Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
de novembre de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 15 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr. Josep Trullàs i Flotats
Es fa constar que la senyora Rosa Maria Carné i Barnaus s’incorpora a la
sessió en entrar en el coneixement del punt 3.1.4 de l’ordre del dia i el senyor

Josep Vives i Portell, en entrar en el coneixement del punt 3.2.2 de l'ordre del
dia.
El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.

APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l'acta de la sessió corresponent al dia 18 d'octubre de 1999, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que en la seva intervenció,
que consta a la pàgina 31 de l'acta del Ple del dia 18 d'octubre de 1999, on diu
"... la llicència del carrer de la Mel, ..." hauria de dir "... la llicència del carrer de
Sant Tomàs, cantonada carrer Urgell, ...". La confusió es va produir perquè el
senyor García es va referir al carrer de la Mel, xamfrà amb el carrer de Sant
Tomàs i ell es va apuntar el carrer de la Mel. Per tant, rectifica: es referia a la
cantonada dels carrers Urgell i Sant Tomàs.
El secretari explica que, seguint el mateix procediment emprat en l'acta de la
sessió del 18 d'octubre, respecte a la rectificació d'una intervenció inclosa en
l'acta de la sessió del 20 de setembre, en aquest cas es farà constar la
modificació exposada pel senyor de Puig en l'acta de la sessió d'avui.
Un cop formulada l'observació del senyor de Puig, es considera i es declara
aprovada per unanimitat dels 23 membres presents, l'acta de la sessió
corresponent al dia 18 d'octubre de 1999, sense cap modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 37, 38, 39, I 40
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 D'OCTUBRE I 2 DE NOVEMBRE
DE 1999, 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. 37, 38, 39, i 40
corresponents als dies 11, 18 i 25 d'octubre i 2 de novembre de 1999,
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.
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2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE L’ALCALDEPRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE
COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 11-10-99, SOBRE APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 32/1999, DINS EL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències 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 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 25-10-99, SOBRE APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 34/1999, DINS EL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències 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 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 27-10-99, SOBRE APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 35/1999, DINS EL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 35/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències 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 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 30-9-99,
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SOBRE CONTRACTACIÓ DEL SENYOR JOSEP MARIA MONFERRER I
FELIU, COM A AUXILIAR ADMINISTRATIU.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès l’informe emès pel Tresorer d’aquest Ajuntament en el qual manifesta que
degut a la minsa dotació de personal de la unitat de Recaptació Executiva de la
Tresoreria General i a la immediata posada en funcionament de la nova
aplicació informàtica - la anterior resultarà inaplicable a partir del 31 de
desembre per raó de l’efecte 2000 -, es fa necessària la incorporació d’una
persona per tal de donar suport administratiu a la unitat.
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Atesa la proposta de contractar al senyor Josep Maria Monferrer i Feliu per tal
de realitzar tasques d’auxiliar administratiu pel període comprès entre el dia 1
d’octubre de 1999 i fins al 30 de setembre del 2000.
Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat
de contractar personal per a la realització de tasques específiques de caràcter
temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació de llocs de
treball de l’entitat.
Vist el que disposen l'art. 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei
determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor JOSEP MARIA
MONFERRER I FELIU (DNI 39357021-L) per tal de realitzar funcions d’ auxiliar
administratiu, com a suport a la posada en funcionament d’una nova aplicació
informàtica a la unitat de Recaptació Executiva de la Tresoreria, pel període
comprès entre l’ 1 d’octubre de 1999 i fins al 30 de setembre del 2000, amb una
jornada de 35 hores setmanals i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d’estiu ...........................................

140.000,- PTA
140.000,- PTA
140.000,- PTA
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Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

proporcional

que

2. La contractació del senyor Monferrer s’efectua de conformitat amb el que
disposen l'art. 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 19-10-99,
SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA ROSER VICTÒRIA SALES I
NOGUERA , COM A PROFESSORA DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que a la treballadora d’aquest Ajuntament senyora Maria Àngela Gassó i
Closa, que realitza tasques de professora de l’Escola Municipal d’Art, li ha estat
concedit, a petició pròpia, el passi a la situació d’excedència forçosa per a
l’exercici de càrrec públic.
Vist l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Gassó.
Atès el Decret 2.720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada
determinada que en el seu article 4 preveu que es poden subscriure contractes
d’interinitat per substituir un treballador amb reserva de lloc de treball, en virtut
de norma, conveni col.lectiu o acord individual.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima
urgència a la senyora Roser Victòria Sales i Noguera a partir del dia 18
d’octubre i fins al 31 de desembre de 1999, a fi i efecte de no deixar els
alumnes dels cicles formatius sense classes durant el primer trimestre del
present curs escolar .
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
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1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps
parcial i pel procediment de màxima urgència, a la senyora ROSER
VICTÒRIA SALES I NOGUERA (DNI 35113577-Y), per tal de realitzar funcions
de professora de l’Escola Municipal d’Art, amb una jornada de 18 hores
setmanals, pel període comprès entre el dia 18 d’octubre i fins al 31 de
desembre de 1999, per tal de substituir a la titular del lloc de treball senyora
Maria Àngela Gassó i Closa que es troba en situació d’excedència forçosa per
a l’exercici de càrrec públic amb reserva de lloc de treball, durant el primer
trimestre del present curs escolar, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d'Estiu ...........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s'entenen

en

la

part

153.591,- PTA
153.591,- PTA
153.591,- PTA
proporcional

que

2. La contractació de la senyora Sales s'efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com al Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 21-10-99,
SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA MONTSERRAT TUDELA
HERNÁNDEZ, COM A CUINERA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el treballador d'aquest Ajuntament senyor Joan García Ruiz, que
exerceix tasques de cuiner a l’escola pública Puigberenguer, ha presentat la
baixa per incapacitat temporal amb efectes d’avui mateix i es preveu que la
baixa esmentada sigui per un període de temps llarg.
Vist l'informe proposta emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que
manifesta la necessitat de substituir al senyor García el més aviat possible per
no deixar el servei descobert.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
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Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima
urgència a la senyora Montserrat Tudela Hernández, des del dia 25 d’octubre
de 1999 i fins que es reincorpori al lloc de treball el senyor Joan García Ruiz.
Vist el que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula
la contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
1r. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora MONTSERRAT TUDELA
HERNANDEZ (DNI 39317233) per tal de realitzar funcions de cuinera de les
escoles públiques, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període
comprès entre el dia 25 d’octubre de 1999 i fins que es reincorpori al servei el
senyor Joan García Ruiz que es troba en situació de baixa per incapacitat
temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d’estiu ...........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

125.990,- PTA
125.990,- PTA
125.990,- PTA
proporcional

que

2. La contractació de la senyora Tudela s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16
de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 25-10-99,
SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA PEL SEGON
TINENT D'ALCALDE, DURANT ELS DIES 30, 31 D'OCTUBRE I 1 DE
NOVEMBRE DE 1999.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que el titular d'aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment
durant els dies compresos entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre de 1999,
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 al totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els caos
de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de
Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER. Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre de 1999, ambdós
inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides,
transitòriament, pel Segon Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana,
que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular, atesa l'absència
temporal durant aquest període del Primer Tinent d'Alcalde.
SEGON. Notificar aquesta Resolució al Segon Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon
Fontdevila i Subirana.
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."
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 26-10-99,
SOBRE MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT I RÈGIM
DE TREBALL DE LA PONÈNCIA TÈCNICA DE CIRCULACIÓ.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
Per decret de l'alcalde president, de data 10 de gener de 1996, es va constituir
la Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament de Manresa, com a comissió
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especial encarregada dels temes d'estudi, informe i proposta tècnica en matèria
d'ordenació del trànsit a la ciutat de Manresa.
En la mateixa resolució també s'aprovaven les Normes de composició,
funcionament i règim de treball de la Ponència Tècnica de Circulació .
Mitjançant decret d'alcaldia de data 5 d'agost de 1999, es va incorporar com a
membre de la Ponència el tinent d'alcalde, regidor delegat de Seguretat
Ciutadana.
A causa dels temes que es tracten en aquesta Ponència, és creu convenient
d'integrar-hi la persona que ocupa el càrrec de cap de negociat d'Usos i
Activitats.
Per a un correcte funcionament de la Ponència, s'hauria d'estendre el seu
àmbit a la instal·lació de totes les activitats i/o obertura d'establiments,
independentment de la major o menor incidència que puguin tenir sobre la
circulació.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; l'article 51 de Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i article 39 del Reglament
orgànic municipal.
RESOLC
PRIMER. Modificar les normes de funcionament i règim de treball de la
Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament de Manresa, que quedaran
redactades de la manera següent:
Norma primera: Composició
La Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament de Manresa, constituïda per
Decret de l'Alcalde, de data 10 de gener de 1996, estarà integrada per les
persones que ocupin els càrrecs o funcions següents:
- El regidor delegat de Via Pública
- El regidor delegat de Seguretat Ciutadana
- El cap de la Policia Local
- El cap del servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
- El cap de Manteniment de la Via Pública
- El cap de negociat d'Usos i Activitats
- El tècnic municipal de Circulació i Transports
- El sergent de la Policia Local assignat a funcions de Circulació
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que actuarà com a
secretari.
En els supòsits d'absència o malaltia, es podran substituir els membres de la
Ponència per les persones en qui ells mateixos deleguin la seva funció.
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Podran assistir-hi també amb veu però sense vot, altres persones, polítics o
funcionaris, quan l'assumpte a tractar afecti concretament i especialment una
àrea o departament municipal.
Norma segona: Funcions
Les funcions que assumirà la Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament
de Manresa seran les referents a l'estudi, informe i proposta de resolucions
municipals en els àmbits següents:
-

Ordenació de la circulació i el transport, que comportarà la determinació
dels sentits de circulació, itineraris i parades de transport, normatives sobre
càrrega i descàrrega de mercaderies, imposició de restriccions de trànsit i
illes de vianants.

-

Senyalització viària, tant fixa (vertical, horitzontal o informativa) com
dinàmica (semàfors i regulació centralitzada del trànsit).

-

Seguretat vial

-

Regulació dels aparcaments públics, inclòs l'estacionament en superfície
regulat mitjançant temps limitat.

-

Qualsevol llicència d'activitats i/o d'obertura d'establiments que hagi de
tramitar l'Ajuntament, independentment de la major o menor incidència que
puguin tenir sobre la circulació.

-

Propostes, suggeriments, queixes o denúncies que es formulin davant de
l'Ajuntament per temes relacionats amb la circulació.

-

Elaboració, modificació o supressió de normatives municipals referents a
l'ordenació de la circulació i el transport.

-

Projectes, obres o qualsevol altra actuació municipal que sigui susceptible
de comportar una afectació important de la circulació.

