat en 1,5 punts, de les quantitats a abonar, no
es meritarà fins l’endemà del venciment dels dos mesos a què es refereix l’article
100.4 de la LCAP, llevat que el contractista en la seva proposició de licitació hagi
ofertat un termini superior…” i considera que, malgrat que els Serveis Jurídics de
l’Ajuntament puguin no estar d’acord amb aquest Acte, cal acatar la decisió del
jutge. Cal dir també que, des del moment en que la Cambra de Contractistes va
interposar el recurs, l’Ajuntament ja va suspendre aquestes clàusules i, en cap
dels concursos que hi ha hagut des del mes de març, moment en el qual es va
aprovar el plec de clàusules, s’ha bonificat a cap ofertant per haver fet alguna
baixa en els interessos de demora.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que al seu grup li sap greu que s’hagi portat
aquest tema al Ple perquè en el seu dia ja va votar negativament l’ordenança i
també va advertir d’alguns dels seus defectes que podrien provocar la situació
actual. Malgrat això, considera prudent la postura de l’Ajuntament, que ha explicat
el senyor Canongia, de suspendre l’executivitat de l’acord mentre no hi hagi
sentència definitiva. És una manera de procedir processalment, tècnicament i
políticament correcta però, malgrat això, demanaria que es revisessin els
contractes o les actuacions administratives dutes a terme a l’empara del que ara
ha quedat suspès per tal d’evitar una possible nul.litat i posteriors problemes
administratius. Demana també que, en la propera redacció de les clàusules
administratives, es tingui una mica més de cura pel que fa als seus aspectes
tècnics.
El sr. Canongia i Gerona repeteix que aquesta clàusula no s’havia aplicat mai a
l’Ajuntament. En tots els concursos que s’han realitzat, si algú ha presentat una
oferta millorant els interessos de demora, l’Ajuntament no ho ha tingut en compte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
2.5

INTERPOSAR RECLAMACIÓ DAVANT LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA-DIRECCIÓ GENERAL
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA), DE LA QUANTITAT DE 169.319 PTA,
MÉS ELS INTERESSOS LEGALS, EN CONCEPTE DELS DANYS
CAUSATS A UN VEHICLE DE LA POLICIA LOCAL.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per Resolució del Jutjat de Menors, del dia 3 de juliol de 1997 (R.E.
20.513, de 21 de juliol) es resol condemnar el menor H.E.H. com a autor d’un
delicte d’atemptat i un altre de danys, declarant com a fets provats que es
trobava fugat del centre d’acollida de menors Estrep (sota la tutela de la
D.G.A.I.), i que va causar danys al vehicle de la Policia Local matrícula B-9524HN, en una actuació policial del dia 6 d’abril de 1997.
Atès que l’Ajuntament es va personar en el procediment que inicialment es va
seguir al Jutjat d’Instrucció-2 de Manresa (prèvies 309/97-LL) en qualitat de
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part perjudicada i en exercici de l’acció civil per danys causats en el vehicle
municipal, segons estableixen els arts. 109 i 110 LECr., per Decret d’Alcaldia
de 23 d’abril passat, demanant al Jutjat que es declarés la presumpta
responsabilitat subsidiària de la Generalitat de Catalunya (Departament de
Justícia, Direcció General d’Atenció a la Infància), ja que el detingut estava
internat en un establiment depenent d’aquell organisme, i podia existir, per tant,
una culpa in vigilando.
Atès l’informe emès pels agents 548 i 629 de la Policia Local, en el qual es
posa de manifest que el menor detingut va llençar diversos objectes damunt del
vehicle de la Policia Local, produint desperfectes de diversa consideració.
Atès que la jurisprudència penal ha reconegut la responsabilitat civil subsidiària
de l’Estat quan es derivi d’actuacions imputables a l’anomenada “culpa in
vigilando”, en aplicació dels articles 1.902 i 1.903 del Codi Civil, que en aquest
cas seria una responsabilitat imputable a la Generalitat de Catalunya, i en
concret, a la Direcció General d’Atenció a la Infància, depenent del
Departament de Justícia, responsabilitat reconeguda, entre d’altres, a la
Sentència del Tribunal Suprem de 9/12/1993 (RJ 993/9761), insistint en
aquesta responsabilitat la STS 26/12/1989 (RJ 1989/9782) pel fet que el fet
delictuós s’ha derivat -presumptament- d’un servei públic que no ha funcionat:
“...dicho servicio público no ha funcionado, es más, ha funcionado mal; de ahí
la responsabilidad de la entidad pública de su dependencia, en definitiva el
Estado...”.
Atès que l’article 139 de la Llei 30/1992 estableix l’obligació de les
Administracions Públiques d’indemnitzar per tota lesió en qualsevol bé o dret,
sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics, regulant-se el procediment corresponent a través del R.D.
429/1993, de 26 de març.
Atès que és competència del ple de la Corporació l’exercici d’accions judicials i
administratives, segons els articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 50.2.l) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
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 Tècnic d’Administració General dels Serveis Jurídics,
l’Alcaldia-Presidència proposa que pel ple de la Corporació s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- INTERPOSAR reclamació davant la Generalitat de Catalunya
(Departament de Justícia-Direcció General d’Atenció a la Infància), d’acord amb
el que disposen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992 i les disposicions
del R.D. 429/1993, de 26 de març, de la quantitat de 169.319’-ptes. més els
interessos legals que poguessin pertocar, en concepte dels danys causats al
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vehicle de la Policia Local matrícula B-9524-HN el dia 6 d’abril d’enguany, pel
menor H.E.H., segons els fets provats a la Resolució del Jutjat de Menors tres
de Barcelona, del dia 3 de juliol d’enguany.
2n.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que el dictamen fa referència a la interposició
d’una reclamació davant la Generalitat de Catalunya, com a responsable
subsidiari, arran d’una actuació de la Policia Local, quan un ciutadà va causar
desperfectes a un vehicle valorats en 169.319 pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
2.6

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DEL
DECRET DICTAT PER L’ALCALDE-PRESIDENT EN DATA 28-7-97,
REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR
ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
MANRESA
I
L’INEM
PEL
DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE SERVEIS INTEGRATS PER A
L’OCUPACIÓ (SIPE), I RATIFICAR-LO.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist el decret dictat per l'Alcalde-President en data 28 de juliol de 1997 que
transcriu el següent:
Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que en data 8 de febrer de 1996 es va signar entre l'Ajuntament de Manresa i
l'INEM un conveni de col.laboració pel qual, entre altres accions, l'Ajuntament de
Manresa participa en el desenvolupament i execució de les accions IOBE dins de
l'any 1997.
Atès l'ofici amb registre de sortida d'aquest ajuntament núm. 1248 del dia 3 de
febrer de 1997 signat pel Regidor-delegat d'Economia Social remetent la
documentació de sol.licitud de concessió de subvenció per a la realització de les
accions IOBE per l'any 1997.
Atès l'ofici tramès per aquest ajuntament a la Direcció Provincial de l'INEM amb
registre de sortida núm. 5170 del dia 26 de març de 1997 adjuntant la
documentació corresponent a la sol.licitud de modificació de conveni de
col.laboració per l'any 1997 pel desenvolupament dels plans de serveis integrats
per a l'ocupació, que es concreta en la modificació del nombre de beneficiaris
d'algunes accions.
Atès l'ofici de la Direcció Provincial de l'INEM amb registre d'entrada en aquest
ajuntament núm. 21043 del dia 28 de juliol de 1997 adjuntant la modificació del
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conveni de col.laboració entre l'INEM i l'Ajuntament de Manresa com entitat
associada pel desenvolupament d'un pla de serveis integrats per a l'ocupació.
Atès que aquesta modificació fa referència al nombre de beneficiaris d'algunes
accions del conveni SIPE per l'any 1997.
Aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que té atribuïdes, ha
RESOLT
1.- APROVAR la minuta de modificació de conveni a signar entre l'Ajuntament de
Manresa i l'Instituto Nacional de Empleo pel desenvolupament de Plans de
Serveis Integrats per a l'Ocupació (SIPE).
2.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de la modificació del
conveni esmentat.
3.- ELEVAR a la ratificació del Ple de la Corporació els anteriors acords.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del Decret
dictat per l'Alcalde-President en data vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents norantaset i que ha quedat transcrit en la part expositiva del present dictamen i
RATIFICAR-LO.”
El sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen s’aprova la modificació del
conveni per al desenvolupament de Plans de Serveis Integrats per a l'Ocupació
(SIPE) signat entre l’Ajuntament i l’INEM, institució amb la qual es va acordar
aquesta modificació per tal d’augmentar la qualitat de les accions que es duen a
terme en l’àmbit del suport a l’ocupació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
2.7

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PER L’ALCALDE ACCIDENTAL EN
RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS
PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES LOCALS DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA EN EL MARC DE L’OBJECTIU 2 DEL FONS SOCIAL
EUROPEU PER A L’ANY 1997, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE
4.250.000 PTA .

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
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Atès que l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona
té com a objectiu prioritari donar suport als ens locals per a la realització de
projectes locals de promoció econòmica.
Atès l'anunci publicat al BOP de Barcelona núm.43 de data 19 de febrer de 1997
publicant les bases de les subvencions per a la realització de projectes locals de
promoció econòmica en el marc de l'objectiu 2 del Fons Social Europeu.
Atès l'ofici tramès des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge del dia 21 de
febrer de 1997 comunicant la convocatòria de sol.licitud de subvencions previstes
en el marc del Fons Social Europeu -Objectiu 2-, subvencionant accions
formatives ocupacionals, estudis de desenvolupament local i estructures de suport
al foment de l'activitat econòmica local.
Atesa la sol.licitud de subvenció d'estructures de suport tramès a la Diputació de
Barcelona amb registre de sortida núm. 4839 del dia 20 de març de 1997
presentant els projectes Xarxa local de suport als emprenedors i l'empresa i
Serveis integrats de promoció econòmica i desenvolupament local, sol.licitant una
subvenció de 19.200.000.-PTA.
Atès l'ofici tramès per l'Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació
de Barcelona amb registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 22038 del dia 8
d'agost de 1997 comunicant l'atorgament de subvenció per a la realització de
l'acció d'estructures de suport Serveis Integrats de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local amb un cost a justificar de 7.083.333.-PTA i una
subvenció de 4.250.000.-PTA.
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1.- RATIFICAR la sol.licitud feta per l'Alcalde-accidental en relació a la
convocatòria de sol.licitud de subvencions per a la realització de projectes locals
de promoció econòmica en el marc de l'objectiu 2 del Fons Social Europeu per
l'any 1997 mitjançant la que s'han presentat, a l'Àrea de Promoció Econòmica i
Habitatge de la Diputació de Barcelona, els projectes Xarxa local de suport als
emprenedors i l'empresa i Serveis integrats de promoció econòmica i
desenvolupament local, inclosos a les accions d'estructures de suport.
2.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per a la realització de projectes locals de
promoció econòmica per l'any 1997, cofinançats pel Fons Social Europeu en el
marc de l'Objectiu 2 i el Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de
Barcelona de 4.250.000.-PTA amb destí a l'execució de l'acció d'estructures de
suport anomenada SERVEIS INTEGRATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL.”
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El sr. Collado i Llort explica que aquest dictamen per una banda, ratifica la
sol.licitud de l’Ajuntament per a l’obtenció d’una subvenció en el marc de l’Objectiu
2 del Fons Social Europeu per al finançament del projecte de suport als Serveis
integrats de promoció econòmica i desenvolupament local, que pretén potenciar
les activitats i accions encaminades a afavorir aquells col.lectius que tenen més
dificultat per trobar un lloc de treball. Per una altra banda, amb aquest dictamen,
l’Ajuntament accepta una subvenció de 4.250.000 pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
2.8