Norma tercera: Funcionament
La Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament de Manresa, constituïda en
la forma fixada a la Norma Primera, tindrà el funcionament següent:
1. Convocatòria i règim de reunions: La Ponència es reunirà en sessió
ordinària almenys una vegada cada quinze dies, prèvia convocatòria. La
convocatòria es notificarà als membres de la Ponència amb una antelació
mínima de 48 hores i s'hi indicarà l'ordre del dia de la reunió.
Les reunions seran moderades pel regidor delegat de la Via Pública, que
exercirà el càrrec de president de l'Òrgan i vetllarà pel respecte i el
compliment de l'ordre del dia assenyalat a la convocatòria. Només es
podran adoptar acords sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia si
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tots els membres són presents a la reunió, i així es decideix prèviament per
majoria.
De totes les reunions de la Ponència el secretari n'aixecarà acta, la qual
s'aprovarà en la reunió següent i se signarà per tots els assistents,
2. Quòrum d'assistència i adopció d'acords: Perquè la Ponència pugui
constituir-se vàlidament, es requereix la presència del regidor delegat de
Via Pública, que només podrà ser substituït pel regidor delegat de
Seguretat Ciutadana, el qual exercirà el càrrec de sotspresident de l'Òrgan;
del cap de la Policia Local, del cap del servei d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública i del secretari, o de les persones que vàlidament els
substitueixin.
Per a l'adopció d'acords es requereix la majoria simple de vots dels
membres presents.
SEGON. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple Corporatiu, de conformitat
amb l'article 39 del ROM."
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29-10-99,
SOBRE CONTRACTACIÓ DEL SENYOR GABRIEL COLL I TRULLS,
COM A PROFESSOR ADJUNT DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora M. Àngels Casas i Pujol
que exerceix tasques de professora adjunta de violí del Conservatori Municipal
de Música, es troba en situació de baixa per incapacitat temporal des del dia 22
d’octubre d’enguany i es preveu que la baixa esmentada sigui per un període
de temps llarg.
Vist l'informe proposta emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que
manifesta la necessitat de substituir a la senyora Casas el més aviat possible
per no deixar el servei descobert.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima
urgència al senyor Gabriel Coll i Trulls, des del dia 3 de novembre de 1999 i
fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball senyora M. Àngels
Casas i Pujol.
Vist el que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula
la contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del
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lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
1r. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, al senyor GABRIEL COLL I TRULLS (DNI
39353254-R) per tal de realitzar funcions de professor adjunt de violí del
Conservatori Municipal de Música de Manresa, amb una jornada de 18 hores
setmanals, pel període comprès entre el dia 3 de novembre de 1999 i fins que
es reincorpori al servei la senyora M. Àngels Casas i Pujol, titular del lloc de
treball, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les
retribucions següents:
Sou mensual ..............................................................
Paga extraordinària de Nadal ........................................
Paga extraordinària d’estiu ...........................................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

179.854,- PTA
179.854,- PTA
179.854,- PTA
proporcional

que

2. La contractació del senyor Coll s’efectua de conformitat amb el que disposen
els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig,
l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball,
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 8-9-99,
SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER TAL DE DONAR EL NOM DE
CARRER JOAN BROSSA A LA VIA PÚBLICA SITUADA ENTRE LA
PLAÇA DEL PARE ORIOL I L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Ateses les sol·licituds presentades pel Sr. Joan Pons i Font, veí del barri
Sagrada Família i per l'Associació de Veïns del barri Sagrada Família, en què
proposen donar el nom de “carrer de Joan Brossa”, a la via pública situada
entre la Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià.
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Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de
l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques
s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que
podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i que en ambdós casos correspon al
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs els informes que es
determinin. En el cas que es fes a instància de part, la sol.licitud se sotmetrà a
informació pública durant el termini de quinze dies.
Atès que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica
seguir el procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per
aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 19 d’abril de 1994.
Atès que l’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 14 a
17, regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual
se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, article 51 de
la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC:
1r. Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar donar el nom de carrer de Joan Brossa a la via pública situada entre
la Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià.
2n. Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana.
3r. Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT
D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 8-11-99, SOBRE APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 36/1999, DINS DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 36/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
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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 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 3.1.1 i 3.1.2 de l'ordre del dia.
3.1.1

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL), I RECONÈIXERLI UN CRÈDIT D'1.397.970 PTA, EN CONCEPTE DE LES DIFERÈNCIES
CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 4 de novembre de
1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995 va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a favor
de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA (SAEL).
Atès que, per acord plenari de data 10 de desembre de 1996 es va revisar el
cànon de la concessió, aplicant-se un coeficient Kt = 1.0285 i es va reconèixer
un crèdit a favor de l’adjudicatària en concepte de les diferències causades
sobre el cànon de la concessió pel període de revisió comprès des de l’1 de
gener de 1996 al 30 de setembre de 1996.
Donat que segons informe emès pel Servei d’Urbanisme Medi Ambient i Via
Pública en dia 28 de gener de 1999, en data 7 d’octubre de 1996 es va deixar
de prestar el servei de neteja dels sanitaris de Sant Domènec, inclòs dins les
prestacions de la concessió.
Vista la instància de referència registre d’entrada 21536/31.07.1997, en la qual
l’esmentada concessionària va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de preus amb
efectes a 1 de gener de 1997.
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Atesos els informes emesos pel senyor Cap dels Serveis Financers en dates 27
de novembre de 1997 i 18 de març de 1999 i pel TMG de Contractació i
Patrimoni en data 4 de novembre de 1999.
Vista la instància amb referència registre d’entrada 11097/20.04.99, presentada
per l’adjudicatària dins el termini en què s’ha posat de manifest l’expedient.
Per tot això, Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aplicar una reducció en el cànon de la concessió dels mesos
d’octubre a desembre de 1996, com a conseqüència d’haver-se deixat de
prestar el servei de neteja dels sanitaris de la plaça de Sant Domènec des del
dia 7 d’octubre de 1996, essent el cànon aplicable durant aquests mesos el que
s’indica a continuació:
Octubre
Cànon facturat
Coeficient d’actualització 1996 Kt = 1.0285
Cànon actualitzat
Reducció
(Proporcional als 25 dies en què no es va efectuar el servei)

4.631.524
4.763.522
(298.369)
4.465.153

Novembre
Cànon facturat
Coeficient d’actualització 1996 Kt = 1.0285
Cànon actualitzat
Reducció

4.758.634
4.894.255
(369.978)
4.524.277

Desembre
Cànon facturat (actualitzat a 1.01.96)
Reducció

5.060.153
(369.978)
4.690.175

SEGON. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA (SAEL) – NIF A 08227860 – Ramon Turró, 145 – 08005 de
Barcelona, aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1997 d’1.0222,
la qual cosa suposa a partir d’aquesta data el cànon mensual que es reflecteix
en el quadre següent:
Cànon mensual aplicable a partir d’1 de gener de 1997
Cànon actualitzat a 1 de gener de 1996
Reducció
Cànon aplicable
Coeficient d’actualització KT = 1.0222
Cànon actualitzat a 1 de gener de 1997

5.292.803
(369.978)
4.922.825
5.032.112

TERCER. Reconèixer un crèdit de 1.397.970 PTA a favor de l’adjudicatària, en
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons
s’especifica al quadre següent:
MESOS

FACTURAT

REVISAT

DIFERÈNCIA
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1996
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

4.631.524
4.758.634
5.060.153

4.465.153
4.524.277
4.690.175

(166.371)
(234.357)
(369.978)

1997
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

5.292.803
5.292.803
5.292.803
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825

5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112

(260.691)
(260.691)
(260.691)
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287

1998
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825

5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112

109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287

1999
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY

4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825
4.922.825

5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112
5.032.112

109.287
109.287
109.287
109.287
109.287
109.287

TOTAL

1.397.970

QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient."
3.1.2

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, ADJUDICADA A SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,
SA I RECONÈIXER-LI UN CRÈDIT DE 2.158.722 PTA, EN CONCEPTE DE
LES DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 4 de novembre de
1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995, va adjudicar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un
període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A., per un cànon anual de 63.258.453 PTA.
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de
desembre de 1998 va adoptar l’acord de revisar el cànon de la concessió
17

administrativa del servei esmentat, aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de
gener de 1997 d’1,02158, la qual cosa va suposar un cànon anual de
68.661.612 PTA.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 417/08.01.1999,
presentada pel senyor Aureli Blasco i Làzaro, actuant en nom i representació
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en què sol·licita la revisió
del cànon de la concessió a partir de l’1 de gener de 1998.
De conformitat amb la fórmula polinòmica alternativa presentada per
l’adjudicatari en la seva oferta.
Atès l’informe emès pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis Financers, en dates
22 de gener de 1999 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 4 de
novembre de 1999
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32 3r 2a de Barcelona-, aplicantse un coeficient de revisió a 1 de gener de 1998 d’1,02096, la qual cosa suposa
a partir d’aquesta data el cànon que es reflecteix en el quadre següent:
Cànon aplicable a partir d’1 de gener de 1998
Cànon no revisat aplicable, exclòs l’IVA
Coeficient de revisió Kt
1,02096
Cànon revisat
IVA (16%)
Cànon anual revisat (IVA inclòs)
Cànon mensual revisat

59.191.045
60.431.689
9.669.070
70.100.759
5.841.730

SEGON. Reconèixer un crèdit de 2.158.722 PTA a favor de l’adjudicatària, en
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons
s’especifica al quadre següent:
MESOS
1998
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
1999
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG

CÀNON REVISAT A
01.01.1997 (1)

CÀNON REVISAT A
01.01.1998 (2)

CRÈDIT A
RECONÈIXER (2-1)

5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801

5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730

119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
119.929

5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801
5.721.801

5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730
5.841.730

119.929
119.929
119.929
119.929
119.929
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JUNY

5.721.801
TOTAL

5.841.730

119.929
2.158.722

TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient."
El senyor Caballo i Molina explica que el dictamen número 3.1.1 fa referència
a la revisió del cànon de la concessió administrativa del Servei de neteja del
primer grup de dependències municipals, adjudicada a l'entitat mercantil
Sociedad Anónima de Entretenimiento y limpieza (SAEL).
El 28 de juliol de 1995 es va adjudicar a aquesta empresa la concessió del
Servei de neteja del primer grup de dependències municipals i, posteriorment,
el dia 10 de desembre de 1996, es va acordar la revisió del cànon i el
reconeixement d'un crèdit a favor de l'adjudicatari, a fi de resoldre les
diferències existents del període de revisió, de l'1 de gener al 30 de setembre
de 1996. Tenint en compte també que el 7 d'octubre del mateix any es va
deixar de prestar aquest servei als sanitaris de la plaça de Sant Domènec, el
qual estava inclòs en la concessió.
A partir dels informes emesos pels serveis tècnics d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, respecte a la sol.licitud de revisió del cànon per part de l'empresa
concessionària, i també a partir de l'informe dels Serveis Financers, es proposa
l'aplicació de la reducció del cànon com a conseqüència de la interrupció de la
prestació del servei des de l'octubre al desembre de 1996; la revisió concreta
del cànon aplicant el coeficient correcte a partir de gener de 1997; i el
reconeixement del crèdit d'1.397.970 pessetes a favor de la part adjudicatària.
El dictamen número 3.1.2 fa referència a la revisió del cànon de la concessió
administrativa del Servei de neteja del segon grup de dependències municipals,
adjudicada a l'entitat mercantil Servicios Especiales de Limpieza, S.A. (SELSA)
el 28 de juliol de 1995.
El 21 de desembre de 1998, el Ple va acordar la revisió del cànon de la
concessió, aplicant el coeficient adient, a 1 de gener de 1997. A partir
d'aquesta aplicació, resulta un cànon anyal de la concessió de 68.661.612
pessetes.
Com a conseqüència de la sol.licitud presentada per l'entitat mercantil SELSA,
de revisió del cànon a partir de gener de 1998 i tenint en compte l'informe del
cap dels Serveis Financers, es proposa revisar el cànon i reconèixer un crèdit a
favor de l'adjudicatària per valor de 2.158.722 pessetes.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament els dos dictàmens, tal com va manifestar en la Comissió
Informativa, però li sorprèn que es faci una revisió dels cànons, sobretot en el
primer dels dictàmens, tenint en compte que es tracta de qüestions pendents
de l'any 1996. En el segon dictamen és més comprensible, ja que es tracta de
temes del 1998 i del 1999.
Per tant, considera que l'Ajuntament no ha estat massa ràpid en la qüestió de
les revisions dels cànons, ja que està resolent les de l'octubre del 1996.

19

Demana que consti en acta aquesta opinió però, insisteix, el GMCIU votarà
afirmativament els dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.1 i 3.1.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
3.1.3

RATIFICAR LA SIGNATURA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN DATA 18
D'OCTUBRE DE 1999, PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L'ÚS DE
MATERIAL AUDIOVISUAL A UTILITZAR EXCLUSIVAMENT PER A LA XII
EDICIÓ DE LES JORNADES DE MEDICINA DE L'ESPORT DEL BAGES.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 2 de novembre de
1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest ajuntament, conjuntament amb altres entitats, organitza la XII
edició de les Jornades de Medicina de l’Esport, amb l’objectiu d’omplir un buit
de formació permanent de tots els estudiants i professionals de les ciències
paramèdiques d’arreu del país.
Atès que la Secretaria General de l’Esport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya és una de les institucions col·laboradores en
l’organització de les jornades.
Atès que per al bon desenvolupament de les jornades i per a l’exposició de les
conferències dels diferents professionals que hi intervenen és necessària la
utilització d’un material audiovisual específic.
Atès que la Secretaria General de l’Esport és propietària del material
audiovisual necessari i que l’Ajuntament de Manresa no disposa d’aquest
material.
Atès que la Secretaria General de l’Esport proposa la subscripció d’un conveni
en el que es pacta la cessió temporal de l’ús del material audiovisual a
l’Ajuntament de Manresa per ser utilitzat exclusivament per a la XII edició de les
Jornades de Medicina de l’Esport del Bages des del dia 9 al 15 de novembre de
1999.
Atès l’informe emès pel cap de servei de Planificació i Coordinació.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
RATIFICAR la signatura del conveni subscrit per l’alcaldia amb la Secretaria
General de l’Esport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
en data 18 d’octubre de 1999, per a la cessió temporal de l’ús de material
audiovisual a utilitzar exclusivament per a la XII edició de les Jornades de
Medicina de l’Esport del Bages des del dia 9 al 15 de novembre de 1999."

20

Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
En aquest moment, s'incorpora a la sessió la senyora Rosa Maria Carné i
Barnaus.
3.1.4

DICTAMEN CONJUNT DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA I DE
L'ALCALDE SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 37/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen conjunt del tinent d'alcalde d'Hisenda i
de l'alcalde, del dia 10 de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins a l'exercici del 2000, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit degudament
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinari i suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos i per baixes de crèdits de
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici del 2000.
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 37/1999 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'expedient 37/1999 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions."
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquest expedient de modificació de
crèdits comprèn dues parts perfectament diferenciades: una d'elles de
contingut tècnic, consistent en la urbanització dels Trullols II i finançada
mitjançant quotes d'urbanització, ha generat un IVA de 24,8 milions de
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pessetes, que s'ha de consignar com a Majors Ingressos i, alhora, suplementar
la partida d'Administració financera pel mateix import, per poder pagar l'IVA en
el seu moment.
De l'alineació de solars de les Bases de Manresa el diferencial de finançament
pendent d'aplicació per 32,2 milions de pessetes, es traspassa a FÒRUM, S.A.
com a aportació pel mateix import, amb la finalitat d'atendre diversos
compromisos d'adquisició de béns immobles.
Una altra part correspon pròpiament a l'expedient de modificació, per un total
de 13,1 milions de pessetes, les característiques més significatives del qual són
les següents: com a suplement de crèdit de despeses, es produeix un augment
per a l'Administració financera de 3,1 milions de pessetes; per a
Subministraments de Piscines, per consignació insuficient, augment de 4,8
milions de pessetes i per a Administració General, de Secretaria, un augment
de 4.000.000 per fer front a la prestació del servei de correspondència i
missatgeria durant els mesos restants de l'any 1999.
Els recursos amb què es financen aquests augments procedeixen de les
consignacions sobrants del Capítol I, de despeses de personal.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP, com és
habitual en aquest tipus de dictàmens, s'abstindrà en la votació perquè
considera que es tracta d'una qüestió interna de l'equip de govern.
El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que farà dos tipus de matisacions:
una de tipus tècnic que és la següent: per una banda l'increment que
experimenten els Subministraments de les Piscines és del 24%. Aquest
percentatge és molt important i li agradaria saber quin va ser el cost de
l'exercici anterior, de 1998 per aquest concepte i, si més no, també li agradaria
pensar que en la previsió de l'any 2000 en aquesta partida no hi haurà
desviacions tan importants com aquesta.
Per una altra banda en la partida de Treballs a altres empreses, d'Administració
general, en aquest cas per despeses de missatgeria i correspondència, es
produeix un increment del 20%. Respecte a aquest cas, valgui la mateixa
reflexió que en el cas anterior.
L'altra matisació fa referència a tres partides i el GMCIU creu que ha de ser
diferent per la importància que tenen per al bon desenvolupament d'algunes
activitats de la ciutat. La primera partida és la de Seguretat, Retribucions
bàsiques, la qual, des de principis d'any, ha disminuït en 16 milions de
pessetes, que suposa un 12%. Està convençut que l'equip de govern ha fet tots
els passos necessaris per aconseguir cobrir les places de policia local previstes
amb els diners de què es disposava, però demana que es continuï fent l'esforç
d'intentar ocupar-les per evitar les mancances que es produeixen en alguns
serveis prestats als ciutadans, que depenen de la Policia Local, ja que amb
aquesta línia, difícilment l'Ajuntament podrà satisfer les necessitats que
apareguin.
La segona partida, encara dins de Seguretat, és la referent a Retribucions
complementàries, la qual ha passat de 146,9 milions de pessetes de principis
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d'any a 132,5 milions de pessetes, un cop s'aprovi aquest canvi de partides, la
qual cosa suposa una disminució del 10%.
Cal fer, en aquest cas, la mateixa reflexió que la plantejada per a les
Retribucions bàsiques, ja que es tracta també de Seguretat.
Són compromisos adquirits per l'Ajuntament en l'aprovació del Pressupost els
quals, per diferents circumstàncies, no s'han pogut assolir.
La tercera partida, no menys important, és la d'Acció Social - Laboral fixe, la
qual, a principis d'any era de 34,6 milions de pessetes i ara és de 30 milions de
pessetes. Per tant, ha disminuït en 4,6 milions de pessetes, que suposa un
13%, aproximadament.
Suposa que si es van pressupostar 34,6 milions de pessetes es va fer amb la
intenció d'incrementar algun servei i no amb la pretensió de contractar personal
administratiu per al departament corresponent.
Desconeix què ha passat, però el cert és que a aquestes alçades de l'exercici
no s'han cobert les necessitats i espera que per al proper, si és voluntat de
l'equip de govern, com així ho semblava en l'aprovació del Pressupost de 1999,
s'incrementi la plantilla de treballadores familiars. Si aquesta no era la intenció,
ja el corregiran, però, en qualsevol cas, sí que es pretenia incrementar l'activitat
en la prestació de serveis.
Sembla que aquest objectiu no es podrà portar a terme, però suposa que es
tornarà a plantejar per al proper exercici, si era una qüestió prioritària per a
l'equip de govern, en el seu moment.
El GMCIU s'abstindrà en la votació del dictamen, en coherència amb la seva
postura habitual respecte a aquests expedients.
El senyor Teixeiro i Macipe contestant al senyor Sala, diu que en la primera
part de la intervenció s'ha referit als subministraments de la Piscina Municipal.
Sens dubte, es tracta d'una planificació o pressupostació. En el seu moment,
amb una base de funcionament del servei, es va considerar adequada la
consignació estimada. És possible que hi hagi hagut una desviació econòmica,
que se soluciona en aquest moment i que no té més importància.
El mateix passa amb les despeses corresponents al servei de correspondència,
respecte el qual poden sorgir en qualsevol moment, necessitats de
comunicació o de notificació. El Pressupost no és una eina tancada que no
pugui ser sensible a les diferents evolucions.
En qualsevol cas, això no suposa un major increment de la despesa, ja que es
tracta de buscar la consignació.
Curiosament, i suposa que per motius polítics, el senyor Sala no ha esmentat
una partida, que hauria sigut interessant de tractar. Es refereix a la
d'Administració financera i, en concret, al perquè s'incrementen els interessos
de demora en un projecte en el qual va participar l'equip de govern de CiU,
però, en qualsevol cas, no té gaire importància.
El finançament d'aquests recursos s'obté del Capítol I de personal, el qual, en
el Pressupost de 1999, era comprensiu dels moviments que el Conveni preveia,
amb els increments (per dir-ho breument) del 2% aproximadament, més els
corresponents increments de la Plantilla i, alhora, hi havia una previsió
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econòmica per atendre els diferents plantejaments de l'equip de govern en
relació al personal.
Aquests plantejaments no s'han portat a la pràctica per les raons que tots
coneixen, ja que es va impugnar el Capítol I i aquests diferencials han permès
poder disposar d'aquestes quantitats per finançar moviments de Pressupost.
En la seva opinió, incorporar aquesta dinàmica de Policia Local, que ha estat
debatuda en diferents ocasions durant la legislatura anterior, és, si se li permet
l'expressió, "Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid..." plantejar un
tema que està fora de context, per part del senyor Sala.
Malgrat això, algun altre regidor responsable de l'àrea corresponent o del
departament afectat per temes de personal, podrà donar al senyor Sala les
explicacions pertinents.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que aquest canvi de partides
no afecta a cap tema de Serveis Socials en el sentit de serveis a les persones,
sinó que, dins del Pressupost, amb el dígit 313, que és el genèric de Serveis
Socials, hi ha partides de personal, que són totes aquelles que fan referència
genèrica a Acció Social, però que corresponen a costos de Seguretat Social o
costos de compensacions de ILT, baixes, etc.
Entén que s'està parlant d'això perquè no hi ha hagut cap modificació de les
ampliacions previstes respecte al servei d'ajuda a domicili.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, en relació a la qüestió de la
Policia Local, com tots saben, quan s'executa una Oferta Pública, ha d'estar
pressupostada al 100% des de l'inici de l'any, ja que si no és així, no és
possible.
Com és obvi, des que es publica l'Oferta Pública fins que el personal pren
possessió del càrrec, passa un temps. Per tant, fins el moment de la presa de
possessió, hi ha uns sobrants respecte a les places consignades, els quals
s'aprofiten.
És cert que la Policia Local té consignades fins a noranta places i que, en el dia
d'avui, encara no s'ha aconseguit cobrir-les, malgrat que s'hagin celebrat dos
concursos dins del mateix exercici, bàsicament perquè els aspirants no han
estat capaços de superar les proves selectives.
La regidoria té molt clar que no baixarà el nivell de les proves. Es repetiran els
exàmens tantes vegades com calgui fins a aconseguir els noranta agents de la
Policia Local, que és el nombre de places òptim.
L'equip de govern està intentant que, en lloc de noranta places dotades, en
siguin noranta-dues, perquè, quan s'executi el concurs, un cop descomptades
les jubilacions, en resultin noranta.
Insisteix, es trigarà tant com convingui, però no es baixarà el nivell de les
proves.
També ha de dir que, per un acte de responsabilitat de la Policia Local, caldria
matisar algunes de les afirmacions que es fan. A Manresa no es produeixen
problemes de seguretat per manca de presència de la Policia Local, la qual
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dóna un bon servei, que podria considerar-se que està bastant per sobre de la
mitjana del país.
Pel que fa a la partida de Serveis Socials, a la qual s'ha fet referència, si no va
errat, s'està parlant de sobrants provinents de baixes laborals que es van
produir durant alguns mesos. Per tant, no es tracta de baixes no cobertes, sinó
de sobrants de la mateixes places existents.
El senyor Sala i Rovira fa les matisacions següents: quant a la baixa de la
partida d'Acció Social, (es refereix específicament al que és Laboral fixe i no a
les quotes de Seguretat Social, que van a un altre lloc), si fa referència al fet
que hi ha hagut baixes, potser s'haurien hagut de cobrir, ja que, quan interessa
ocupar places per quatre anys, es fa per la via d'urgència. En aquest cas,
potser cal utilitzar un altre sistema.
Pel que fa a les especificacions que s'han fet anteriorment respecte al tema de
la Policia Local, ell no ha dit que hi ha manca de seguretat, sinó que la Policia
Local, segurament no podria cobrir tots els serveis necessaris. Això no té res a
veure amb el fet que algú hagi interpretat una cosa que ell no ha dit.
Quant al tema econòmic, en aquest punt concret, des del punt de vista jurídic o
legal, pregunta el següent: si en el moment d'aprovar el Pressupost se sap que
una convocatòria determinada es realitzarà al mes de març, abril o maig, és
imperatiu que pressupostàriament hagi de tenir cobertura des de l'1 de gener o
bé aquesta cobertura ha de ser amb seguretat a partir de la data en què es
preveu que s'hauran acabat les oposicions?
Perquè aquesta pregunta tingui resposta, demana un informe jurídic.
En aquest cas donaria la raó al senyor Canongia quan diu que és necessari
cobrir les places i fer-ho amb el nivell d'exigència que la ciutat requereix i, per
tant, tindrà tot el suport del GMCIU.
L'alcalde diu que l'equip de govern no té inconvenient en fer arribar al senyor
Sala l'informe jurídic que ha demanat.
Evidentment, si en l'informe es diu que la consignació ha de ser referent al
moment en què s'ocupen les places i no en el moment de la convocatòria,
l'equip de govern estarà molt satisfet, ja que es dóna sovint que s'han de
consignar places que no s'han de pagar fins a cinc o sis mesos després.
Això no serà motiu de confrontació política. El cas és que hi havia una
consignació de places que, finalment, no es van acabar de cobrir.
Per tant, els Serveis Financers o qui correspongui, elaboraran l'informe jurídic,
que s'aportarà a la propera Comissió Informativa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).