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA FUNDACIÓ JOVIAT,
TITULAR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME DE MANRESA I
DE L’ESCOLA SUPERIOR D’HOTELERIA, PER PORTAR A TERME
ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE LA CIUTAT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa té un interès especial en la promoció i en el
desenvolupament turístic de la nostra ciutat i en els seu entorn, participant en
actes i manifestacions de promoció, facilitant informació als visitants i cercant en el
turisme noves fonts de riquesa i ocupació.
Atès que el turístic és un dels sectors bàsics del sector terciari i una important font
de riquesa pel nostre país i que el seu creixement i millora vindrà determinat per la
bona formació dels seus professionals.
Atès que la Fundació Joviat, entre altres, imparteix els estudis de la diplomatura
universitària en Turisme, adscrits a la Universitat de Lleida, així com també
imparteix estudis d'hoteleria.
Atesa la importància, tant per alumnes com per professors, d'incloure en els
estudis de turisme i d'hoteleria pràctiques reals en relació als estudis teòrics, així
com dedicar unes hores a tasques de recerca i investigació, per tal de donar un
major aprofitament als coneixements i continguts teòrics adquirits.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1.- APROVAR la minuta de conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de
Manresa i la Fundació Joviat, titular de l'Escola Universitària de Turisme de
Manresa (EUTM) i de l'Escola Superior d'Hoteleria, per a portar a terme accions
de promoció turística i de desenvolupament econòmic de la ciutat.
2.- FACULTAR a l'Alcalde-President perquè en el seu nom i representació, pugui
signar el conveni, així com tota la documentació necessària pel seu posterior
desenvolupament.”
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La sra. Vila i Esteban explica que aquest dictamen fa referència a la proposta de
conveni de col.laboració entre la Fundació Joviat i l’Ajuntament de Manresa en
matèria de col.laboració i participació en temes de promoció turística. Amb la
signatura d’aquest conveni cal valorar la tasca realitzada i el paper i l’evolució tant
de l’Escola Universitària de Turisme de Manresa com de l’Escola Superior
d’Hoteleria i les seves implicacions en diferents projectes a través del Consell
Municipal de Turisme. D’altra banda, és lògic, necessari i positiu involucrar als
sectors més estretament vinculats al turisme, sobretot quan es parla d’accions que
repercuteixen favorablement en una millor formació dels futurs professionals que
treballaran en aquest àmbit.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup valora molt positivament la
signatura d’aquest conveni perquè, quan es va aprovar la constitució del Consell
Municipal de Turisme, el GMCIU va manifestar la conveniència de la inclusió a
l’esmentat Consell de l’Escola Joviat la qual es va incorporar posteriorment. El seu
grup es va alegrar en aquell moment de la inclusió de l’esmentada escola com
també se n’alegra ara pel fet que es reconeguin les seves virtuts malgrat que
aquest reconeixement arribi una mica tard. Per tot això, el vot del GMCIU serà
afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en
els punts 2.9 i 2.10 de l’ordre del dia.
2.9

REQUERIR L’ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA, ADJUDICATÀRIA
DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA
VALLDAURA,
PERQUÈ
CONSTITUEIXI
LA
GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE 695 PTA, CORRESPONENT A LA VARIACIÓ
DE L’IPC.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 25-8-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s’adjudicà el contracte de la
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la
Plaça Valldaura per un període de 5 anys, a favor de l’entitat mercantil Llibreria
Sobrerroca, SA.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l’Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l’Institut Nacional d’Estadística que estableix que
entre juliol de 1996 i juliol de 1997 hi ha hagut un increment de l’IPC de l’1,6 %.
Com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent
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ACORD
Requerir l’entitat adjudicatària Llibreria Sobrerroca, SA (CIF A-08899023, C.
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies,
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, constitueixi la garantia complementària de 695 PTA a la Caixa de la
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de
Contractació i Patrimoni.”

27

2.10

REQUERIR L’ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA, ADJUDICATÀRIA
DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA
MURALLA SANT DOMÈNEC, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE 695 PTA, CORRESPONENT A LA VARIACIÓ
DE L’IPC.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 25-8-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s’adjudicà el contracte de la
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la
Muralla Sant Domènec per un període de 5 anys, a favor de l’entitat mercantil
Llibreria Sobrerroca, SA.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l’Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l’Institut Nacional d’Estadística que estableix que
entre juliol de 1996 i juliol de 1997 hi ha hagut un increment de l’IPC de l’1,6 %.
Com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
Requerir l’entitat adjudicatària Llibreria Sobrerroca, SA (CIF A-08899023, C.
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies,
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, constitueixi la garantia complementària de 695 PTA a la Caixa de la
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de
Contractació i Patrimoni.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que es tracta de dos dictàmens de tràmit
d’aplicació de la clàusula 22 del plec de clàusules de revisió de la garantia
definitiva, aplicant la variació que ha experimentat l’IPC.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 2.9 i 2.10 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
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2.11

MODIFICAR L’AMPLIACIÓ QUE VA TENIR LLOC DE FORMA
AUTOMÀTICA AMB EFECTES DES DE L’1 DE GENER DE 1997, DE LA
CONCESSIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL
MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 3-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de
desembre de 1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del
servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del
municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Atès que per part del servei tècnic es va emetre un informe en data 22
d’octubre de 1996, en el qual exposa la necessitat de procedir a modificar
l’ampliació produïda amb efectes des de l’1 de gener de 1997, en el sentit
d’ampliar la dotació humana i material del nivell I, amb la incorporació d’un peóconductor en jornada diürna, el qual treballarà 365 dies/any, i un carretó
motoritzat que treballarà 67 dies/any (diumenges i festius) i la incorporació d’un
peó-conductor i un carretó motoritzat, de nova adquisició, durant tres
mesos/any (del 15 de juny al 15 de setembre dies laborables).
Atès que aquesta modificació no té incidència en el règim econòmic-financer de
la concessió.
Atès que per part del cap dels Serveis Financers ha estat emès un informe en
data 5 de febrer de 1997.
Atès que per part del cap del subservei d’Obres i Manteniments ha estat emès
un informe en data 1 de juliol de 1997.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Com a alcalde-president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar l’ampliació que va tenir lloc de forma automàtica amb
efectes des de l’1 de gener de 1997, de la concessió d’explotació del servei de
recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A., en el sentit de:
-

Ampliar la dotació humana del nivell 1 amb la incorporació d’un peó
conductor en jornada diürna (365 dies/any), i un carretó motoritzat que
treballarà 67 dies/any (diumenges i festius).
Incorporar un peó conductor i un carretó motoritzat, de nova adquisició
durant 3 mesos a l’any (dies laborables entre 15 de juny i 15 de
setembre).
Doblar el servei de l’escombra petita.
Incorporar 2 peons en horari diürn per a dur a terme l’escombra mixta.
Reduir el fons per l’adquisició de mobiliari urbà, material i petita
maquinària,

la qual cosa no suposa cap alteració en el cànon actual del servei.
SEGON. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Mas i Font explica que el dictamen modifica les ampliacions successives
que s’han anat fent després del concurs bàsic que hi va haver per a la concessió
del servei de recollida de residus. Aquesta modificació ve donada per la llunyania
amb el temps en el qual es va fer el concurs, i les necessitats del servei han
provocat que les ampliacions previstes s’hagin adaptat a les necessitats de la
ciutat. Les modificacions són vigents des de l’1 de gener de 1997 i donen
cobertura a tots els ciutadans.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en
els punts 2.12 i 2.13 de l’ordre del dia.
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2.12

MODIFICAR ELS PUNTS 3 I 4 DEL CARTIPÀS MUNICIPAL APROVAT
PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL DIA 7-7-95, PEL
QUE FA A L’ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS A LES COMISSIONS
INFORMATIVES I EL SEU RÈGIM DE SUPLÈNCIES, I MODIFICAR EL
PUNT 10 DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PEL QUE FA A LA DESIGNACIÓ
DE REPRESENTANTS MUNICIPALS.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde que, transcrit, diu el
següent:
“Atès que per Decret de l’Alcalde-President, dictat el dia 26 d’agost proppassat
es va resoldre nomenar regidor delegat d’ensenyament al sr. Josep Ramon
Mora i Villamate.
Atès que la sra. Núria Sensat Borràs ha estat designada regidora de
l’Ajuntament de Manresa, segons la credencial tramesa per la Junta Electoral
Central de data 27 d’agost proppassat.
Atès el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, el
R.D. 2.568/1986 i els articles 31 al 42 del Reglament Orgànic Municipal.
L’Alcalde President proposa que pel ple de la corporació s’adoptin els següents
ACORDS
1r.- MODIFICAR els punts 3 i 4 del Cartipàs Municipal aprovat pel Ple d’aquest
Ajuntament de data 7 de juliol de 1995, pel que fa a l’adscripció de regidors a
les comissions informatives i el seu règim de suplències. A proposta del grup
municipal de IC-Els Verds, i en substitució del sr. Antoni CASSERRAS i
GASOL, s’acorden les modificacions següents:
3.a. Comissió informativa de Serveis Personals:
Vocal: Núria SENSAT i BORRÀS
3.c. Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública:
Vocal: Josep Ramon MORA i VILLAMATE
4.b. Comissió informativa de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat:
Vocal suplent: Núria SENSAT i BORRÀS
4.d. Comissió informativa d’Hisenda i Administració, i especial de Comptes:
Vocal suplent: Núria SENSAT i BORRÀS
2n.- MODIFICAR el punt 10 del Cartipàs Municipal aprovat pel Ple d’aquest
ajuntament en data 7 de juliol de 1995, pel que fa a la designació dels
representant municipals que a continuació es diuen:
-Representant municipal que es proposarà al Patronat de la Fundació
Universitària del Bages per presidir el Patronat de l’Escola Universitària de
Gestió i Administració Pública:
.Josep Ramon MORA i VILLAMATE
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-Representant municipal al Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de
Manresa:
.Joaquim COLLADO i LLORT
-Representant municipal a la Fundació Lacetània:
.Josep Ramon MORA i VILLAMATE
-Representant municipal al Consell escolar del Col.legi Públic Sant Ignasi:
.Núria SENSAT i BORRÀS
-Representant municipal al Consell escolar de l’Institut E.S. Lluís de Peguera:
.Josep Ramon MORA i VILLAMATE
-Consell escolar municipal:
.Vicepresident: Josep Ramon MORA i VILLAMATE”
2.13

MODIFICAR L’ACORD PLENARI DEL DIA 19 DE MAIG DE 1997, PEL
QUE FA A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVES.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 8-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació va acordar, en sessió del dia 19 de maig de
1997, la creació del CONSELL MUNICIPAL DE JOVES, com a òrgan de
participació en la gestió municipal, i la seva composició, de manera que
correspon la seva presidència al regidor d’ensenyament i joventut de
l’ajuntament.
Atès que per Decret de l’Alcalde-President, dictat el dia 26 d’agost proppassat
es va resoldre nomenar regidor delegat d’ensenyament al sr. Josep Ramon
Mora i Villamate.
Atès que la sra. Núria Sensat Borràs ha estat designada regidora de
l’Ajuntament de Manresa, segons la credencial tramesa per la Junta Electoral
Central de data 27 d’agost proppassat.
Atès que les matèries de joventut i d’ensenyament estan, per tant, delegades a
regidors diferents, és procedent modificar l’acord plenari anteriorment citat, en
el sentit d’atribuir la presidència del Consell Municipal de Joves a la regidora de
Joventut.
L’Alcalde President proposa que pel ple de la corporació s’adopti el següent
ACORD:
MODIFICAR l’acord plenari del dia 19 de maig de 1997, pel que fa a la
presidència del Consell Municipal de Joves, que quedarà de la forma següent:
President:

La regidora delegada de Joventut.”
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El sr. Collado i Llort explica que els dos dictàmens són conseqüència del
nomenament de la regidora senyora Núria Sensat i consisteixen en modificar el
Cartipàs Municipal pel que fa a les comissions informatives i altres canvis que
afecten sobretot al senyor Mora i a la senyora Sensat com ara la representació
municipal en patronats, escoles o fundacions.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació dels
dictàmens número 2.12, 2.13 i 2.14 de l’ordre del dia, però no voldria que
s’entengués aquesta abstenció com una postura política o com una mostra de
desconfiança respecte al senyor Mora o la senyora Sensat sinó que considera que
són qüestions internes de l’equip de govern en les quals el seu grup no s’hi vol
involucrar. No es tracta de cap maniobra hostil ni de desconfiança i ha donat
aquesta explicació per no torbar la benvinguda a la regidora senyora Sensat.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació dels
dictàmens número 2.12, 2.13 i 2.14 de l’ordre del dia perquè considera que es
tracta de qüestions internes de l’equip de govern.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 2.12 i 2.13 de
l’ordre del dia, s’aproven per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i
11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP).
2.14

APLICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A L’EXERCICI
DEL SEU CÀRREC AL TERCER TINENT D’ALCALDE, SR. JOSEP
RAMON MORA I VILLAMATE, I EL RÈGIM DE DEDICACIÓ ORDINÀRIA
A LA SRA. NÚRIA SENSAT I BORRÀS.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-9-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que pel ple de la corporació, en sessió del dia 7 de juliol de 1995 es va
acordar el règim de dedicació exclusiva a aplicar per a l’exercici dels càrrecs
dels membres d’aquesta corporació.
Atès que per Decret de l’Alcalde-President, dictat el dia 26 d’agost proppassat
es va resoldre nomenar regidor delegat d’ensenyament al sr. Josep Ramon
Mora i Villamate.
Atès que la sra. Núria Sensat Borràs ha estat designada regidora de
l’Ajuntament de Manresa, segons la credencial tramesa per la Junta Electoral
Central de data 27 d’agost proppassat.
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 151 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril; 77 del Reglament Orgànic Municipal i 13 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, així com l’article 7 de la Carta Europea
d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i que va entrar
en vigor al nostre país el dia 1 de març de 1989, sobre el dret que assisteix els
membres de les corporacions locals a la percepció de les retribucions en
l’exercici de llurs càrrecs quan es desenvolupen en règim de dedicació
exclusiva, i a la compensació financera adequada a les despeses causades per
l’exercici del seu mandat.
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L’Alcalde President, amb el parer favorable majoritari de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Administració, proposa que el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS
1r.- APLICAR el règim de dedicació exclusiva per a l’exercici del seu càrrec, al
tercer tinent d’alcalde, sr. Josep Ramon Mora i Villamate, amb dret a percebre
la retribució prevista a l’apartat b. de l’acord primer adoptat pel ple de la
corporació en data 7 de juliol de 1995.
2n.- MODIFICAR la denominació de l’indicador de dedicació 3.3.c. de l’acord
tercer aprovat pel ple de la corporació el dia 7 de juliol de 1995, que quedarà
amb la redacció següent:
“3.3.c. Habitatge, Turisme, Polítiques de la Dona i Joventut.”
2n.- APLICAR el règim de dedicació ordinària segons l’indicador 3.3.c previst a
l’acord tercer adoptat pel ple el dia 7 de juliol de 1995 i modificat en l’acord
anterior, a la regidora delegada de Joventut, sra. Núria Sensat Borràs,
corresponent-li el nivell d’indemnització E, fixat a l’acord quart aprovat el mateix
dia 7 de juliol de 1995. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a la seva
presa de possessió com a regidora de l’ajuntament i a l’acceptació de la
delegació que se li confereixi per Decret d’Alcaldia.”
El sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen s’augmenta el règim de
dedicació i de responsabilitat del regidor senyor Mora i també s’aplica el règim de
dedicació ordinària a la regidora senyora Sensat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP).
3.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

3.1

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT
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3.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL, D’IMPORT 1.634.000 PTA,
A FAVOR DE L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, PER PRESTACIÓ
DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA, DURANT EL MES D’ABRIL
DE 1997.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 59-97 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això, el President de la Comissió de l’Àrea de Serveis
Personals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ORGANISME,
CONCEPTE
ENTITATO INDUSTRIAL
HOSPITAL
GENERAL Per prestació del
Programa d’Atenció a la
DE MANRESA
NIF. G-58917659
Dona, durant el mes
d’abril de 1997.
TOTAL PTES.

PESSETES

1.634.000
1.634.000
“

El sr. Esclusa i Espinal explica que el dictamen fa referència al reconeixement
d’un crèdit a favor de l’Hospital General per la seva prestació en el Programa
d’Atenció a la Dona i, en concret, correspon al mes d’abril.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
3.2

REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT

3.2.1 DONAR EL NOM D’ESCOLA D’ART I DISSENY DE MANRESA A
L’ACTUAL ESCOLA ANOMENADA ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I
OFICIS DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament de
data 10-9-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament compta amb una escola de titularitat municipal
anomenada, Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa, en la qual s’hi
organitzen i programen diferents tallers monogràfics, així com s’hi imparteixen
els ensenyaments reglats de cicle formatiu de grau mitjà de Serigrafia i Art final
en disseny gràfic.
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Atès que el Claustre de professors de l’esmentada escola, en reunió celebrada
el 17-4-96, va acordar per unanimitat sol.licitar a l’Ajuntament el canvi de nom
de l’escola pel de Escola d’Art i Disseny de Manresa, per tal d’adequar-se a la
nova normativa d’ensenyaments d’art i disseny derivada de l’aplicació de la
LOGSE, sol.licitud que varen formalitzar davant aquest Ajuntament el passat 11
de juny d’enguany.
Atès que el RD 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, estableix en el
seu article 2 que els centres públics que imparteixen cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny s’anomenaran Escoles d’Art.
Per tot això, el Regidor Delegat d’Ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORD
Donar el nom d’Escola d’Art i Disseny de Manresa, a l’actual escola
anomenada Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa, per tal d’adequar-la a
la nova normativa d’ensenyaments reglats d’art i disseny, derivada de
l’aplicació de la LOGSE.”
El sr. Mora i Villamate explica que, amb aquest dictamen, es proposa
simplement l’adaptació del nom de l’escola a la seva nova funció donat que la
seva activitat fonamental és la d’impartir cursos reglats, cicles formatius en
temes d’arts, disseny gràfic i serigrafia. A més a més, d’aquesta manera també
es fa l’adaptació a la normativa de la LOGSE que preveu que es denominin
Escoles d’Arts aquelles que realitzen les funcions que ha explicat i, per altra
banda, també es dóna compliment a la petició formulada per unanimitat del
Claustre de l’escola referent a aquesta adaptació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.3

REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS

3.3.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA D’ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ ESPORTIVA DURANT L’ANY 1997, I ACCEPTAR LA
SUBVENCIÓ D’1.000.000 PTA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data 59-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament en data 27 de febrer de 1997 va presentar una
sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'un
programa d'activitats de promoció esportiva durant l'any 1997.
Atès que la Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 23 de juliol de
1997, va adoptar l'acord de concedir una subvenció de 1.000.000'- ptes. per al
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desenvolupament de l'esmentat programa al llarg de l'any 1997, en virtut d'un
conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d'abril.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte del conveni de col.laboració a signar entre
l'Ajuntament de Manresa i l'Excma. Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta
l'atorgament d'una subvenció per al desenvolupament d'un programa d'activitats
de promoció esportiva durant l'any 1997, d'acord amb el text que s'acompanya al
dictamen.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
1.000.000'- ptes. (un milió de pessetes) concedida per l'Excma. Diputació de
Barcelona a aquest Ajuntament per al programa d'activitats de promoció esportiva
a desenvolupar durant l'any 1997, en virtut del conveni esmentat en el punt primer
d'aquest dictamen.
TERCER.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
El sr. Empez i Garcia explica que es tracta d’acceptar la subvenció
d’1.000.000 de pessetes concedida per la Diputació de Barcelona per a les
activitats esportives de l’any 1997.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
4-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME
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4.1.1 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE L’OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT TORRENT DELS
PREDICADORS, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, CONVOCAR
CONCURS PÚBLIC I DELEGAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN LA
FACULTAT D’ADJUDICAR EL CONTRACTE I LES ALTRES
POSTERIORS ATRIBUÏDES A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
5-9-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, per acord del ple de la corporació del dia
16 de juny de 1997, va aprovar inicialment el projecte anomenat PROJECTE
CONDICIONAMENT TORRENT DELS PREDICADORS , el qual, un cop
practicada la informació pública sense haver-se presentat cap reclamació, ha
quedat definitivament aprovat de manera automàtica amb efectes des del dia
25 de juliol de 1997.
Atès que es disposa de financiació suficient per a contractar l’esmentada obra.
Vistos els informes tècnic de data 3 de setembre de 1997 i jurídic de data 5 de
setembre de 1997.
Atès que en l’expedient administratiu s’ha acreditat la viabilitat del projecte i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució d’aquesta obra.
De conformitat amb l’article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l’article 273 lletres c) i f) de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de catalunya, el regidor-delegat d’Urbanisme
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores
del contracte administratiu de l’obra PROJECTE CONDICIONAMENT
TORRENT DELS PREDICADORS.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE
CONDICIONAMENT TORRENT DELS PREDICADORS, d’un pressupost de
licitació de 86.238.511 PTA (inclòs el 16% d’IVA), de conformitat amb el
projecte tècnic aprovat definitivament el dia 25 de juliol de 1997 i amb el plec
de clàusules administratives generals que té aprovat aquest Ajuntament, a
adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert, aplicades les
circumstàncies previstes a l’article 86 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i a l’article 273 lletres c) i f) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, atès que el projecte aprovat pot ser millorat per altres
solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.
TERCER. Convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província.
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QUART. Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d’adjudicar el
contracte i les altres posteriors atribuïdes a l’òrgan de contractació per l’article
265 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
(interpretació, modificació i resolució del contracte).
CINQUE. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l’aprovació del plec de clàusules
administratives i de l’expedient de contractació del Projecte de condicionament del
Torrent dels Predicadors que, per un import de pressupost de licitació de
86.238.511 pessetes, pretén reformar aquest Torrent des de la plaça d’Espanya
fins al riu Cardener. Aquest projecte, que ja es va aprovar inicialment en un Ple
anterior, està aprovat definitivament en aquest moment perquè no hi han hagut
al.legacions. S’han resolt unes petites expropiacions que hi havia al final del
trajecte del Torrent, a sota de l’Escola Joviat.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup demana la votació separada
dels punts del dictamen perquè considera que cadascun d’ells ha de tenir un
tractament diferenciat. En primer lloc, l’aprovació del plec de clàusules
administratives, per al Torrent dels Predicadors. En segon lloc, l’adjudicació de les
obres pel procediment de concurs. I, en tercer lloc, la delegació a la Comissió de
Govern, per adjudicar el concurs. Pel que fa al primer dels aspectes, el seu grup
considera que hi ha una o dues clàusules que permeten una discrecionalitat tan
gran que fa dubtar de la puresa del concurs que s’obrirà a continuació. El sistema
de puntuació per a l’avaluació del concurs i la facultat que es reserva l’Ajuntament
de declarar-lo desert si no li convé, s’haurien de procurar ajustar al seus estrictes
termes i motivar-los a fi i efecte de donar sensació de seguretat. I tot això ho diu
perquè, en un projecte anterior, que va aprovar la Comissió de Govern, es van
adjudicar unes obres per a un projecte similar per valor de vint milions de pessetes
a una entitat malgrat el fet que hi havien informes desfavorables dels tècnics
municipals. El seu grup considera que el projecte al qual fa referència el present
dictamen hauria de ser el més “transparent” possible donat que és de quantia
superior i, per això, convindria revisar les clàusules administratives. D’altra banda,
considera que la facultat de delegació en la Comissió de Govern, quan es tracta
de quanties com la d’aquest expedient, requereix un quòrum especial i, per això,
no es pot barrejar aquest punt amb els altres del dictamen i cal fer votació
separada. Resumint el que ha explicat, el seu grup vol deixar constància del
següent: en primer lloc, no li agraden les clàusules administratives d’aquest plec
de clàusules i demana que es revisin, en segon lloc, està d’acord amb el concurs
públic però considera que ha de ser el més transparent possible i, per últim, li
sembla que no és procedent la delegació en la Comissió de Govern en aquest cas
sinó que seria més convenient que es plantegés davant del Ple.
El sr. Garcia i Comas diu que el plec de clàusules concreta quins són els articles
que queden suprimits per sentència judicial i quins altres s’adeqüen a la llei
general. No sap a quina puntuació s’ha referit el senyor Arderiu i li demana més
concreció respecte a la no transparència del concurs pel que fa a les diferents
ofertes que es presentin. Tampoc sap a quins expedients de contractació s’ha
referit el representant del GMPP quan ha dit que s’havien adjudicat amb informes
contraris perquè totes les obres s’han contractat amb informes favorables i a
proposta dels tècnics municipals. Per això li agrairia que concretés a quins
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expedients es refereix. Pel que fa a la delegació en la Comissió de Govern cal dir
que, si s’aprovés tot al Ple, es complicaria encara més la burocràcia de
l’Ajuntament i considera que, precisament, es tracta de donar-li agilitat. També cal
tenir en compte que els acords de la Comissió de Govern estan fiscalitzats per les
comissions informatives on s’examina com s’adjudiquen les obres, amb quines
puntuacions s’atorguen a cada contractista i els informes tècnics avalen aquestes
concessions. Si s’hagués d’aprovar pel Ple, tenint en compte que n’hi ha un cada
mes, es retardaria encara més el procés que ja és prou complicat. Malgrat tot
això, es pot admetre la votació separada.
El sr. Arderiu i Freixa diu que no vol entrar en el tema del que ha suspès
l’Audiència perquè considera que l’equip de govern ha resolt bé la qüestió al plec
de clàusules però si que es vol manifestar respecte a la clàusula 9a., 2n. paràgraf i
també la clàusula 10a. Els criteris per a la valoració de les proposicions semblen
fets a mida d’un contractista en particular i, per això, el seu grup demana més
concreció respecte a aquests temes. El senyor Garcia li demana que concreti i no
recorda exactament però li sembla que va ser en una adjudicació dels torrents o
de les obres de canalització del subsòl que es van adjudicar a una empresa que,
si no recorda malament, era Taller d’Enginyeria i hi havia una altra oferta millor
com així constava en un informe. Amb això només vol dir que hi ha tota una sèrie
de qüestions que li han cridat l’atenció i caldria que fossin el màxim de
transparents possible. Respecte a la delegació en la Comissió de Govern, no ha
dit que s’hagi d’aprovar tot pel Ple però, respecte a aquest tema en concret, al
qual se li va fer una bona propaganda en el seu dia i que és important per a la
ciutat com també ho és econòmicament, seria convenient que hi hagués el màxim
d’informació possible. Per això i també perquè considera que no es poden barrejar
temes que requereixen un quòrum especial amb altres que no, el seu grup ha
demanat la votació separada i votarà negativament el primer punt referent a les
clàusules administratives perquè considera que no han estat ben tractades i
també el punt que fa referència a la delegació en la Comissió de Govern perquè
considera que s’hauria de tractar al Ple un tema tan important. D’altra banda, el
seu grup votarà afirmativament al fet que es faci mitjançant concurs públic perquè
és la manera més procedent.
El sr. Garcia i Comas reitera el que ha explicat anteriorment respecte a que no
s’ha fet cap contractació amb informes tècnics desfavorables i en el cas de Taller
d’Enginyeria, els informes eren favorables. Per tal que hi hagi la màxima
transparència en tot el procediment, proposa al president que es contracti aquesta
obra un cop s’hagi informat a la comissió d’Urbanisme i, si en aquest “impàs” hi
hagués una sessió del Ple, s’hi podria debatre el tema. En aquest sentit i com a
exemple, les obres de canalització s’han de fer en un temps determinat i no es pot
esperar a que arribin les pluges i, d’altra banda, també es podrien perdre les
subvencions. Per tant, si sembla bé, prendria el compromís de fer-ho d’aquesta
manera.
El sr. Arderiu i Freixa diu que, tenint en compte el compromís que ha adoptat el
senyor Garcia, el seu grup votaria afirmativament al tercer punt referent a la
delegació en la Comissió de Govern.
L’Alcalde intervé dient que, per concretar les diferents posicions, el compromís
que assumeix el senyor Garcia consisteix en que s’informarà a la comissió
d’Urbanisme prèviament a les adjudicacions per part de la Comissió de Govern, i,