3.1.5

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER RAONS
D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3
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DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
DESIGNAR LA SENYORA MONTSERRAT PONS I VALLÈS
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR
DEL CEIP JAUME SERRA I HÚNTER I DESIGNAR ELS SENYORS JOSÉ
LUIS IRUJO I JOSEP RAMON MORA REPRESENTANTS D'AQUEST
AJUNTAMENT A L'HOSPITAL DE SANT ANDREU.

L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte
3.1.5 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 10 de novembre de
1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que amb data 26 de juliol últim, el Ple de la Corporació va adoptar els
acords relatius a la creació del Cartipàs municipal.
Atès que, amb posterioritat, s’han produït circumstàncies que aconsellen
introduir canvis puntuals, per poder fer efectiva la representativitat atorgada als
representants municipals en institucions, entitats o associacions.
Aquesta alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS
1. Designar representant d’aquest Ajuntament, en el consell escolar del centre
d’ensenyament públic “Jaume Serra i Húnter”, la regidora Sra. Montserrat
Pons i Vallès, en substitució de la regidora Anna Torres i García.
2. Designar representants d’aquest Ajuntament en l’Hospital de St. Andreu, a
més de l’Alcalde-president, els regidors Sr. José Luis Irujo i Fatuarte i Sr.
Josep Ramon Mora i Villamate."
El senyor Mora i Villamate explica que es tracta d'una qüestió d'organització
interna. Quant al Col.legi Jaume Serra i Húnter, fins ara la representant
municipal era la senyora Anna Torres, la qual se substitueix per la senyora
Montserrat Pons, per una qüestió de disponibilitat per assistir a les reunions del
Consell Escolar.
Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, també es tracta d'una qüestió interna de
l'equip de govern. Es modifica en el sentit que els representants de
l'Ajuntament, a més de l'alcalde-president, ho siguin també el regidor de Sanitat
i el de Serveis Socials.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP s'abstindrà en
la votació d'aquest dictamen, com ho ha fet en l'anterior, ja que es tracta d'una
qüestió interna de l'equip de govern.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).
3.2

REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.2.1

CONSTITUIR EL FÒRUM DE COMERÇ PER A L'ELABORACIÓ I
APROVACIÓ
DEL
PROGRAMA
D'ORIENTACIÓ
PER
ALS
EQUIPAMENTS COMERCIALS DE LA CIUTAT (POEC).

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica i del regidor delegat de Promoció
Econòmica, del dia 2 de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 18 d’octubre de
1999, va aprovar una Resolució en virtut de la qual s’assumia el compromís
d’iniciar, en un termini no superior als tres mesos, el procés d’elaboració d’un
Programa d’Orientació dels Equipaments Comercials de la ciutat (POEC), amb
l’objectiu de definir, de forma consensuada i participativa, un model comercial
per al municipi i un Programa d’Actuació que contempli conjuntament els
aspectes de regulació i ordenació de l’ús comercial, i els de dinamització.
Atesa la necessitat de disposar d’un marc estable de relació entre l’Ajuntament
i els diferents actors, institucions o entitats que intervenen en el món del
comerç, per a la discussió, seguiment i estudi del procés d’elaboració del
POEC i de les diferents mesures, actuacions i intervencions que aquest
proposi.
Vist l’informe de gestió emès pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació.
El President de la Comissió Informativa i de Control de Serveis Centrals i
Promoció Econòmica, a proposta del Regidor Delegat de Promoció Econòmica,
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Constituir el Fòrum de Comerç, com a òrgan consultiu, de participació ,
debat i seguiment del procés d’elaboració i aprovació del Programa
d’Orientació per als Equipaments Comercials de la ciutat (POEC).
Segon. El Fòrum estarà integrat pels membres següents :
· El Regidor Delegat de Promoció Econòmica, que n’ostentarà la Presidència.
· El Regidor Delegat d’Urbanisme.
· Un representant de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya.
· Un representant de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de
Barcelona.
· Un representant designat per cadascun dels grups municipals de la
Corporació.
· Un representant designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Manresa.
27

· Un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.
· Un representant per cadascuna de les associacions de comerciants de
sectors, barris o carrers de la ciutat, legalment constituïdes.
· Un representant de les Federacions empresarials amb domicili social o
delegació permanent a la ciutat, que acreditin tenir entre els seus associats a
empreses del sector de la distribució comercial que operin a la ciutat.
· Un representant per cadascun dels Gremis legalment constituïts, dels
sectors comercials i d’hostaleria.
· Fins a tres representants, designats per la Federació d’Associacions de
Veïns, en representació dels consumidors.
· Un representant per cadascun dels sindicats UGT i CCOO.
· Dos Tècnics municipals, designats per l’Alcalde.
· Fins a un màxim de cinc persones, designades a títol individual per l’Alcalde,
atenent a la seva especialització professional o especial vinculació amb el
sector comercial.
Els membres del Fòrum en representació d’institucions o entitats, seran
nomenats per l’Alcalde, a proposta de les mateixes.
El Fòrum es constituirà formalment dins dels trenta dies següents al de l’acord
de la seva constitució i acordarà, en la primera sessió, el seu règim de
funcionament. “
El senyor Camprubí i Duocastella explica que, d'acord amb l'ordre del
Parlament de Catalunya, per la qual es despleguen i es regulen els programes
d'orientació i equipaments comercials, aquesta Corporació va aprovar en el
darrer Ple l'inici de l'elaboració d'aquests programes, amb els quals es pretén
adaptar l'equipament comercial de Manresa a les necessitats i interessos dels
consumidors i a la potencialitat de la ciutat.
El POEC ha de servir per fixar el model comercial de Manresa i proposar
mesures per aconseguir-ho. Aquest model ha de recollir la localització, formats
i dimensions dels equipaments comercials, sobretot pensant en el nucli
comercial de la ciutat, i també ha de modernitzar les estructures de les
empreses comercials molt tradicionals a Manresa, a fi d'adaptar aquests
equipaments a les necessitats dels consumidors.
A més, ha de pretendre mantenir la centralitat comercial que exerceix la ciutat
envers el territori.
Per tant, tenint en compte que aquest model es basa en la participació de tots
els agents implicats en el desenvolupament del comerç, és a dir, consumidors,
comerciants, patronal, sindicats i institucions; amb la constitució del Fòrum de
Comerç es pretén crear el marc formal i estable, que permeti la relació entre els
agents implicats, la reflexió i el consens d'aquest model, per establir el model
comercial que desitja la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
aquest dictamen i desitja que aquest fòrum es constitueixi com més aviat millor
per possibilitar l'elaboració del POEC que la ciutat necessitat i demana des de
fa temps.
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Vol manifestar també que l'equip de govern sempre tindrà el suport del GMPP
en l'elaboració del POEC, que ha de ser el màxim de permeable possible per
permetre que les conclusions siguin tangibles i no plenes de literatura, amb la
qual cosa, moltes vegades no es va enlloc.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU està satisfet
de veure que continua endavant la qüestió del POEC. Veu que l'esforç del
GMCIU de presentar aquest tema a la Comissió Informativa i posteriorment al
Ple, ha servit perquè l'equip de govern continuï amb el seu compromís i s'iniciï
aquesta qüestió amb la constitució del Fòrum.
Perquè aquesta qüestió quedi clara, voldria fer la reflexió següent: ha vist que
podran participar en aquest fòrum trenta-cinc persones aproximadament, si no
va equivocat respecte als representants de les Federacions d'empresaris, i creu
que valdria la pena que, quan es faci la primera reunió, que segons el dictamen
serà d'aquí a un mes, els dos tècnics que ha de nomenar l'alcalde comencin a
treballar perquè el règim de funcionament del Fòrum sigui operatiu. Aquest
Fòrum és important per continuar amb el pas següent i, per tant, cal que sigui
operatiu. S'ha d'evitar que d'aquí a mig any s'hagi de lamentar que no ha servit
de res l'esforç emprat.
Lògicament, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen.
El senyor Camprubí i Duocastella diu que agraeix el suport que ha ofert el
GMPP, es tindrà en compte i es procurarà que les conclusions siguin el màxim
de tangibles possible, d'acord amb les diferents fases. Aquest és l'objectiu del
Consistori.
Quant a la reflexió del senyor de Puig, espera que en la primera reunió, que se
celebrarà d'aquí a un mes, es pugui presentar un règim de funcionament el
màxim d'operatiu possible, malgrat que l'operativitat s'ha de fixar una mica
entre tots, i tampoc es pot perdre de vista que aquest Fòrum serà un òrgan
consultiu amb la màxima participació, debat i consens, possibles.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
En aquest moment, s'incorpora a la sessió el senyor Josep Vives Portell.
3.2.2

ACORDAR L'ELABORACIÓ D'UN PLA INTEGRAL D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER A LA MODERNITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL EN
EL NUCLI CENTRAL DE LA CIUTAT.

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica i del regidor delegat de Promoció
Econòmica, del dia 4 de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la importància del sector comercial com a element de vertebració i
vitalització dels nuclis urbans centrals, i la tradició de la ciutat de Manresa de
capital comercial d’una àmplia àrea de la Catalunya Central.
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Atès que l’Ajuntament ha promogut, en col·laboració en alguns casos amb els
agents econòmics representatius del sector, diverses iniciatives relacionades
amb el món del comerç urbà, entre les que cal esmentar la realització d’un
Estudi per a la modernització del sector comercial en el Nucli Central de la
ciutat, i el Pla de Dinamització Comercial del Centre Urbà de Manresa,
actualment en període d’execució. Cal afegir el compromís acordat en sessió
del Ple de la Corporació del dia 18 d’octubre de 1999, d’iniciar el procés
d’elaboració d’un Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials .
Atès que la intervenció municipal per a la millora del sector comercial requereix
tenir en compte d’una forma global i integrada les diferents actuacions i serveis
de competència municipal que incideixen o afecten especialment al món del
comerç, garantint al mateix temps una programació i execució coordinada de
les mateixes.
Vist l’informe de gestió emès pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació.
El President de la Comissió Informativa i de Control de Serveis Centrals i
Promoció Econòmica, a proposta del Regidor Delegat de Promoció Econòmica,
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Acordar l’elaboració d’un Pla Integral d’Actuació Municipal per la
modernització del Sector Comercial en el Nucli Central de la ciutat.
Segon. Constituir una Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del Pla
Integral, integrada pels membres Corporatius i funcionaris següents:
·
·
·
·
·
·
·
·

El Regidor Delegat de Promoció Econòmica, que n’ostentarà la
Presidència.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, que n’ostentarà la Vice-presidència.
El Regidor Delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats.
El Regidor Delegat de Via Pública.
El Cap de Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
El Cap dels Serveis Financers.
El Cap del Servei d’Acció Ciutadana.
El Cap del Servei de Planificació i Coordinació, que exercirà la Secretaria
Tècnica.