40
en el supòsit que hi hagués una sessió del Ple, s’hi debatria el tema però, en
qualsevol cas, ho ha d’aprovar la Comissió de Govern perquè ho té delegat.
El sr. Arderiu i Freixa diu que, de la manera en la que ho ha exposat l’Alcalde, el
seu grup votarà afirmativament els tres punts del dictamen.
L’Alcalde diu que no cal votar separadament els tres punts del dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 55 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
Municipal i de règim local de Catalunya, es declara aprovat:
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores
del contracte administratiu de l’obra PROJECTE CONDICIONAMENT
TORRENT DELS PREDICADORS.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE
CONDICIONAMENT TORRENT DELS PREDICADORS, d’un pressupost de
licitació de 86.238.511 PTA (inclòs el 16% d’IVA), de conformitat amb el
projecte tècnic aprovat definitivament el dia 25 de juliol de 1997 i amb el plec
de clàusules administratives generals que té aprovat aquest Ajuntament, a
adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert, aplicades les
circumstàncies previstes a l’article 86 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i a l’article 273 lletres c) i f) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, atès que el projecte aprovat pot ser millorat per altres
solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.
TERCER. Convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d’adjudicar el
contracte i les altres posteriors atribuïdes a l’òrgan de contractació per l’article
265 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
(interpretació, modificació i resolució del contracte).
CINQUE. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.
4.2

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT

4.2.1 INTEGRAR COM A MEMBRE DE PLE DRET DE LA COMISSIÓ MIXTA
DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT (COMISSIÓ 21) A L’IL.LTRE
COL.LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA I SUBSTITUIR COM A
MEMBRE DE LA COMISSIÓ EL CAP DEL SUBSERVEI D’OBRES I
MANTENIMENTS PER LA CAP DEL SUBSERVEI D’URBANISME.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de
data 7-8-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 21 d’abril de 1997,
fou aprovada la creació de la COMISSIÓ MIXTA DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT (COMISSIÓ 21) com a òrgan de participació sectorial en la
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gestió municipal, amb la comesa d’estudiar, avaluar, informar i emetre
propostes, així com totes aquelles qüestions que el president de la Comissió
sotmeti a la seva consideració en l’àmbit competencial de protecció del medi, a
l’emparament del que s’estableix als articles 19 i 20 del Reglament de
Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament.
Vist que el funcionament d’aquesta Comissió durant els darrers mesos ha
comportat la necessitat d’ajustar la seva composició proposant-se la integració
en el sí de la Comissió del Col.legi d’Advocats de Manresa i la substitució del
Cap del Subservei d’Obres i Manteniments per la Cap del Subservei
d’Urbanisme.
El Regidor delegat de Medi Ambient, amb el parer favorable de la Comissió
informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de la
Corporació s’adoptin els següents
ACORDS:
1r. Integrar com a membre de ple dret de la COMISSIÓ MIXTA DE MEDI
AMBIENT I SOSTENIBILITAT (COMISSIÓ 21) a l’Iltre. Col.legi d’Advocats de
Manresa.
2n. Substituir com a membre de la Comissió abans esmentada al senyor Cap
del Subservei d’Obres i Manteniments per la senyora Cap del Subservei
d’Urbanisme.”
El sr. Mas i Font explica que aquest és un dictamen de tràmit sobretot pel que
fa al segon punt de l’acord el qual fa referència a una qüestió bàsicament
tècnica de substitució d’un tècnic que desenvolupa unes tasques determinades
a l’Ajuntament per un altre tècnic que pot donar una visió diferent des del punt
de vista del Planejament i més territorial d’aquella que podia donar el tècnic
nomenat inicialment. El primer punt de l’acord honorarà l’Ajuntament perquè els
passos i els tràmits d’aquesta Comissió Mixta de Mediambient i Sostenibilitat
tenia precisament la voluntat de caminar amb un nucli incipient i, a mesura que
les entitats sol.licitin la seva incorporació a la Comissió, el Ple aprovarà la seva
inclusió i podran participar com a membres de ple dret.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
4.3

REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.3.1 APROVAR LA REVISIÓ DE LA TARIFA HORÀRIA DE L’APARCAMENT
SOTERRANI PER A AUTOMÒBILS DE TURISME DE LA PLAÇA
PORXADA, QUE EXPLOTA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA L’ENTITAT APARCAMIENTOS DE CATALUNYA,
SA, QUEDANT FIXADA EN 200 PTA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública de
data 2-9-97 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19
de novembre de 1991 va adjudicar la concessió administrativa de la
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRANI PER A
AUTOMÒBILS DE TURISME A LA PLAÇA PORXADA, a l’entitat mercantil
APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, S.A. (CIF A-59790147 - Avinguda
Diagonal, 523, planta 21 Barcelona).
Vista la instància de referència registre d’entrada 28786/12.12.1996 presentada
pel sr. Francisco Brugada i Casulá, en representació de l’entitat mercantil
APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, S.A., en la qual sol.licita l’increment de la
tarifa horària de l’aparcament de la Plaça Porxada fins a 200 PTA.
Atès l’informe emès pel cap dels Serveis Financers en data 17 de juliol de 1997
i l’emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 29 d’agost
de
1997.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Com a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la revisió de la tarifa horària de l’aparcament soterrani per a
automòbils de turisme de la Plaça Porxada, que explota en règim de concessió
administrativa l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUNYA, S.A.,
quedant fixada l’esmentada tarifa horària en la quantitat de 200 PTA (inclòs
l’IVA).
SEGON. Facultar al sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Canongia i Gerona explica que el concessionari de l’aparcament de la
plaça Porxada al mes de desembre de l’any passat va sol.licitar a l’Ajuntament
l’augment de la tarifes de l’aparcament fins a dues-centes pessetes per hora.
L’Ajuntament considerava que no hi havia massa justificació per realitzar aquest
increment, si més no, pel que es desprenia de la documentació que aportava el
concessionari. Més tard la concessionària va presentar la documentació que se li
demanava la qual va demostrar que l’equilibri financer de l’explotació no era
possible amb la tarifa vigent en aquell moment. Un cop estudiat el tema, els
informes tècnics van ser favorables perquè, cal buscar l’equilibri financer de la
concessió a fi i efecte que no pugui ser declarada ruïnosa. Per això l’equip de
govern es veu en l’obligació de proposar l’aprovació de la revisió de la tarifa de
l’aparcament de la plaça Porxada a l’empresa Aparcamientos de Catalunya, S.A.
fixant-la en dues-centes pessetes per hora.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup votarà negativament aquest
dictamen d’augment de tarifes perquè considera que s’excedeix molt del cost que
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hauria de tenir i perquè no coincideix aquest import de dues-centes pessetes amb
el que està establert pel gremi de garatges privats que és de 175 pessetes per a
la ciutat de Manresa. Si en el seu dia es va fer malament la concessió o si hi han
hagut condicions sobrevingudes, li sap greu però considera que no sel’s pot fer
pagar les conseqüències als ciutadans que aparquin a la plaça Porxada.
El sr. Oms i Pons intervé dient que aquesta és una qüestió important per al seu
grup perquè es tracta d’un servei públic que s’ofereix mitjançant una concessió
administrativa de l’Ajuntament. Considera que cal tenir en compte que, quan es va
dur a terme la concessió administrativa, els terrenys eren de l’Ajuntament i, per
tant, la inversió era inferior. També cal considerar que, el fet que es tracti d’una
concessió administrativa, implica que s’ofereix un servei a la ciutat. Temps enrera
es va plantejar la possibilitat de tancar l’aparcament durant la nit i no es va creure
convenient. El seu grup considera que l’empresa concessionària ha fet poc esforç
per promocionar aquest aparcament i una iniciativa privada ha de lluitar per
defensar el seu negoci i no s’ha de carregar a l’Ajuntament quan no surten els
comptes. Aquesta és una actitud excessivament passiva per part de l’adjudicatari.
Si es comparen els preus d’aquest aparcament amb els dels altres de la ciutat,
s’arriba a la conclusió que les empreses que gestionen els altres aparcaments
també es guanyen bé la vida i Aparcamientos de Catalunya, S.A. té l’avantatge
sobre ells que els terrenys són gratuïts i que l’aparcament és tancat a la nit
(qüestió que el seu grup no entén). Per això el GMCIU votarà negativament
perquè, si es té en compte que al solar de l’Atlàntida aviat no s’hi podrà aparcar,
els conductors es veuran obligats a utilitzar els aparcaments com el de la plaça
Porxada. Per tant convindria esperar per veure què passa amb el solar de
l’Atlàntida i, mentrestant, cal fer una mica d’esforç de promoció per tal
d’aconseguir crear incentius perquè s’utilitzi més aquest aparcament.
El sr. Canongia i Gerona diu que pot entendre, fins a cert punt, que el senyor
Arderiu digui que votarà negativament aquest dictamen tot i que els informes
siguin favorables i malgrat que els seus arguments vagin totalment en contra de la
seva filosofia de lliure mercat i que cadascú apliqui els preus que consideri més
convenient; però no entén la posició del senyor Oms perquè sembla que no hagi
tingut mai cap responsabilitat respecte a aquesta concessió i avui la ciutat està
pagant les conseqüències d’un fets que van ser força discutits a la sala de plens
durant l’anterior legislatura. En aquest sentit, recorda com el grup socialista, que
en aquell moment era a l’oposició, demanava a l’equip de govern que aturés les
obres perquè no s’adequaven al Planejament i aquest fet va provocar que
s’hagués de canviar el Planejament i altres moltes coses quan la concessió ja
estava atorgada i tot això va provocar un encariment considerable de les obres.
Fins i tot hi ha algunes coses que continuen pendents actualment. Per tant, pot
entendre que el GMCIU voti negativament aquest dictamen però no que l’anterior
equip de govern autoritzés a aquesta empresa a incrementar la tarifa de
l’aparcament sense que així ho aprovés el Ple de la Corporació. Aquest és el
motiu pel qual s’ha hagut de demanar informe econòmic. Cal assumir
responsabilitats i, quan l’anterior equip de govern va autoritzar verbalment a
l’empresa concessionària augmentar les tarifes de 135 a 175 pessetes, ho va fer
perquè no sortien els comptes i li sembla bé però considera que haurien d’haverho fet seguint el procediment. Per sotmetre aquest dictamen a l’aprovació del Ple,
s’ha hagut de fer una reestructuració de l’empresa, s’ha intentat fer quadrar els
comptes, i hi ha tot un seguit d’informes econòmics que avalen aquesta revisió.
D’aquesta manera s’ha regularitzat la situació existent des de fa tres anys.
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El sr. Oms i Pons diu que el senyor Canongia l’obliga a recordar tot una sèrie de
qüestions malgrat que no era la seva intenció fer una lliçó d’història. Aquest
aparcament va començar amb l’anterior equip de govern socialista i l’equip de
govern de Convergència i Unió es va trobar amb un embolic considerable
respecte a aquest tema. Hi havien entrades a l’aparcament que no tenia
concessió, no s’havien comprat uns terrenys que eren necessaris i així podria
continuar explicant tots els inconvenients amb els quals es van trobar. Potser es
pot acusar a l’anterior equip de govern de possibles defectes de forma en la
tramitació de l’augment de les tarifes de 135 a 175 pessetes però ell es pregunta
de què ha servit que la ciutat posés els terrenys si els ciutadans no se’n poden
beneficiar ? i, a més a més, es tanca l’aparcament a la nit. Considera que no es
pot valorar aquest aparcament de la mateixa manera que qualsevol altre de la
ciutat perquè a Manresa li va costar un esforç molt gran i els ciutadans no tenen
cap compensació.
El sr. Canongia i Gerona pregunta al senyor Oms qui ostentava el govern de la
ciutat el 19 de novembre de 1991.
El sr. Oms i Pons diu al senyor Canongia si li pot contestar qui va fer la primera
acció per dur a terme l’expropiació.
El sr. Canongia i Gerona diu que hom pot idear i planificar però arriba un
moment en que ha d’executar i, quan s’atorga una concessió de construcció és
quan comencen les obres i no abans. I, en aquest cas, es va atorgar la concessió
el dia 19 de novembre de 1991. Tots els problemes posteriors parteixen d’aquella
adjudicació.
El sr. Oms i Pons proposa al senyor Canongia que es reuneixin tots dos per
analitzar tota la documentació de l’expedient a fi i efecte de veure quina conclusió
se’n pot treure. Es veurà com va ser tot el procés d’expropiació i que no estaven
comprats els terrenys tot i que el govern municipal d’aquell moment assegurava
que sí que s’havien comprat. Per tot el que ha exposat, demana al senyor
Canongia que procuri fer tot el que pugui perquè els ciutadans es beneficiïn
d’aquesta nova tarifa perquè és obligació de l’Ajuntament defensar els interessos
dels ciutadans i, amb el tancament del solar de l’Atlàntida com a aparcament, la
ciutat i la comarca tindrà un problema que cal resoldre i en aquesta tasca l’equip
de govern tindrà al seu costat al GMCIU per col.laborar en el que calgui.
L’Alcalde intervé dient que la relació entre una Administració Pública i una
empresa privada titular d’una concessió administrativa, es regeix per un contracte.
Els contractes s’han de complir i hi ha un element de la concessió que es diu
equilibri econòmic i financer i aquesta ha de ser la qüestió bàsica del debat en
aquest moment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-EV) i 11 vots negatius (8 GMCIU i 3 GMPP).
5.-

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en
els punts 5.1 i 5.2 de l’ordre del dia.
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5.1

APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS PURGATORI I
BARCELONETA, FASE I.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa
d’Hisenda i Administració de data 10-9-97 que, transcrit, diu el següent:
“El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels acords següents :
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les
obres d’urbanització dels carrers Purgatori i Barceloneta, fase I.
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5
inclusius, expressius de :
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra...................................... 10.033.465
* Cost de l'obra suportat pel municipi ........................................ 10.033.465
* Percentatge d'aplicació ..................................................................... 90 %
* Base imposable ......................................................................... 9.030.118
* Suma dels mòduls de distribució ............................................... 6.652 m2.
* Preu unitari dels mòduls
(PTA/m2. de sostre)................................................................... 1357’5042
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s´ha presentat cap al.legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.”
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5.2

APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I
APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER ENRIC
GRANADOS.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa
d’Hisenda i Administració de data 10-9-97 que, transcrit, diu el següent:
“El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels acords següents :
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les
obres d’urbanització d’un tram del carrer Enric Granados
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5
inclusius, expressius de :
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra...................................... 11.950.499
* Cost de l'obra suportat pel municipi ........................................ 11.950.499
* Percentatge d'aplicació ..................................................................... 90 %
* Base imposable ....................................................................... 10.755.449
* Suma dels mòduls de distribució ............................................... 2.890 m2.
* Preu unitari dels mòduls
(PTA/m2. de sostre)................................................................... 3721’6086
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s´ha presentat cap al.legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.”
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El sr. Teixeiro i Macipe explica que aquests dos expedients proposen el
repartiment dels costos d’execució previstos en els projectes entre l’Administració
(amb un 10 per 100) i els propietaris (amb un 90 per 100) que resultin beneficiats
per l’execució de les obres en funció de l’aprofitament tenint en compte els metres
quadrats de sostre que el planejament vigent els atorga i aquell del qual disposen
en el moment actual si resulta superior a l’admès. En el cas del carrer del
Purgatori es podrien resumir les dades de l’expedient de la manera següent:
import del projecte d’execució d’obra: 10 milions de pessetes, percentatge
d’aplicació: 90 per 100, base imposable: 9 milions de pessetes, la suma dels
mòduls de distribució: 6.652 metres quadrats i el preu unitari en conseqüència:
1.357,5 pessetes per metre quadrat. D’altra banda, cal esmentar que aquest
projecte preveu l’afectació d’un terreny el cost del qual està inclòs en el projecte
amb un import de 133.000 pessetes, havent-se ja iniciat els tràmits per a la seva
adjudicació. En el cas del carrer d’Enric Granados, les dades de l’expedient són
les següents: import del projecte d’execució: 12 milions de pessetes, percentatge
d’aplicació: 90 per 100, base imposable: 10,8 milions de pessetes, la suma dels
mòduls de distribució: 2.890 metres quadrats i el preu unitari dels mòduls:
3.721,61 pessetes per metre quadrat. Aquest segon projecte preveu l’afectació
d’uns terrenys destinats actualment a jardí privat per la qual cosa es fa necessària
la seva adquisició i ja s’han iniciat també els tràmits d’expropiació.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 5.1 i 5.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb
el quòrum que determina l’article 47,3,h) de la Llei 7/85 i art. 112,3,j) de la Llei
8/87, es declara acordat:
(Dictamen núm. 5.1 de l’Ordre del dia):
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les
obres d’urbanització dels carrers Purgatori i Barceloneta, fase I.
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5
inclusius, expressius de :
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra...................................... 10.033.465
* Cost de l'obra suportat pel municipi ........................................ 10.033.465
* Percentatge d'aplicació ..................................................................... 90 %
* Base imposable ......................................................................... 9.030.118
* Suma dels mòduls de distribució ............................................... 6.652 m2.
* Preu unitari dels mòduls
(PTA/m2. de sostre)................................................................... 1357’5042
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
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* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s´ha presentat cap al.legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
(Dictamen núm. 5.2 de l’Ordre del dia):
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció dels
acords següents :
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'execució de les
obres d’urbanització d’un tram del carrer Enric Granados
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5
inclusius, expressius de :
- La determinació del cost de les obres.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris.
- Les bases de repartiment.
- Les quotes assignades a cada contribuent.
i que es resumeix a continuació :
* Import del projecte d'execució d'obra...................................... 11.950.499
* Cost de l'obra suportat pel municipi ........................................ 11.950.499
* Percentatge d'aplicació ..................................................................... 90 %
* Base imposable ....................................................................... 10.755.449
* Suma dels mòduls de distribució ............................................... 2.890 m2.
* Preu unitari dels mòduls
(PTA/m2. de sostre)................................................................... 3721’6086
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen :
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de
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l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s´ha presentat cap al.legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.”
5.3

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM TARIFARI DE
L’APARCAMENT
PÚBLIC
DEL
MERCAT
MUNICIPAL
DE
PUIGMERCADAL.

El Secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa
d’Hisenda i Administració de data 8-9-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta de modificació del règim tarifari de l'aparcament públic del
Mercat de Puigmercadal, emesa pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació.
Vista la Memòria econòmico-financera que consta a l'expedient.
El Tinent d'Alcalde-President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al
Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del règim tarifari de l'aparcament públic
del Mercat Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el quadre de tarifes
que figura incorporat com a annex únic a aquest dictamen.
Les esmentades tarifes s'incrementaran amb el tipus vigent de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que per a l'exercici 1997 és del 16 %.
Segon.- Exposar al públic al taulell d'anuncis de l'Ajuntament els presents acords i
tarifes, durant un termini de 30 dies a comptar a partir de l'endemà de la publicació
de l'anunci d'exposició pública al BOP.
Transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi presentat cap reclamació o
al.legació, les tarifes quedaran definitivament aprovades.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que al mes de juny de 1997, va ser desestimada
la sol.licitud de revisió de les tarifes de l’aparcament municipal del Mercat del
Puigmercadal presentada per la societat mercantil Pàrquing Bages, S.A. Aquesta
desestimació es fonamentava en la manca de legitimació de la societat
esmentada per no tenir la condició de concessionària sinó que tan sols administra
l’aparcament en virtut d’una subcontractació formalitzada amb la Caixa d’Estalvis
de Manresa. Amb independència dels fets exposats, es considera necessari
procedir a revisar les tarifes actuals que van ser aprovades al desembre de 1991
amb la doble finalitat d’adaptar-les a les actuals despeses d’explotació de
l’aparcament i d’incentivar la freqüència d’utilització. La proposta queda justificada
amb els quadres de previsions que explica a continuació: en primer lloc,
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l’estimació dels nivells d’ocupació amb rotació horària: són 82 places i un 46 per
100 de les hores corresponen a la franja horària d’activitat del Mercat del
Puigmercadal. L’estimació del pressupost d’explotació de l’any 1997, presenta un
total de despeses de 23,1 milions de pessetes i uns ingressos per valor de 28,6
milions de pessetes. El nou règim tarifari, inclou una tarifa reduïda de 56 pessetes
per a la primera hora d’utilització dels clients del Mercat del Puigmercadal i el cost
d’aquesta tarifa s’assumirà a càrrec de les despeses generals d’explotació del
Mercat. En conseqüència, el client podrà beneficiar-se d’una hora d’aparcament
gratuït.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup votarà negativament aquest
dictamen i aprofita l’ocasió per desvirtuar el que ha dit el senyor Canongia
respecte al fet que el seu grup defensa la iniciativa privada oposant-se a la llibertat
de preus de l’aparcament de la plaça Porxada. Es tracta d’una concessió
administrativa i, de la mateixa manera, aquest dictamen fa referència a un
aparcament explotat per l’Ajuntament com a administrador del Mercat del
Puigmercadal. D’acord amb el dictamen, la raó per augmentar les tarifes és la
repercussió de l’IVA, i l’Administració municipal està exempta d’IVA; no pot
generar aquest impost per sí mateixa. Per això el seu grup votarà negativament al
dictamen.
El sr. Oms i Pons intervé dient que no insistirà en alguns dels arguments que ha
exposat abans però sí que vol manifestar que aquest és un aparcament municipal
i que, independentment del compte de resultats, considera que l’Ajuntament no
hauria d’incrementar en un 16 per 100 les tarifes perquè aquest no és l’increment
del nivell de vida. Si la intenció de l’Ajuntament és la de potenciar el Mercat,
aconseguint que hi hagi el màxim possible de consum, la puja de preus no és la
millor solució. Un increment equivalent al del nivell de vida seria l’adequat i per
això el seu grup votarà negativament el dictamen.
El sr. Teixeiro i Macipe es dirigeix al senyor Arderiu dient-li que és perfectament
legítim que no voti afirmativament el dictamen de tarifes però no hi té res a veure
l’IVA. Les tarifes són a cost net més l’IVA al 16 per 100 però la raó del seu
augment no és aquest impost perquè abans les tarifes també estaven sotmeses al
seu IVA corresponent. En aquest cas concret, abans les tarifes eren de 80
pessetes més l’IVA vigent en aquell moment, i ara la tarifa proposada és de 129
pessetes més l’IVA corresponent. Per tant, qualsevol preu de tarifa està afectat pel
seu IVA corresponent. Pel que fa al comentari del senyor Oms, cal dir que les
tarifes són vigents des de l’any 1991, no s’han actualitzat des de fa sis anys i, per
tant, estan totalment desfasades. D’altra banda, s’ha introduït la novetat de la
primera hora d’aparcament gratuït i, independentment d’això, les tarifes estan molt
per sota dels preus del mercat actuals de Manresa.
El sr. Oms i Pons diu que per al seu grup no és tan sols un problema econòmic
sinó de concepte general. Aquesta primera hora no la pagaran els usuaris però sí
que la pagaran els botiguers. S’hauria pogut fer gradualment i, d’altra banda, no
es pot situar aquest aparcament al mateix nivell que els altres per una raó de
concepte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-EV) i 11 vots negatius (8 GMCIU i 3 GMPP).
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6.-

PROPOSICIONS

6.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA
REALITZACIÓ D’UN ESTUDI D’APARCAMENTS ALTERNATIUS A
MANRESA AL DEL SOLAR DEL PASSEIG DE PERE III.

El Secretari dóna compte de la proposició de data 8-9-1997 que, transcrita, diu el
següent:
“Davant el proper tancament del solar del davant dels Multicinemes Atlàntida al
Passeig Pere III, tenint en compte les places d’aparcament que es perdran.
El Grup Municipal de CiU proposa l’adopció del següent
ACORD
Que es realitzi un estudi d’aparcaments alternatius a Manresa al del solar del
Passeig Pere III.”
El sr. Oms i Pons explica que aquesta proposició va lligada amb el que s’ha
parlat anteriorment. El seu grup considera que hi ha uns quants solars a la ciutat
als quals es podria donar un mateix tractament. Evidentment, no són del volum ni
de la capacitat de l’actual, però sí que hi ha una sèrie de solars que possiblement
estudiant-los i mirant de negociar amb els propietaris, es podrien aconseguir unes
quantes places d’aparcament lliures. No es tracta ara d’enumerar solars, perquè
aquesta és una gestió que ha de fer l’Ajuntament, sinó que demanarien que es fes
aquest estudi, que s’analitzessin els solars que hi ha al voltant de la zona
comercial o bastant vinculats al centre de Manresa, per tal de mirar si es pot
pal.liar un xic el problema.
El sr. Canongia i Gerona manifesta que és evident que el tancament del
pàrquing de l’Atlàntida, genera un canvi de situació a la ciutat de Manresa. L’acord
que proposa CiU, fa referència al fet que l’Ajuntament realitzi un estudi dels
aparcaments alternatius a Manresa. L’any 93 es van pagar 7.417.500 pessetes
per realitzar un estudi integral de mobilitat a la ciutat de Manresa, que va ser
encarregat a una de les empreses de més prestigi del país, i que és l’empresa
INTRA, liderada per l’enginyer Ole Thorson. Aquesta empresa va presentar les
seves conclusions en les quals hi havia una part referida a l’aparcament. Més
endavant, en el marc de la revisió del Pla General, entenent que l’estudi no
aprofundia suficientment en el tema de l’aparcament, l’equip redactor del Pla va
realitzar un estudi aprofundit en relació a aquesta qüestió de la ciutat de Manresa.
Fer un tercer estudi en aquests moments, no té cap mena de validesa, i els
sembla que els dos estudis que hi ha, tant el de mobilitat integral com el
d’aparcaments, realitzats en els anys 93 i finals del 94 o principis del 95, en el
marc de la revisió del Pla General, són vàlids actualment; podrien subscriure
algunes conclusions, altres no, totes les solucions tècniques que es proposen a
qualsevol conflicte són discutibles, però en una de les coses que coincideixen
ambdós estudis, que són força rigorosos, és que l’aparcament lliure en superfície
al centre de la ciutat de Manresa, ha de tendir a zero. Els dos estudis plantegen
que aquestes places en superfície, han de ser convertides en places amb rotació,
al subsòl majoritàriament, deixant una petita reserva en superfície, el que entenen
avui com a zona blava. Bàsicament, tant l’un com l’altre, proposen aprofitar el
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subsòl de les zones comercials de la ciutat. L’equip de CiU ja va actuar en
aquesta línia a la passada legislatura i l’actual equip de govern ha continuat el que
ja es venia fent, que és intentar potenciar l’obertura d’aparcaments de rotació al
subsòl de la ciutat, aprofitant les promocions grans que es produeixen, per tal
d’anar pal.liant aquests dèficits. Aquests estudis, tant el de mobilitat com el
d’aparcament, diuen que això no pot ser una mesura sola, sinó que ha d’anar
acompanyada d’altres mesures com la potenciació del transport públic, i aquest ha
estat un dels objectius d’aquesta regidoria des del moment en què en va prendre
possessió. L’altra gran “pota” on s’ha d’aguantar tot això passa per la potenciació
dels recorreguts per a vianants, amb el bloqueig de les voreres de la ciutat per tal
d’impedir que siguin envaïdes pels cotxes que impedeixen que els ciutadans
puguin moure’s a peu.
L’equip de govern creu que està complint perfectament amb les recomanacions
generals dels dos estudis i, per tant, va pel bon camí, malgrat que sigui un camí
lent i feixuc, però cal ser conscients que, quan en una ampolla d’aigua en la que
cap un litre n’hi volen fer cabre dos, hi ha un litre que vessa, i en el trànsit passa
gairebé el mateix: quan hi ha una xarxa de carrers que dóna pel que dóna, no cal
intentar posar-hi més cotxes perquè al final vessa. En aquests moments, a
Manresa i a les ciutats mitjanes de Catalunya i del conjunt del món occidental, per
desgràcia, aquest és el problema: hi ha massa vehicles per a la xarxa de carrers
de la que disposen; aquest problema s’agreuja a Manresa, ja que era un centre
històric molt ampli i, alhora, amb unes dimensions de carrers no massa grans
comparat amb altres ciutats del nostre entorn.
Per tot això que ha exposat els sembla que aquesta proposició l’haurien de votar
negativament perquè, la informació que pot aportar un nou estudi, no variaria
massa d’aquell que es va realitzar fa poc més de 2 anys.
El sr. Arderiu i Freixa diu que el senyor Canongia ha parlat de varis estudis
encarregats a entitats que, suposadament, són tècniques en la matèria, però el
GMPP entén que qui millor coneix la circulació i el trànsit a Manresa són els
manresans i, en aquest cas, el senyor Canongia com a regidor de la Via Pública.
Els agradaria aprofitar la proposició del GMCiU per dos motius que els obliguen a
donar-los suport. Un d’ells és que tenen la sensació que sota el problema de
l’aparcament que avui està tan de moda en aquest Ple, es poden amagar altres
problemes que seria convenient que, no una entitat estranya, sinó els propis
manresans, i els tècnics, estudiessin. Un altre motiu és que podria ser l’ocasió
perquè, d’acord amb les noves circumstàncies sobrevingudes des de l’últim
estudi, la realització de l’Eix i de la Ronda de Manresa, es pogués establir en
algun lloc de la ciutat i que és allò que a les grans o mitjanes ciutats de fora de les
nostres fronteres es coneix com a pàrquings dissuasoris. Això potser aniria bé a
Manresa i no seria qüestió de deixar-ho oblidat perquè els podria solucionar molts
problemes. Els agradaria aprofitar la proposta de CiU per ampliar més el seu
objectiu i pensar més en aquestes altres possibilitats que actualment estan de
moda a totes les ciutats, i potser aquí seria útil i convenient.
Afegeix que aprofita l’ocasió perquè, ja que parlen de pàrquings, s’arregli el
pàrquing del carrer Saclosa perquè sembla un purgatori.
El Sr. Oms i Pons diu al senyor Canongia que creu que els estudis estan molt
bé, que serveixen per posicionar-se, per planificar l’urbanisme i per aconseguir
no donar passos en fals a llarg i a mig termini. Però el dia a dia és un altre
problema, és el dia de la imaginació, és el dia de posar-hi recursos, d’intentar
pal.liar els problemes i d’anar preparant el futur. I no vol dir amb això que hagin
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de ser descuidats amb el que diuen els estudis. Es tracta d’anar planificant i
tirant endavant. I, encara que no tenia la intenció d’esmentar cap solar en
concret, en dirà un, tot i que n’hi ha sis: demana que analitzin bé el Pla
d’Actuació del Lluís de Peguera a veure que s’hi podria fer. Considera que
l’equip de govern s’equivoca votant negativament la proposició, pel bé de la
ciutat però, encara que ho faci, demana que analitzin el Pla d’Actuació del Lluís
de Peguera i li sembla que en treuran conclusions per intentar resoldre una
mica el problema.
El Sr. Canongia i Gerona diu que, per una vegada i sense que serveixi de
precedent, ha de donar la raó al senyor Arderiu que ha fet una intervenció força
encertada i acurada respecte al tema dels aparcaments dissuasoris. L’Ajuntament
ja ha aplicat aquest tipus de política d’aparcament en la mesura que li és possible.
Amb RENFE es va fer un aparcament força interessant el qual es va aconseguir
que fos gratuït i, d’altra banda, l’Ajuntament ha acondiciat un solar a prop de
l’estació de la RENFE que permet encabir un bon grapat de cotxes, convertint-se
així en un petit aparcament dissuasori. L’Ajuntament està treballant sobre la
hipòtesi de fer un aparcament dissuasori a la ciutat d’unes dimensions força
acceptables i cal veure fins a quin punt aquest aparcament pot ser totalment lliure
o de pagament molt baix tal com són els aparcaments d’aquestes característiques
que hi ha a la resta del món occidental. S’està treballant en aquesta línia però cal
tenir en compte que, aconseguir un solar d’aquestes dimensions a la ciutat que, a
més a més, sigui de patrimoni municipal, no és gaire fàcil. D’altra banda cal dir
que, respecte al pàrquing Saclosa, el senyor Arderiu té raó quan manifesta que
està en molt mal estat, de la mateixa manera que també ho estava el del solar de
l’Atlàntida fa quinze dies i suposa que després de les darreres pluges haurà tornat
a quedar malament però, almenys, l’Ajuntament ha fet l’esforç d’arreglar-lo o
d’habilitar els diners suficients per intentar que duri una mica més. L’Ajuntament
està intentant buscar altres solucions per solucionar definitivament el problema del
pàrquing Saclosa i acabar, d’aquesta manera, amb la “tortura” dels manresans
que volen aparcar-hi el vehicle. Al marge de tot això, considera que no cal dir res
més perquè la intervenció del senyor Oms no ha aportat res de nou.
El sr. Arderiu i Freixa diu que amb la mateixa cordialitat amb la qual ha
intervingut el senyor Canongia, voldria fer una petita observació: el GMPP accepta
l’explicació del senyor Canongia sobre el pàrquing del costat de l’estació de la
RENFE però considera que és un problema el fet que els usuaris l’utilitzin quan
se’n van a Barcelona, per tant, no és un pàrquing dissuasori o, en tot cas, ho és
per als qui van a Barcelona. Considera que s’hauria d’estudiar un altre tipus de
pàrquing connectat amb una línia de BUS o d’una altra manera que servís per a la
ciutat.
El sr. Canongia i Gerona diu que suposa que, quan es parla de circulació, hi ha
molts “Ole Thorson” en potència però, per desgràcia, només n’existeix un. Hi ha
molt poca gent que entengui de circulació encara que tots en parlin. És evident
que l’aparcament de la RENFE és per a la gent que va a Barcelona i cal
preguntar-se on serien aquells cotxes si no hi hagués aquest aparcament.
Evidentment serien a dins de la ciutat o del barri vell. És un aparcament dissuasori
perquè està connectat amb altres mitjans de comunicació i, en aquest cas concret,
no només té la finalitat d’evitar que hi vagin més cotxes a Barcelona sinó també de
procurar que hi hagi menys vehicles aparcats al centre de la ciutat. Es podria
parlar de circulació durant moltes hores però no val la pena perquè el tema està
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molt clar. El GMCIU ha presentat una proposició perquè l’Ajuntament faci un
estudi i ja hi ha dos estudis fets dels quals un fa referència estricta al tema dels
aparcaments.
El sr. Oms i Pons diu que qualsevol discurs polític ha de tenir un mínim de “fil
connector” i el senyor Canongia ha dit que el GMCIU no ha fet cap proposta o
que no ha aportat res de nou. En aquest sentit cal dir que el seu grup ha suggerit
que el pla d’actuació del Lluís de Peguera s’analitzi i, perquè no hi hagi sobresalts
i que els propietaris estiguin preocupats respecte a la destinació dels terrenys, el
GMCIU plantejarà a la propera comissió d’Urbanisme una proposta respecte a sis
solars del centre de la ciutat en els quals hi poden haver moltes places
d’aparcament. També cal analitzar les entrades i sortides i, si vol, no cal que
l’equip de govern faci aquest estudi, ja ho farà el GMCIU. El seu grup només
pretenia que l’Ajuntament entrés en contacte amb els propietaris per intentar
resoldre aquest problema però, si l’equip de govern no és capaç d’acceptar la
proposició que es fa des de l’oposició amb l’ànim de resoldre el problema, ho
lamenta molt.
L’Alcalde intervé dient que, quan es parla de la possibilitat de treure un cert
rendiment a solars de propietat privada, el pitjor que poden fer, tant el govern com
l’oposició, és dir públicament quins són els solars en qüestió perquè, d’aquesta
manera, els propietaris d’aquests terrenys, legítimament intentaran aconseguir les
màximes contraprestacions. Per això potser no cal fer tants estudis sinó que les
propostes respecte a llocs concrets s’han de presentar dins del marc de la
comissió informativa.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 vots afirmatius (8 GMCIU i 3 GMPP).
7.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’assumpte sobrevingut presentat, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i
l’art. 51.1.e) del ROM.
7.1