A proposta del President, es podran incorporar ocasionalment a la Comissió els
Tècnics municipals o consultors externs que es consideri oportú atesa la
naturalesa dels assumptes a tractar.“
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen és
conseqüència de l'anterior i també es va anunciar en el darrer Ple.
En ell conflueixen tres elements: per una banda, l'inici del programa d'orientació
d'equipaments comercials (POEC), per una altra banda, s'està executant un Pla
de dinamització comercial del centre urbà, i per últim i tal com es va anunciar
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en el darrer Ple, l'execució i adaptació del Pla de modernització del sector
comercial en el nucli central de la ciutat. És a dir, que en el tema del comerç es
produeixen tres actuacions, que provoquen la necessitat d'elaborar un
Programa integral d'actuació municipal, almenys a dins de l'Ajuntament, perquè
tots parlin del mateix quan es refereixin al sector comercial.
Per això, es considera convenient constituir una comissió interdepartamental,
integrada pels regidors i tècnics que figuren al dictamen, ja que es considera
que en el sector comercial intervenen actuacions i polítiques de promoció, de
dinamització, d'ordenació, d'equipaments, d'urbanisme i de via pública.
Entenent que tot això és un paquet, creu que aquesta Comissió
Interdepartamental ha de donar cos i integralitat a totes les actuacions que
sorgeixen de l'Ajuntament.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP considera
aquest dictamen com una bona solució o com una solució intermitja fins que no
s'hagi elaborat totalment el POEC. Per això, li sembla correcte, sempre que no
sigui un element distorsionador de l'elaboració del POEC, en el sentit que no hi
hagi duplicitats, que provoquin la impossibilitat de la continuïtat tant de la
Comissió com del debat del POEC.
Per tant, en principi, considera que és positiu per a la dinamització del comerç
en els diferents nuclis comercials de la ciutat, però cal tenir en compte que ha
de prevaler per sobre de tot, l'elaboració del POEC, que és el que ha de
possibilitar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
El GMPP votarà afirmativament el dictamen tenint en compte el que ha
exposat.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen i voldria recordar, com ja va dir en el Ple anterior,
que és important aprovar en primer lloc el POEC, ja que en ell es definiran les
regles generals del comerç de la ciutat. El POEC es podria comparar amb un
Pla General i el Pla Integral d'Actuació n'hauria de dependre.
La decisió de l'equip de govern ha estat la de marxar conjuntament, i, per tant,
només voldria fer el comentari que cal procurar que no s'hagi de tornar enrere
respecte a algunes coses com a conseqüència del fet que les normes generals
del joc no han funcionat, però sí les particulars i, per tant, aquesta situació limiti
una mica el seu funcionament.
Quant al segon punt del dictamen, sobre la constitució d'una Comissió
Interdepartamental, considera que és correcte, però li agradaria que es fes un
esforç i es fos capaç de crear una normativa de funcionament d'aquesta
Comissió. Sense això, potser serà difícil fer un seguiment i saber on anem i fins
on hem d'arribar. Quan diu normativa de funcionament es refereix a la
periodicitat de les reunions, etc. i no es refereix a res estrany.
Al marge d'això i tal com ha dit al començament, el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen.

31

El senyor Camprubí i Duocastella diu que recull l'observació del senyor
Javaloyes quant a la utilitat de la Comissió i precisament perquè no hi hagi
disfuncions a l'Ajuntament sobre les intervencions del món del comerç,
considera que cal potenciar, més que mai, aquest tipus de comissió.
Contestant al senyor de Puig, es podria discutir si ha de ser primer el Pla de
dinamització o el POEC, però no es pot fer marxa enrere perquè ja fa dos anys
que s'estan duent a terme plans de dinamització i, per tant, no es pot esperar
fins que hi hagi un POEC elaborat per continuar amb un Pla de dinamització.
Tenint en compte que s'estan fent diverses coses en el món del comerç, cal
integrar tot el que es faci en aquesta Comissió.
També recull la proposta formulada respecte a la necessitat que estiguin clares
quines són les regles del joc i, evidentment, s'informarà en les properes
comissions que se celebrin.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1

AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE
TERRENYS, D'EDIFICACIÓ I D'ENDERROCAMENT SOBRE TRES
FINQUES DE L'ÀMBIT DELS CARRERS SANT BARTOMEU I SANT
ANTONI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
3 de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 d’abril de 1999, va ser
adoptat l’acord següent:
1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ
DE TERRENYS, D’EDIFICACIÓ I D’ENDERROCAMENT, per un termini
màxim d’un any, comptat des de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, per tal d’estudiar la modificació del vigent Pla
general d’ordenació urbana de Manresa en l’àmbit dels CARRERS SANT
BARTOMEU I SANT ANTONI, de conformitat amb el que disposa l’article
40.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i afectant concretament les
finques següents:
Ref. Cadastral
28.980.02
28.980.03
28.980.04

Situació
Sant Bartomeu, 2
Sant Bartomeu, 4
Sant Bartomeu, 6

Superfície
286,42 m2
159,30 m2
105,07 m2

Atès que l’esmentat acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.
122, de 22 de maig de 1999, així com en els diaris “Regió 7”, de 8 de maig de
1999, i “La Vanguardia”, de 10 de maig de 1999.
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Atès que en data 3 de novembre de 1999 ha estat presentada una instància per
part de la societat municipal FORUM SA, en la qual es fa constar que
l’esmentada societat ha adquirit la part no edificable del solar situat al carrer
Sant Bartomeu, núm. 2, i ha signat un document amb els propietaris del solar
situat al núm. 4, pel qual se’ls autoritza a practicar obertures de llums i vistes a
la mitgera que separa les finques núm. 2 i 4, renunciant, en contrapartida, a
reclamar qualsevol tipus d’indemnització a l’Ajuntament de Manresa com a
conseqüència de la suspensió de llicències acordada.
Atès que en aquesta mateixa instància, la societat FORUM SA sol·licita
l’aixecament de la suspensió de llicències sobre les finques del carrer Sant
Bartomeu 2, 4 i 6.
Atès que la suspensió de llicències acordada pel Ple de 19 d’abril de 1999 és
de caràcter potestatiu, perquè així ho disposa l’article 40.1. del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
Atès que per part dels serveis tècnics i jurídics municipals ha estat informada
favorablement l’aixecament de la suspensió de llicències en l’àmbit esmentat.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE
TERRENYS, D’EDIFICACIÓ I D’ENDERROCAMENT, sobre les finques de
l’àmbit dels carrers SANT BARTOMEU i SANT ANTONI que es relacionen a
continuació, acordada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 d’abril de
1999, a l’empara de l’article 40.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol:
Ref. Cadastral
28.980.02
28.980.03
28.980.04

Situació
Sant Bartomeu, 2
Sant Bartomeu, 4
Sant Bartomeu, 6

Superfície
286,42 m2
159,30 m2
105,07 m2

2n. PUBLICAR l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major circulació de la província i en la premsa local."
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen es pretén revocar
una decisió adoptada pel Ple al mes d'abril.
Fruit de l'enderrocament d'un edifici situat a la parcel.la de la cantonada dels
carrers de Sant Bartomeu, número 2 i Sant Antoni, va resultar un espai obert
on, segons el Pla General d'Ordenació Urbana, es preveu l'edificació.
Amb motiu d'aquell enderrocament, es van suspendre les llicències d'edificació
del solar per buscar una millor solució a la cantonada, cercant l'interès públic.
La suspensió de llicències va ser un cas excepcional per solucionar un
problema puntual i va provocar al dia següent, la iniciació de tot un conjunt de
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negociacions amb la propietat per acordar la modificació de l'edificació i obtenir
els interessos que es pretenien, en interès de la ciutat.
No detallarà totes les actuacions que es van dur a terme. Hi va haver tot un
conjunt de negociacions en les quals va intervenir la societat municipal
FÒRUM, S.A.. És important que existeixin empreses municipals d'aquest tipus
perquè es puguin resoldre problemes, quan apareguin. Les negociacions amb
la societat FÒRUM, S.A. van permetre la compra del solar per part d'aquella
societat. Per tant, malgrat que en realitat es tracta d'una permuta amb un altre
solar, en aquests moments FÒRUM, S.A. és propietària del solar de la
cantonada del carrer de Sant Bartomeu, núm. 2, la qual cosa ha permès
desactivar la suspensió de llicències i, per tant, en aquest moment ja s'està en
disposició de poder edificar, de manera convinguda, la cantonada. Hi ha hagut
un acord amb la propietat, i properament se sotmetrà a la consideració del Ple
un pla especial, que possibiliti l'ampliació del carrer de Sant Antoni, que es
mantinguin les activitats i que augmenti el nombre d'habitatges i es millori la
rehabilitació.
Es tracta, doncs, de l'aixecament de la suspensió de llicències perquè sigui
possible dur a terme les edificacions situades al costat d'aquest indret,
concretament, a les parcel.les situades al carrer de Sant Bartomeu, núm. 4 i
núm. 2.
És una qüestió de gestió o d'operativa de ciutat per a la qual demana el vot
afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia.
4.1.2

MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE GESTIÓ DE LES RUNES I RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
28 d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió del dia 15 de
febrer de 1999, es va resoldre la constitució de la comissió redactora de
l’Ordenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la construcció, i
se’n va nomenar els seus integrants.
Atès que per raons del canvi de corporació, així com per reorganització
administrativa es fa necessari modificar les persones integrants de l’esmentada
Comissió.
Joaquim García Comas, President de la Comissió Informativa Municipal
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
34

ACORD
Modificar la composició de la Comissió Redactora de l’Ordenança municipal
sobre gestió de les runes i residus de la construcció, que quedarà integrada per
les següents persones:
Presidenta
Sra. Montserrat Selga Brunet, Regidora delegada de Medi Ambient
Vocals:
Sr. Josep Torras Torra, Cap del Subservei d’Urbanisme
Sra. Josefina Belmonte López, Tècnica d’Administració General
Sr. Santi Martin Orduña, Cap de la Secció de Llicències i Protecció de la
Legalitat
Sra. Esperança Ferrer Cenar, Cap de Negociat de Medi Ambient
Sra. Trini Capdevila Fígols, Cap de la Secció Juridicoadministrativa
d’Urbanisme."
4.1.3

MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I EL
CONTROL DE LES OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
28 d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió del dia 21 de
setembre de 1998, es va resoldre la constitució de la comissió redactora de
l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres, i
se’n va nomenar els seus integrants.
Atès que per raons del canvi de corporació, així com per reorganització
administrativa es fa necessari modificar les persones integrants de l’esmentada
Comissió.
Joaquim García Comas, President de la Comissió Informativa Municipal
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Modificar la composició de la Comissió Redactora de l’Ordenança municipal de
les llicències urbanístiques i el control de les obres, que quedarà integrada per
les següents persones:
President
Sr. Joaquim García Comas, Regidor delegat d’Urbanisme
Vocals:
Sr. Josep Torras Torra, Cap del Subservei d’Urbanisme
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Sr. Santi Martin Orduña, Cap de la Secció de Llicències i Protecció de la
Legalitat
Sra. Trini Capdevila Fígols, Cap de la Secció Juridicoadministrativa
d’Urbanisme."
La senyora Selga i Brunet explica, respecte el dictamen número 4.1.2 que,
donada la necessitat d'aplicar el Pla de gestió de residus de la construcció, cal
elaborar una ordenança municipal per relacionar les llicències urbanístiques, és
a dir, els generadors dels residus, amb la seva correcta gestió.
És necessari que l'Ajuntament prengui part en aquesta reglamentació.
Amb aquest dictamen es modifica la composició de la comissió redactora de
l'Ordenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la construcció, per
poder tirar endavant aquesta feina.
El senyor García i Comas explica, respecte el dictamen número 4.1.3, que es
tracta de la substitució de la senyora Maria Àngels Mas i Pintó pel senyor Josep
Torras Torra, com a membre de la comissió redactora de l'Ordenança municipal
de les llicències urbanístiques i el control de les obres.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, en coherència amb la
postura del GMPP en els altres casos sobre qüestions internes de l'equip de
govern, s'abstindrà en la votació d'aquests dos dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.2 i 4.1.3
de l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 4.2.1 i 4.2.2 de l'ordre del dia.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE SELSA
(SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA), PER IMPORT DE
6.138.057 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, del
dia 14 d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el regidor delegat de Via Pública proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
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Reconèixer a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/ 1988 de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril un crèdit extrajudicial a favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
CREDITOR
SELSA (Servicios Especiales de Limpieza SA)
CIF A-08350621
Domicili: Acer 30-32 3r. 2ª. de BARCELONA
CONCEPTE
SERVEIS DE NETEJA PRESTATS:
Any 1998
Teatre Conservatori
Sala d’exp. Sant Domènec
C.C.Selves i Carner
Magatzem Manteniment
Policia Local

406.749
1.254.894
345.136
280.332
636.511

Any 1999
Sala d’exp. Sant Domènec
C.C. Selves i Carner
Magatzem Manteniment
Policia Local

639.996
704.078
571.878
1.298.483

IMPORT
6.138.057 PTA (IVA inclòs)"
4.2.2

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE SAEL SA DE
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA, PER IMPORT DE 4.857.915 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, del
dia 14 d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el regidor delegat de Via Pública proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
Reconèixer a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/ 1988 de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril un crèdit extrajudicial a favor del
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creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
CREDITOR
SAEL S.A. de Entretenimiento y Limpieza
NIF A-08227860
Domicili: Ramón Turró, 145 de BARCELONA
CONCEPTE
SERVEIS DE NETEJA PRESTATS:
Any 1997
Casa Caritat

388.079

Any 1998
Escola d’Arts
C.O. Font dels Capellans
Casa Caritat

358.214
94.209
1.782.854

Any 1999
Escola d’Arts
C.O. Font del Capellans
Casa Caritat

199.297
216.751
1.818.511

IMPORT
4.857.915 PTA (IVA inclòs)"
El senyor Caballo i Molina explica que en el dictamen número 4.2.1 es
concreten els dos reconeixements de crèdit, amb els antecedents de les dues
concessions administratives adjudicades al mes de juliol de 1995 per al servei
de neteja del segon grup de dependències municipals a l'entitat Servicios
Especiales de Limpieza, S.A. (SELSA).
Des de l'adjudicació fins ara s'han produït modificacions en els usos de la
concessió, en el sentit que cal disminuir el nombre d'hores que es dediquen a
algunes dependències municipals per atendre'n d'altres de nova incorporació i
que no estaven incloses en el plec de clàusules.
Davant de la necessitat de prestar el servei de neteja en aquestes noves
dependències, cal fer una redistribució de l'horari del personal encarregat de la
neteja a fi que la nova distribució s'ajusti a la totalitat dels serveis que es presta.
Aquesta situació crea una disfunció, que cal solucionar amb aquest
reconeixement de crèdit per import de 6.138.057 pessetes.
Quant al dictamen número 4.2.2, la situació és la mateixa que en el dictamen
anterior, però, en aquest cas el servei fa referència al primer grup de
dependències municipals i l'empresa concessionària és Sociedad Anónima de
Entretenimiento y Limpiezas, S.A. (SAEL).
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També s'incorporen noves dependències municipals al servei i, per tant, la
redistribució de l'horari del personal encarregat de la neteja comporta que
s'hagi d'aprovar aquest reconeixement de crèdit per import de 4.857.915
pessetes.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.2.1 i 4.2.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
4.2.3

MODIFICAR LA
CIRCULACIÓ.

COMPOSICIÓ

DE

LA

COMISSIÓ

MIXTA

DE

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, del
dia 28 d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de gener de 1996, va adoptar
l'acord de crear la Comissió Mixta de Circulació, com a òrgan de participació
sectorial en la 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 circulació i
via pública, a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de
participació ciutadana.
És voluntat de l'Ajuntament de Manresa integrar al màxim la participació
ciutadana en tota la problemàtica que en matèria de circulació i via pública
tracti l'Administració municipal.
Per tot això, el regidor delegat de Via Pública proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
Modificar la composició de la Comissió Mixta de Circulació, que quedarà
integrada pels membres següents:
Regidor delegat de Via Pública
President
Sotspresident Regidor delegat de Seguretat Ciutadana
Cap del servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
Vocals
Cap de la Policia Local
Tècnic de Circulació i Transports
Un representant del Grup Municipal de Convergència i Unió
Un representant del Grup Municipal del Partit Popular
Un representant de cada una de les entitats següents:
·Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
·Col.lectiu del transport urbà i interurbà
·Servei d'autotaxi
·Federació d'autoescoles
·Montepio de conductors Sant Cristòfol (Manresa-Berga)
·Reial Automòbil Club de Catalunya
·Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa
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·Empresa
concessionària
del
servei
municipal
d'estacionament vigilat de vehicles de motor en zones
especials i determinades de la via pública de Manresa, sota
control horari limitat.
·Persones físiques o jurídiques propietàries d'aparcaments
privats de la ciutat.
Secretari

El secretari de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui

Esporàdicament, podran assistir-hi aquelles persones que, per la seva funció o
formació, el president ho consideri convenient."
El senyor Caballo i Molina explica que amb aquest dictamen es pretén que la
Comissió Mixta de Circulació, que és un òrgan de participació dels diferents
sectors de la ciutat que tenen o poden tenir incidència en el trànsit de Manresa,
es composi pel màxim nombre possible d'òrgans que puguin aportar qüestions
beneficioses per a la circulació de la ciutat.
Aquesta Comissió es va crear per acord del Ple el dia 15 de gener de 1996 i ha
mantingut la seva composició fins ara. Amb aquest dictamen es proposa la
incorporació en aquesta Comissió de representants de l'empresa
concessionària del Servei municipal d'estacionament vigilat de vehicles de
motor en zones especials i determinades de la via pública de Manresa, sota
control horari limitat, i també un o varis membres del sector d'aparcaments
privats d'ús públic.
Considera que són interlocutors que poden aportar qüestions que, sense cap
dubte, contribuiran a minimitzar els problemes circulatoris de la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP votarà
afirmativament el dictamen. Tot el que suposi l'ampliació d'una comissió de
participació ciutadana li sembla correcte, especialment en aquest cas en què
els membres de la Comissió són entitats i particulars relacionats amb el tema
de la circulació.
Prega al president de la Comissió Mixta de Circulació que, quan un membre de
la Comissió sol.liciti la convocatòria d'una reunió, es convoqui, ja que es tracta
d'una comissió de participació ciutadana. Ho diu perquè al mes de juny va
demanar que es convoqués una reunió d'aquesta comissió i encara no s'ha
convocat.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que creu que aquesta
hauria de ser la comissió que hauria de treballar més durant aquesta
legislatura, ja que tots coneixen la problemàtica real de la ciutat respecte el
tema circulatori. Possiblement es tracta d'una casualitat o bé el regidor delegat
de Via Pública s'ha posat en marxa i, si fos així, cal felicitar-se. Ho diu perquè
en aquest mateix Ple s'ha donat compte d'un decret sobre la modificació de les
normes de funcionament de la Ponència Tècnica de Circulació de l'Ajuntament.
Aquest decret, juntament amb el dictamen sobre la Comissió Mixta de
Circulació, pot donar la sensació que aquesta vegada va més de debò que mai.
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Personalment, així ho espera, ja que aquest tema ha preocupat al GMCIU des
del començament i, per tant, col.laborarà, com a membre de la Comissió Mixta
de Circulació, tant bé com sàpiga, en el seu bon funcionament, sobretot pel fet
que les èpoques no són totes iguals i les voluntats no es manifesten sempre de
la mateixa manera.
Per tot això, el GMCIU votarà afirmativament aquest dictamen.
El senyor Caballo i Molina intervé dient que, en relació a la intervenció del
senyor Javaloyes, ha de dir que encara s'ha de definir la incidència que tindrà
l'actuació d'aquesta Comissió, però, en qualsevol cas, no hi haurà cap
inconvenient en convocar-la quan algun dels seus membres ho sol.liciti,
sobretot si és per qüestions concretes i importants.
Quant a la intervenció del senyor de Puig, l'equip de govern creu que amb la
col.laboració de tots es tiraran endavant les solucions als problemes que
s'exposin i segur que hi haurà la col.laboració del GMCIU, tal com ha dit el
senyor de Puig, però, en tot cas, els canvis que es produeixen en aquesta
Comissió no són respecte a la manera de funcionar, sinó que s'ha considerat
que amb la incorporació dels nous membres es podran tractar tots els
problemes de circulació que es produeixen a Manresa i en aquesta tasca segur
que tots podran col.laborar d'una manera o d'una altra.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'INDE-4, PER
IMPORT DE 960.874 PTA, PEL SUBMINISTRAMENT DE 83 CADIRES
PER AL TEATRE CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 20
d'octubre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va comprar 83 cadires model táctica
entapissades per al Teatre Conservatori de Manresa a l'empresa INDE-4
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu,
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

PESSETES
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INDE-4
CIF: B-60339215

83 cadires model táctica entapissades

960.874,"

El senyor Fontdevila i Subirana explica que a l'any 1998 es van realitzar les
primeres obres al Teatre Conservatori, fruit de l'acord del Ple de la Corporació,
adoptat per unanimitat dels seus membres, sobre un calendari de quatre anys
per reformar els elements més importants com són ara, el pati de butaques, els
sanitaris, etc.
Tenint en compte que la Fundació Caixa de Manresa va pagar les 406
butaques de la platea, a l'estiu de 1998, l'Ajuntament es va animar a resoldre
també el problema del segon pis del Teatre Conservatori, que funcionava a
partir d'uns separadors clàssics de llotja de teatre amb unes cadires de fusta,
sorolloses i corcades, de les quals, fins i tot, s'havien arribat a trencar els
braços durant alguna representació teatral.
L'Ajuntament va considerar que seria bo recuperar les cadires que no
estiguessin gaire corcades, fornir el segon pis amb aquestes cadires i resoldre
el problema del segon pis. Per solucionar aquest problema, l'empresa INDE-4
l'any 1998 va oferir a l'Ajuntament de Manresa unes cadires, que s'havien
utilitzat en un determinat moment a Madrid i que havien estat retornades,
perquè s'utilitzessin mentrestant.
L'Ajuntament es va embarcar, doncs, a arrencar els empostissats de fusta i
instal.lar cadires noves que no fan soroll, les quals, malgrat no ser les més
apropiades per al Teatre Conservatori, tenen unes condicions de préstec
fantàstiques.
El personal del teatre i el d'El Galliner van ser els encarregats de la col.locació
de les cadires.
Quan es va aprovar el Pressupost de 1999, no es disposava de recursos per
comprar les butaques que hauria desitjat l'Ajuntament i, per això, es va haver
d'assumir aquest reconeixement de crèdit.
Finalment, el Teatre disposarà d'unes cadires a bon preu, tenint en compte que
són molt polivalents, molt sòlides i plegables; i no vol tenir la barra de tornar les
cadires a l'empresa i fer veure que les compra.
Els qui hagin anat al segon pis del Teatre durant l'últim any, hauran pogut seure
en aquestes cadires i, per tant, considera que, a més d'agrair a l'empresa
INDE-4 la seva paciència i la possibilitat d'haver venut un model superior de
cadira, al cap de tretze mesos, està bé que l'Ajuntament de Manresa, que havia
previst al pressupost de l'any 1999 una partida per a les cadires del Teatre
Conservatori, es desprengui d'aquests diners per a les 83 cadires del Teatre de
l'empresa INDE-4, amb la qual cosa es rescabala aquesta empresa de
l'aportació que va fer en el seu moment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 5.2.1 i 5.2.2 de l'ordre del dia.
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5.2

REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.2.1

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL GENERADES PELS
ENSENYAMENTS MUSICALS DEL CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ DE
MÚSICA DE MANRESA, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials i
Ensenyament, del dia 8 de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en virtut del conveni signat en data 1-10-95 entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, aprovat pel
Ple de la Corporació de data 20 de novembre de 1995, es reconeix la validesa
acadèmica oficial del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment del
Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa, durant un període de
vigència comprès entre l'1 de setembre de 1999 i el 31 d'agost del 2003.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
Dret de l'Educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament
i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa,
de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta a
l'annex I del conveni esmentat de conformitat amb la seva clàusula tercera,
consistent en les quantitats que s'indiquen a continuació pels períodes
següents:
- Any 1999
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 16.983.274'- PTA
- Any 2000
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 33.966.548'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 22.080.063'- PTA
- Any 2001
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Període d'1 de gener a 31 d'agost: 44.160.125'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 22.521.660'- PTA
- Any 2002
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 45.043.320'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 22.972.090'- PTA
- Any 2003
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 45.944.180'- PTA
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
5.2.2