INTRODUIR D’OFICI LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
REGULADORES SOBRE AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I
APROVAR-LES DEFINITIVAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data 59-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 19 de maig de
1997, fou aprovat dictamen amb el contingut dispositiu següent:
“Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores sobre ajuts a la
rehabilitació d'edificis inclosos en l'àmbit definit en el plànol que s'adjunta
com Annex núm.I , d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.
Segon.- Exposar les esmentades Bases a informació pública i sotmetreles al tràmit d'audiència als interessats per un termini de trenta dies,
perquè puguin presentar-s'hi al.legacions i suggerències, que, si es
produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no se'n produeixen, les
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Bases es consideraran aprovades definitivament i entraran en vigor
després de la seva publicació íntegra i del transcurs de 15 dies comptats a
partir de la recepció de l'acord d'aprovació per part de l'Administració de la
Generalitat”.
Vist que ha estat practicada la corresponent exposició pública mitjançant la
inserció dels pertinents anuncis en el Butlletí oficial de la província núm. 153,
del dia 27 de juny de 1997, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
2430, del dia 10 de juliol de 1997, i en el Regió-7, del dia 31 de maig de 1997,
així com la inserció al tauler d'anuncis municipal entre els dies 11 de juliol al 14
d'agost de 1997, sense que hagi estat presentada cap mena de reclamació o
al·legació.
Vist l'informe emès, en data de 4 de juny de 1997, pel senyor Tresorer, Cap
dels Serveis Financers, conjuntament amb el senyor Interventor, manifestant
que la base quarta de les Bases Reguladores sobre ajusts a la rehabilitació
d'edificis inicialment aprovada resultava contrària a l'article 133 de la
Constitució Espanyola, a l'article 10 de la Llei General Tributària i a l'article 9 .1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així
com la manca de la sumissió prèvia de les ordenances al previ informe fiscal,
preceptiu en aplicació de l'article 195 .2, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals compartint el criteri dels
Serveis Financers, recolzat en diferents sentències dels nostres Tribunals
contenciosos-administratius, resultant necessària la formulació d'una
modificació de la indicada base quarta, proposant-se la seva nova formulació
amb el redactat següent:
“Base Quarta.- Quantia dels ajuts
1. Les actuacions acollides a aquesta campanya i que hagin estat resoltes
favorablement, gaudiran d´un ajut per un import corresponent a l'1'25 %
del pressupost de les obres.
2. Si les obres realitzades inclouen la rehabilitació general de qualsevol
element comú de l'edificació (coberta, escala, instal.lacions
generals,etc.), excepte façana, l'import de l'ajut serà de l'1'875 % del
pressupost total de les obres. S'exigirà, no obstant, en aquest cas, que
el pressupost d'obra destinat als elements comuns sigui almenys el 20
% del pressupost total de l'obra.
3. Si les obres realitzades inclouen la rehabilitació de la façana de l'edifici
en la seva totalitat, l'import de l'ajut serà del 2'5 % del pressupost total
de les obres.”
Vist que la modificació de l'esmentada base no constitueix una modificació
substancial a l'Ordenança, quin contingut continua essent substancialment
idèntic.
Vist el nou informe emès, en data de 4 de juny de 1997 i a la vista del nou
redactat de la base quarta anteriorment transcrita, pel senyor Tresorer, Cap
dels Serveis Financers, conjuntament amb el senyor Interventor, manifestant la
conveniència o oportunitat de modificar el termini de trenta dies contemplat a la
base setena, apartat 3, per portar a terme el pagament, així com la necessitat
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de preveure la consignació necessària en el pressupost corresponent a l'any
1998 per atendre les obligacions originades per les subvencions a concedir,
sense que s'esmenti l'existència de cap mena d'infracció en el contingut de
l'Ordenança.
Vist que el criteri manifestat pels serveis financers sobre l'insuficiència del
termini de trenta dies per portar a terme el pagament és compartida pels
serveis jurídics, estimant-se necessària la modificació de l'esmentada base
setena, apartat 3, que quedaria amb el redactat següent:
“Base Setena.- Justificació i pagament
1.L'atorgament de l'ajut s'efectuarà un cop el seu beneficiari hagi acreditat
la finalització de les obres realitzades a l'edificació, i els serveis tècnics
municipals hi hagin efectuat la corresponent inspecció amb resultat
favorable. Per justificar la seva realització, caldrà que l'interessat ho
comuniqui mitjançant instància , a la que s'hi adjuntarà certificació
emesa per tècnic competent en els casos que la seva intervenció hagi
estat preceptiva i fotografies, en cas que la rehabilitació hagi abastat
l'aspecte exterior de l'edificació.
2.En qualsevol cas, les obres hauran d'estar finalitzades dins del termini
que expressament s'indiqui en la respectiva llicència d'obres.
3.El pagament dels ajuts es farà en un termini màxim de seixanta dies,
comptats des de la data en què l'interessat comuniqui la finalització de
les obres, sempre que les obres obtinguin el vistiplau municipal”.
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que composen la Comissió d'Urbanisme, ha de proposar al Ple
municipal l'adopció del següent:
ACORD
1r.- INTRODUIR D'OFICI, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats en el present dictamen, LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES
SOBRE AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS, inicialment aprovades pel Ple
d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 19 de maig de 1997, consistent en la
modificació de les bases quarta i setena que quedaran amb el redactat
següent:
“Base Quarta.- Quantia dels ajuts
1.Les actuacions acollides a aquesta campanya i que hagin estat resoltes
favorablement, gaudiran d´un ajut per un import corresponent a l'1'25 %
del pressupost de les obres.
2.Si les obres realitzades inclouen la rehabilitació general de qualsevol
element comú de l'edificació (coberta, escala, instal.lacions
generals,etc.), excepte façana, l'import de l'ajut serà de l'1'875 % del
pressupost total de les obres. S'exigirà, no obstant, en aquest cas, que
el pressupost d'obra destinat als elements comuns sigui almenys el 20
% del pressupost total de l'obra.
3.Si les obres realitzades inclouen la rehabilitació de la façana de l'edifici
en la seva totalitat, l'import de l'ajut serà del 2'5 % del pressupost total
de les obres.
Base Setena.- Justificació i pagament
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1.L'atorgament de l'ajut s'efectuarà un cop el seu beneficiari hagi acreditat
la finalització de les obres realitzades a l'edificació, i els serveis tècnics
municipals hi hagin efectuat la corresponent inspecció amb resultat
favorable. Per justificar la seva realització, caldrà que l'interessat ho
comuniqui mitjançant instància , a la que s'hi adjuntarà certificació
emesa per tècnic competent en els casos que la seva intervenció hagi
estat preceptiva i fotografies, en cas que la rehabilitació hagi abastat
l'aspecte exterior de l'edificació.
2.En qualsevol cas, les obres hauran d'estar finalitzades dins del termini
que expressament s'indiqui en la respectiva llicència d'obres.
3.El pagament dels ajuts es farà en un termini màxim de seixanta dies,
comptats des de la data en què l'interessat comuniqui la finalització de
les obres, sempre que les obres obtinguin el vistiplau municipal”.
2N.- APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la incorporació de les modificacions
esmentades en l'anterior paràgraf, LES BASES REGULADORES SOBRE AJUTS A LA
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS, inicialment aprovades pel Ple d'aquest Ajuntament, en
sessió del dia 19 de maig de 1997, de conformitat amb el que preveu l'article 65
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
3r.- TRAMETRE A LES ADMINISTRACIONS DE L'ESTAT I AUTONÒMICA l'acord
d'aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent de les Bases Reguladores
definitivament aprovades, en aplicació del que preveu l'article 65 .3 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
4t.- PUBLICAR EL TEXT DE LES BASES REGULADORES aprovades definitivament en el
Butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en els termes regulats a l'article 66
.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen fa referència al pla d’ajuts que
va aprovar inicialment el Ple i pretén que serveixi per fomentar el màxim possible
el procés de rehabilitació del barri vell de Manresa. Durant el període d’exposició
pública de les Bases reguladores dels ajuts, no hi va haver cap al.legació per part
dels ciutadans però sí que es van proposar matisos respecte a alguns articles per
part dels Serveis Financers de l’Ajuntament donat que hi podia haver contradicció
amb la Constitució Espanyola perquè es feia referència a una exempció o
bonificació respecte als impostos municipals. Per això s’han revisat d’ofici
aquestes Bases reguladores dels ajuts. En la primera redacció es preveia una
reducció del cinquanta per cent dels impostos i, amb aquesta modificació, es fa
referència al pressupost de les obres. Per tant, en cap moment, es parla d’una
reducció d’impostos sinó que, mantenint el mateix objectiu que ja hi havia, es varia
la manera d’aplicar els ajuts basant-los en el pressupost de l’obra; en concret, on
abans s’establia el 50 per 100 de reducció dels impostos, ara s’estableix que
l’Ajuntament aportarà un ajut de l’1,25 per 100 del pressupost de les obres i, on
abans s’aplicava un 75 per 100 de reducció de l’impost municipal, ara s’aplica un
1,875 per 100 del pressupost total de les obres. I, per últim, on s’establia
anteriorment un 100 per 100 de reducció dels impostos, ara s’estableix un 2,5 per
100 del pressupost de les obres. També s’ha modificat la base setena per
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considerar que el termini de trenta dies per al pagament dels ajuts era una mica
curt perquè s’ha de fer una inspecció tècnica i redactar informes. Per això el
pagament dels ajuts es farà en un termini màxim de seixanta dies. Demana el vot
afirmatiu per a aquest dictamen donat que es tracta de modificacions tècniques
que no varien l’esperit inicial de regular uns ajuts per fomentar la rehabilitació del
barri antic de Manresa.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el tema de la rehabilitació del barri antic
de Manresa li afecta molt pel que fa a la seva tasca política. En aquest sentit, vol
recordar que, al mes de març d’aquest any, el govern estatal va aprovar tot un
seguit d’ajuts destinats al barri antic de Manresa que van ser fruit d’un conveni que
estava perdut en el calaix d’algun Ministeri i que el GMPP va aconseguir que se
signés. Els ajuts que ofereix aquest conveni són bastant més generosos que els
que s’ofereixen amb les Bases a les quals fa referència aquest dictamen. Entén la
finalitat d’aquestes Bases però considera que s’han de fer massa tràmits per
aconseguir uns ajuts que són molt minsos. Per això el seu grup votarà
afirmativament perquè no té més remei, però suggereix que es revisin aquestes
Bases per tal que es concedeixin automàticament quan es sol.liciti la llicència
municipal oportuna i que no es posin tantes “traves” ni s’exigeixin tants requisits
burocràtics a aquells que tenen la intenció de rehabilitar perquè, d’aquesta
manera, es desencisa la gent i no val la pena per la quantitat final de diners que
resulta finalment.
El sr. Garcia i Comas diu que l’Ajuntament pot atorgar ajuts però la
responsabilitat de la rehabilitació recau sempre sobre els propietaris que han de
fer les reformes. En el cas concret al qual es referia el senyor Arderiu, els ajuts
són del 30 per 100 i, per al proper any es pretén ampliar l’àrea dels ajuts
corresponents a aquest percentatge. Respecte al que ha dit el senyor Arderiu
sobre que els ajuts es concedeixin de forma automàtica en el moment de sol.licitar
la llicència municipal, cal tenir present que hi ha moltes obres que no arriben al
final de la seva execució. Per això, si s’atorguen els ajuts pel sol fet de sol.licitar la
llicència municipal, no s’acompleix la seva finalitat que és la de rehabilitar
efectivament. Els ajuts es pagaran quan faci seixanta dies que s’ha notificat
l’acabament de l’obra. I cal tenir en compte que hi ha altres Administracions que
tarden molt més en concedir ajuts d’aquest tipus.
El sr. Arderiu i Freixa demana simplement que es doni més agilitat a la
concessió dels ajuts. És lògica l’explicació que ha donat el senyor Garcia respecte
a que no es poden donar els ajuts fins que no s’hagin acabat les obres però no ho
és el fet que aquest tràmit quedi sotmès a la presentació de plànols, inspeccions,
etc. perquè això provoca que l’interessat hagi de fer molts tràmits per aconseguir
finalment uns ajuts molt petits. Els ajuts importants són aquells que dóna l’Estat
perquè té més mitjans per fer-ho i requereixen menys tràmits. Malgrat tot el que
ha exposat, el seu grup votarà afirmativament perquè és la millor postura però
insisteix en que es revisin les Bases en el sentit que ha explicat.
El sr. Garcia i Comas diu que totes les obres requereixen llicència prèvia i aquest
cas no és diferent. El requisit de demanar llicència municipal i el d’esperar el
transcurs de seixanta dies posteriors a l’acabament de les obres per al cobrament
de l’ajut, són els únics que es requereixen. I li agradaria molt que els ajuts estatals
arribessin amb la mateixa rapidesa.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
8.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