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL GENERADES PELS
ENSENYAMENTS MUSICALS ALS ALUMNES DE 4 A 16 ANYS DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA, I ACCEPTAR LA
SUBVENCIÓ CORRESPONENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials i
Ensenyament, del dia 4 de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de
Municipis, de la qual aquest Ajuntament en forma part, possibilita la
formalització de convenis de col.laboració entre el Departament d'Ensenyament
i l'Administració Local titular d'escoles de música o de dansa.
Atès que en data 8-2-96 aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, varen signar el conveni per a la creació de
l'Escola Municipal de Música de Manresa, aprovat per Decret del Regidor
d'Ensenyament de data 7-2-96.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment de
l'Escola Municipal de Música de Manresa, durant un període de vigència
comprès entre l'1 de setembre de 1999 i el 31 d'agost del 2003.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l'educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER. Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament
i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals als alumnes de 4 a 16 anys de l'Escola Municipal de
Música de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta a
l'annex I del conveni esmentat de conformitat amb la seva clàusula tercera,
consistent en les quantitats que s'indiquen a continuació pels períodes
següents:
- Any 1999
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 6.672.728'- PTA
- Any 2000
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 13.345.457'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 6.806.186'- PTA
- Any 2001
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 13.612.372'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 6.942.320'- PTA
- Any 2002
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 13.884.640'- PTA
Període d'1 de setembre a 31 de desembre: 7.081.168'- PTA
- Any 2003
Període d'1 de gener a 31 d'agost: 14.162.335'- PTA
TERCER. Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El senyor Mora i Villamate explica que aquests dos dictàmens fan referència
als convenis que signen l'Ajuntament de Manresa i el departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment dels
ensenyaments de la música a la ciutat. Són els convenis corresponents als
ensenyaments de grau mitjà reglats i als no reglats de l'Escola Municipal de
Música.
Pel que fa a l'import econòmic, els paràmetres del conveni es mouen dins dels
pactes que hi ha establerts entre la Generalitat i els diversos ajuntaments, i
l'única novetat dels convenis és que, fins ara, se signaven per anualitats, és a
dir, per exercicis any per any, i ara es plantegen amb un marc de quatre anys,
la qual cosa és positiva des del punt de vista de l'Ajuntament, ja que permet
millorar la tècnica pressupostària pel que fa a la gestió dels ingressos.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU votarà
afirmativament els dictamen i està molt satisfet que s'hagi pogut modificar el
sistema dels convenis que ha explicat el senyor Mora, ja que, d'aquesta
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manera, l'Ajuntament tindrà la seguretat que en els propers quatre anys hi
haurà aquests ingressos per al Conservatori d'aproximadament 336 milions de
pessetes. Espera que el Conservatori costi cada vegada menys diners a la
ciutat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.2.1 i 5.2.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
5.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

5.3.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE COPI-GRÀFIC,
SL, PER IMPORT DE 484.255 PTA, EN CONCEPTE DE LA IMPRESSIÓ DE
250 LLIBRETS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 4
de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va encarregar a l’empresa COPI-GRAFIC
(Josep Maria Morros SL) la impressió de 250 llibres per al programa KEFARÉ
que es duu a terme des de la Unitat de Salut.
En conseqüència d'això, el regidor-delegat de Sanitat que subscriu, proposa al
Ple l'adopció dels següents acords:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats
pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

COPI-GRÀFIC
(Josep Ma. Morros, S.L.
CIF: B-58598475

Impressió de 250 llibrets ref. Kefaré

PESSETES
484.255,-"

El senyor Irujo i Fatuarte explica que fa dues setmanes es va presentar una
publicació, dins del programa d'educació per a la salut de les
drogodependències, que porta per nom "Kefaré".
Per fer front al pagament d'aquesta publicació, se sotmet a la consideració del
Ple l'aprovació d'aquest crèdit extrajudicial a favor de l'empresa que ha imprès
aquesta publicació.
Aquests llibrets serveixen per difondre les propostes didàctiques i va adreçat,
bàsicament als professors i professores de les escoles i dels instituts de
Manresa, per implementar la prevenció de les drogodependències en l'àmbit
educatiu de la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
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6.

ÀREA D'HISENDA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en
els punts 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 de l'ordre del dia.
6.1.1

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 8
de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen:
Sol.licitant: CRISTINA TORRENS ALCAINA, en representació del Sr.
TOMÀS ESCANCIANO CARNÉ
Expedient: COM/030499/ICB/000073
Descripció obres: Picar i repassar façana al C/.Sant Miquel, 25-1er.
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l'empara de l'apartat 1.b) de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Sol.licitant: JOSEP DUOCASTELLA BADRENAS, en representació de
CONSTRUCCIONS DUOCASTELLA, S.L.
Expedient: COM/031399/ICB/000075
Descripció obres: Reformar bany al c/. Urgell, 38
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l'empara de l'apartat 1.b) de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal.lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol.licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
Atès que les sol.licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol.licitud de la
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada
de la situació urbanística de les finques sempre que es compleixin els requisits
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es
realitzen.
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El President de la Comissió d’Hisenda i Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del acord següent:
Estimar les sol.licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres que s’especifiquen:
Sol.licitant: CRISTINA TORRENS ALCAINA, en representació del Sr.
TOMÀS ESCANCIANO CARNÉ
Expedient: COM/030499/ICB/000073
Descripció obres: Picar i repassar façana al C/.Sant Miquel, 25-1er.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l'empara de l'apartat 1.b) de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Sol.licitant: JOSEP DUOCASTELLA BADRENAS, en representació de
CONSTRUCCIONS DUOCASTELLA, S.L.
Expedient: COM/031399/ICB/000075
Descripció obres: Reformar bany al c/. Urgell, 38
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l'empara de l'apartat 1.b) de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost."
6.1.2

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 8
de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol.licitant: ROGER RODERGAS REGUANT, en representació del Sr.
ANDRES COROMINA RIO
Expedient: COM/030699/ICB/000074
Descripció obres: Pintat de façana al C/. Terrassa
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Sol.licitant: MANUEL GUERRERO HERRERA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PASSATGE FERRER, 14
Expedient: COM/0031999/ICB/000076
Descripció obres: Restauració de la façana situada al Passatge Ferrer, 14
Benefici fiscal sol.licitat : 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost.
Sol.licitant: JOSEP M. VIVES JORBA, en representació de la Sra.
ISABEL FERNANDEZ GARCÍA
Expedient: COM/032199/ICB/000077
Descripció obres: Aplacat de façana al C/. Núria, 18
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost.
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Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol.licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
Atès que les sol.licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol.licitud de la
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es
realitzen.
Per tot això, proposo :
Estimar les sol.licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres que s’especifiquen :
Sol.licitant: ROGER RODERGAS REGUANT, en representació del Sr.
ANDRES COROMINA RIO
Expedient: COM/030699/ICB/000074
Descripció obres: Pintat de façana al C/. Terrassa
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Sol.licitant: MANUEL GUERRERO HERRERA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PASSATGE FERRER, 14
Expedient: COM/0031999/ICB/000076
Descripció obres: Restauració de la façana situada al Passatge Ferrer, 14
Benefici fiscal concedit : 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost.
Sol.licitant: JOSEP M. VIVES JORBA, en representació de la Sra.
ISABEL FERNANDEZ GARCÍA
Expedient: COM/032199/ICB/000077
Descripció obres: Aplacat de façana al C/. Núria, 18
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l'empara de l'apartat 2 de
l'article 4-bis de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost."
6.1.3

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SENYOR JOSEP
VALL
SEÑAL,
DE
BONIFICACIÓ
DE
L'IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 8
de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol.licitud presentada pel Sr. JOSEP VALL SEÑAL de data 19/10/1999
de bonificació en l’impost sobre construccions instal.lacions i obres de
reconstrucció i reforma de coberta en local de planta baixa al C/.Remei de Baix,
21 (Expedient OBM/015199 i ICB/199900078), de conformitat amb l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’apartat 5 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal disposa que la
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al
Ple de la Corporació, a sol.licitud del subjecte passiu realitzada simultàniament
amb la sol.licitud de la llicència.
Atès que la bonificació ha estat sol.licitada fora del termini establert.
Atès que la sol.licitud de la llicència d’obres va tenir lloc el dia 07/09/1999, i el
seu atorgament el dia 27/09/1999.
Atès a més, que en tractar-se d’una bonificació rogada la seva concessió no
pot tenir efectes retroactius.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal la adopció del següent
acord:
Desestimar la sol.licitud de bonificació en la seva totalitat.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que amb el primer dictamen s'estimen les
sol.licituds i es concedeixen les bonificacions del 95 % en l'Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) al senyor Tomàs Escanciano
Carné, per picar i repassar façana al carrer de Sant Miquel, número 25, 1r.; i a
Construccions Duocastella, S.L., per reformar el bany al carrer Urgell, número
38.
Amb el segon dictamen s'estimen les tres sol.licituds i es concedeix la
bonificació del 50 % del mateix impost, pel pintat de la façana al carrer
Terrassa, la restauració de la façana situada al Passatge Ferrer, número 14 i
per l'aplacat de façana al carrer Núria, número 18.
Amb el tercer dictamen, malauradament, es desestima la sol.licitud de
bonificació del senyor Josep Vall Señal, per haver-se presentat fora del termini
establert.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1, 6.1.2 i
6.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
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7.