8.1

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT AL REG PER ASPERSIÓ.

El Secretari llegeix la pregunta de data 8-9-97 que, transcrita, diu el següent:
“D’acord amb els criteris de manteniment i ampliació del reg per aspersió a la
ciutat de Manresa.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
- Quina és la situació actual d’aquest tema ?
- Quina és l’actuació prevista per aquest any ?”
El sr. Mas i Font contesta que és molt útil i vàlida l’ampliació del reg per
aspersió a la ciutat perquè aconsegueix un doble benefici: per una banda
allibera d’hores de treball al personal de l’Ajuntament i, per una altra banda,
facilita l’optimització del recurs escàs que representa l’aigua. La situació actual
es podria desglossar en tres grans apartats: el de les noves urbanitzacions, en
les quals ja s’aplica el sistema de reg per aspersió i per degoteig i que
representa un gran estalvi. En segon lloc, respecte al manteniment, cal dir que,
a la xarxa de reg per aspersió i per degoteig, hi ha avaries serioses i cares
provocades pels rellotges programadors, per les arrels dels arbres, pels cotxes
que aparquen al damunt d’alguns sortidors o pels canvis de pressió de l’aigua.
Són reparacions cares i cal solucionar-les per evitar que es perdi aigua
inútilment. I, en tercer lloc, cal esmentar els dèficits importants que hi ha a la
ciutat respecte a aquesta qüestió, com ara el de la zona verda del Palau Firal, o
les que hi ha properes al riu com algunes de la Balconada, grans extensions a
Cal Gravat i també algunes zones a la Font dels Capellans. Respecte a la
segona pregunta, cal dir que, amb el pressupost de connexió i d’execució
d’aquestes obres, en el decurs de l’exercici d’aquest any i durant els mesos
d’hivern, que és el millor moment per fer aquestes instal.lacions perquè és quan
s’ha de replantar la gespa que s’ha hagut de treure per instal.lar el reg per
aspersió, s’executaran les obres que siguin possible d’acord amb el pressupost.
8.2

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA SEGURETAT EN ELS
ACCESSOS A LES ESCOLES.

El Secretari llegeix la pregunta de data 8-9-97 que, transcrita, diu el següent:
“Davant l’inici del nou curs escolar i referent a la seguretat a les escoles.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
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- Garanteix l’Ajuntament el suficient nombre de guàrdies urbans per vigilar
diàriament les entrades i sortides dels infants i joves de totes les escoles de
Manresa ?
- Quin nombre d’agents són necessaris per garantir el servei ?.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que aquest servei és prioritari i bàsic en el
funcionament de la Policia Comunitària. Això no evita, però, que depenent de la
necessitat de realitzar altres serveis, s’hagin d’establir prioritats, tenint en
compte punts de la ciutat que siguin més conflictius. El responsable de cada
torn de la Policia Local planifica al màxim el servei rotatori de presència de la
Policia Local a les escoles. Aquest servei és tan important i bàsic que, fins i tot,
està imprès en el full de servei diari. Com a Policia Comunitària, cada sector
treballa amb les escoles que té assignades, planificant i fent propostes de
millora quan es detecta algun problema. A més a més de regular la circulació a
les entrades i sortides de les escoles, la Policia Comunitària també vetlla
perquè no hi hagi alumnes que siguin fora de l’escola en l’horari habitual de
funcionament, intervé en la reconducció de conductes que es podrien
considerar com a “no normals” en la convivència a les escoles, controla
activitats il.legals al voltant dels centres escolars, té el paper principal en
l’organització de l’educació viària que s’ofereix cada any a més de mil alumnes
de Manresa i comarca i, si així se li demana, intervé en xerrades. Vol recordar,
d’altra banda, que la seguretat és responsabilitat de tots: escoles, pares,
alumnes i també Administració. Pel que fa a la segona pregunta, si el GMCIU,
es refereix als 23 centres que hi ha a Manresa per dos guàrdies i quatre
vegades al dia, no cal comentar res més, però insisteix en que la Policia Local
té el dispositiu suficient per garantir la seguretat dins de les diferents
problemàtiques relatives a l’accés i l’entorn de les escoles. Per últim cal dir que,
si algú té algun suggeriment, la Policia Comunitària està oberta a estudiar-lo i
aplicar les solucions més convenients als problemes existents.
8.3

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA COL.LOCACIÓ DE
PILONES A LA CARRETERA DE SANTPEDOR.

El Secretari llegeix la pregunta de data 8-9-97 que, transcrita, diu el següent:
“Assabentats a través dels mitjans de comunicació i dels propis veïns de la
col.locació de pilones a la Carretera de Santpedor en una operació tan
precipitada.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
- En el moment de col.locar les esmentades pilones, l’equip de govern havia
esgotat el diàleg amb els representants veïnals tal com va prometre el sr.
Alcalde ?
- Qui va prendre la decisió de col.locar les pilones.”
El sr. Canongia i Gerona contesta que l’equip de govern no havia esgotat el
diàleg perquè no ho fa mai, però el diàleg no pot paralitzar el fet de prendre
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decisions. D’altra banda, “representants veïnals” vol dir aquells representants
veïnals més afectats per la vorera i no el conjunt dels representants veïnals. I,
en relació a la presa de decisió de col.locar les pilones, en un primer moment,
va ser la Ponència Tècnica de Circulació i, en l’últim moment, la decisió va ser
adoptada personalment per l’Alcalde.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 22 h i 15 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i s’estén aquesta
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ...............
EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