PROPOSICIONS

L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts de la proposició
presentada pel GMIC-V i de l'esmena presentada pel GMCIU a la proposició.
7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYAVERDS SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE REGIONS O VEGUERIES.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMIC-V el dia 11 de
novembre de 1999 que, transcrita, diu el següent:
"Atès que les Lleis d'Ordenació Territorial de 1987 varen ser aprovades pel
Parlament de Catalunya sense un consens entre les diverses forces polítiques i
que després han esdevingut un factor de polèmica constant entre els diversos
partits polítics.
Atès que totes les forces polítiques que han obtingut representació
parlamentària en les recents eleccions del 17 d'octubre, incidien en els seus
programes electorals la necessitat d'instituir les regions o vegueries.
Atès que la institucionalització de les regions o vegueries apareix en moltes
zones del país com una reivindicació que permetria estructurar realitats
territorials avui sense reconeixement institucional, suposaria un factor d'equilibri
territorial, i milloraria les relacions entre municipis, els ens supralocals i els
àmbits de descentralització de la Generalitat de Catalunya.
El Grup Municipal d'IC-V proposa al Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa
l'adopció dels següents acords:
1. Que l'Ajuntament insti el nou govern de la Generalitat de Catalunya i el
Parlament de Catalunya a iniciar un procés consensuat de revisió de les Lleis
d'Ordenació Territorial vigents, que comporti la creació de les anomenades
regions o vegueries.
2. Que es comuniqui el present acord al Consell Executiu de la Generalitat, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l'Associació de Municipis de Catalunya."
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena a la proposició, presentada
pel GMCIU el dia 15 de novembre de 1999 que, transcrita, diu el següent:
"En l'exposició de motius, proposem afegir un quart paràgraf:
Atès que l'actual estructuració en demarcacions provincials no respon a la
voluntat històricament expressada en el nostre país i distorsionaria de ben
segur els límits de les regions o vegueries que s'han de crear.
En els acords, proposem afegir, després del primer:
2. Que l'Ajuntament insti els grups parlamentaris catalans i espanyols a tirar
endavant la conversió de Catalunya en província única.
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3. Que l'Ajuntament insti les Diputacions provincials, en el nostre cas
especialment la de Barcelona, a encarar decididament, en el període transitori
fins a la constitució de les regions o vegueries, el traspàs de competències i
recursos als Consells Comarcals.
Per a l'acord número 2, que passaria a ser el número 4, proposem el següent
redactat:
4. Que es comuniquin els presents acords al Consell Executiu de la Generalitat,
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris
del Congrés de Diputats, a la Diputació de Barcelona, a la Diputació de Lleida,
a la Diputació de Girona, a la Diputació de Tarragona, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis."
El senyor Mora i Villamate explica que a les darreres Eleccions al Parlament
de Catalunya es va posar en evidència una preocupació comuna de totes les
forces polítiques amb representació parlamentària pel que fa a la situació de les
Lleis d'Ordenació del Territori, que arrenca del fet, com es diu en la proposició,
que aquestes Lleis es van aprovar al 1987 sense prou consens entre les
diverses forces polítiques i, des d'aquell moment, aquest tema ha sigut sempre
un factor de controvèrsia i de polèmica entre els diversos partits polítics.
Aquesta preocupació comuna es plantejava en els programes electorals dels
partits polítics amb una coincidència respecte a la necessitat de revisar
aquestes Lleis d'Ordenació. A continuació, farà un repàs del que deien els
diferents partits polítics en el seu programes.
El PSC va plantejar la necessitat d'avançar cap a la regionalització de
Catalunya. Procés de regionalització que haurà de preveure les reivindicacions
de determinats territoris, com la solució a la problemàtica específica de la Regió
Metropolitana i, en concret, va proposar la creació de set regions i va plantejar
que aquestes regions han de crear unes bases fermes per a la
descentralització definitiva del Govern de la Generalitat, però també han de
servir per estructurar i enfortir l'Administració local catalana.
Convergència i Unió va plantejar la necessitat d'avançar amb l'objectiu d'evitar
duplicitats i cercar un model d'organització administrativa més àgil, eficaç,
eficient i orientada als ciutadans. També va dir que s'impulsaria un model
d'organització territorial basat en el municipi i la comarca, en l'àmbit local i
l'estructuració de regions o vegueries, com a àmbits territorials per a la
descentralització de l'administració de la Generalitat, en els quals s'han de
preveure irregulars fets metropolitans.
El Partit Popular va plantejar la necessitat de la descentralització de
l'administració autonòmica, com a una de les assignatures pendents del model
territorial català i, per tal de corregir l'excessiva centralització de l'administració
autonòmica, va plantejar la instal.lació de set vegueries o regions: Àrea
Metropolitana de Barcelona, Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, Terres de
l'Ebre i alt Pirineu.
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Esquerra Republicana de Catalunya va plantejar, en un dels seus apartats
programàtics, que l'aplicació de les Lleis d'Ordenació Territorial pel que fa a la
creació de la província única, significarien la supressió de les Diputacions, la
descentralització de la Generalitat en regions i la reforma dels Consells
Comarcals, a fi de dotar-los de competències efectives i donar-los una major
representativitat.
No llegirà el programa d'Iniciativa per Catalunya, ja que, si ha presentat la
proposició, és evident que fa els mateixos plantejaments.
En qualsevol cas, aquests plantejaments posen en evidència l'existència de la
coincidència en la necessitat d'una revisió, i també l'existència d'importants
divergències en la manera que fer-ho. Aquestes divergències fan referència a
la província única, a la manera d'encarar la qüestió de les Diputacions, el paper
dels Consells Comarcals, etc.
Des d'aquesta constatació de coincidències i divergències, la proposició
presentada pel GMIC-V intenta instal.lar-se en el que es podria anomenar com
el màxim comú denominador o el mínim comú múltiple, depenent de la manera
en què es miri, d'aquestes proposicions. I, en definitiva, pretén aconseguir que
en l'agenda política de la nova legislatura del nou Parlament i del nou Govern
que s'està discutint en aquest moment, aquest tema sigui prioritari, ja que en
aquest moment existeixen fets territorials que reclamen una institucionalització
clara, de tal manera que aquests fets, que són funcionals i que existeixen en el
territori, tinguin el seu reconeixement institucional i administratiu.
Acaba demanant a tots els grups un esforç de generositat en aquest tema.
Considera que és important, i la intenció de la proposició és la de suscitar un
consens quan sigui possible, però tampoc pretén que aquesta Administració
solucioni les qüestions que pertoca resoldre als nostres representants en
l'òrgan legislatiu català, el Parlament de Catalunya. Per tant, es tracta
simplement que aquest tema sigui objecte de debat on ho ha de ser, i que
aquest debat es faci de manera urgent i prioritària.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, com ha explicat el
senyor Mora, en tots els programes electorals dels partits polítics amb
representació al Parlament de Catalunya s'ha defensat la creació d'una
estructura administrativa diferent a l'actual.
Diria que, bàsicament, tots fan referència a les vegueries o alguna cosa similar.
El Partit Popular va votar afirmativament l'any 1987 la Llei d'Ordenació
Territorial i la discussió sobre aquesta qüestió no s'havia produït, d'una manera
latent, fins al període electoral d'aquestes darreres eleccions.
El Partit Popular va ser el primer en plantejar la necessitat d'ordenar Catalunya
amb un sistema de vegueries i, des d'aquell moment, la resta de partits van
reflectir en els seus programes electorals aquest esperit.
El Partit Popular considera que cal reequilibrar Catalunya administrativament
en set o més vegueries perquè seria el més adequat i permetria trencar el
centralisme que ha patit darrerament per part de l'ens autonòmic. També
s'aconseguiria, d'aquesta manera, el reequilibri territorial que precisa el país.
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Per això, el GMPP votarà afirmativament la proposició i hi donarà tot el suport
perquè el nou Parlament comenci a treballar realment perquè es faci efectiu el
nou reequilibri territorial del nostre país.
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que el GMERC va rebre
la proposició voluntariosa del GMIC-V sobre les regions o vegueries i va
considerar correcte instar el nou govern de la Generalitat i el Parlament de
Catalunya i iniciar un procés consensuat de revisió de les Lleis d'Ordenació
Territorial i anar cap a la creació de les regions o vegueries.
Per a Esquerra Republicana de Catalunya, aquest és un dels tres punts
considerats com d'interès nacional i, fins i tot, en una legislatura en què, vistos
els resultats del passat 17 d'octubre, Esquerra Republicana els considera com
a "neoconstituents", seria un dels tres punts bàsics, però també ho seria la
modificació de l'Estatut d'Autonomia i la reforma del finançament que el nostre
país rep, és a dir, un nou pacte fiscal o un nou concert econòmic.
Tot i així, avui el GMIC-V només planteja la tercera proposta consistent en
avançar en les Lleis d'Ordenació Territorial i al GMERC li sembla bé, com
també li sembla bé que es plantegi amb la voluntat de consens. Amb les grans
reformes que precisa el nostre país, és bo que hi hagi la voluntat de tots els
partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, d'avançar
decididament cap aquí.
Cal avançar-hi perquè són aspectes que no només suposen, de vegades, una
simplificació de l'Administració, que és la que ens ocupa ara, sinó que, en
definitiva, responen a un determinat interès nacional. Per exemple, pel que fa a
la reordenació territorial i a la creació de regions o vegueries, es demostra la
voluntat que la nostra Generalitat ha de ser també una Administració àgil,
desburocratitzada, sense superposicions i, per tant, descentralitzada en
regions.
Avui es pot dir que la nostra Administració, la catalana, sovint ha seguit amb els
mateixos vicis que ja, gairebé en forma de tòpics, ha caracteritzat
l'Administració espanyola. Això no és bo perquè els ciutadans han d'identificar,
en primer lloc, la Generalitat, com la principal institució de govern i, en segon
lloc, perquè cal avançar en la simplificació, en les no superposicions i sí en
l'agilitat i en la desburocratització.
Malgrat tot, quan només s'havia presentat aquesta primera proposició, el
GMERC ja tenia la intenció d'exposar plantejaments una mica més agosarats,
si més no, perquè consti en acta, però és bo que, quan es parla de reformar les
Lleis d'Ordenació Territorial, es plantegi també l'eliminació d'Organismes inútils
o que sovint generen duplicitats.
En definitiva, el GMERC parla o pensa en la creació d'una província única, en
la supressió de les Diputacions i també en la reforma dels Consells Comarcals,
creats ja fa deu anys, per fer-los més efectius.
Paral.lelament a això i en l'àmbit municipal, el GMERC reclama que aquestes
Lleis d'Ordenació Territorial reconeguin el paper que estan fent els
ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i que no es limitin
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a gestionar el miserable 12 per 100, que els obliga a fer tantes meravelles. Cal
arribar, com a mínim, al 20 per 100 dels recursos.
Per tant, hi ha d'haver aquesta nova organització territorial i el GMERC donarà
suport a aquesta proposició, malgrat que l'esmena que ha presentat al respecte
el GMCIU va una mica més enllà i, per tant, el GMERC també estaria disposat
a assumir el seu segon punt. Pel que fa a instar les Diputacions provincials, i no
cal que sigui especialment la de Barcelona, sinó que es pot fer referència a
totes quatre, a encarar decididament, en el període transitori, etc., també seria
assumible, però, fent l'esforç de generositat que ha suggerit el senyor Mora en
la seva intervenció, al GMERC li agradaria manifestar que, malgrat tot, passos
com el que aquí es planteja respecte a la implantació de vegueries han de
servir per avançar en el fet nacional sense els complexos que entre tots
arrosseguem, per anar assumint la nostra condició de país, com la d'Holanda.
Al llarg de dinou anys de Generalitat, seria bo reflexionar sobre aquests temes i
també sobre aquests anys.
En aquest sentit, quan el GMCIU presenta la seva al.legació a la proposició, no
se'n pot estar de recordar-li que ha disposat de dinou anys per anar avançant.
Però, malgrat tot, si aquesta, que el GMERC recomana que sigui
neoconstituent, servís per avançar en algun dels tres temes que deia al principi,
ja hauria valgut la pena.
En definitiva, anar més enllà de l'acció, sovint partidista, d'aquests darrers
dinou anys, l'existència de Diputacions i Generalitat, i dedicar-se a aquests
interessos col.lectius, simplificant la sobreposicions que hi ha, fent una
Administració més àgil i aconseguint avançar en aquest interès nacional, que
ha manifestat al començament de la seva intervenció.
Per tot això, el GMERC votarà afirmativament la proposició i l'esmena
presentada o bé l'esmena que sorgeixi com a resultat de les dues, com a
màxim comú divisor o com a mínim comú múltiple.
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU va acollir amb
satisfacció la presentació de la proposició del GMIC-V, en va analitzar el
contingut i va veure que l'afirmació que es fa respecte al fet que no hi va haver
consens en l'elaboració de les Lleis d'Ordenació Territorial és cert.
Per tant, es va fer el mateix que es fa en tots els països democràtics: quan hi
ha manca de consens, la majoria parlamentària ha de tirar endavant i decidir,
però tenint clar que és bo buscar el consens. Per això cal que, havent passat el
temps, ara es torni a buscar el consens.
Per altra banda, es parla de la reivindicació de diverses zones del país, de
disposar d'una estructuració pròpia i de l'equilibri territorial. Evidentment, això
és absolutament necessari, però el GMCIU creu que també cal recordar que el
reequilibri territorial s'aconsegueix d'altres maneres: fent que hi hagi
infraestructures que arribin a tot el territori, com ara la viària i d'altres tipus;
possibilitant que hi hagi una autèntica facilitat de moviment en tot el país;
possibilitant també l'existència de serveis bàsics importantíssims a tot arreu,
com ara els educatius o els sanitaris. Catalunya està fent aquests esforços, de
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manera clara durant aquests últims anys i, per tant, aquests són esforços a
favor de l'equilibri territorial.
Malgrat això, també és bo institucionalitzar aquest equilibri o aquesta
reestructuració territorial.
L'esmena del GMCIU, que és només d'addició, ja que tan sols proposa afegir
alguns punts, ha estat presentada perquè en la proposició es diu que no hi va
haver consens en la votació de les Lleis d'Ordenació Territorial de Catalunya,
però cal tenir en compte que tampoc hi ha consens en una qüestió que és
importantíssima a l'hora de plantejar-se la reestructuració de Catalunya, que és
la de la pervivència de la divisió provincial i l'existència de les Diputacions.
Obviar aquest tema, segurament provocaria que s'espatllessin les coses,
malgrat que es volguessin solucionar.
El senyor Fontdevila ha dit que cal evitar superposicions i, evidentment, tots
estan d'acord en que els límits provincials no coincidirien amb els de les
vegueries o regions que es volguessin crear. Això provocaria una superposició
d'estructures administratives absolutament negatives per al funcionament del
país, a més, és evident que tots tenen clar que les Diputacions són organismes
imposats per la legislació espanyola, és a dir, no són àmbits territorials ni
estructures administratives creades per decisió sobirania del Parlament de
Catalunya, i prova d'això és el fet que per poder aconseguir la conversió en
província única, es necessita el suport del Congrés de Diputats. Cal que el
senyor Fontdevila recordi aquesta apreciació perquè, quan es diu que durant
molt anys, Convergència i Unió hauria pogut fer la conversió de Catalunya en
província única, sap perfectament que no és cert perquè Convergència i Unió
no té la majoria al Congrés de Diputats de Madrid, com tampoc la té Esquerra
Republicana de Catalunya.
De fet, Esquerra Republicana de Catalunya ara sembla que pot tenir, si vol, la
possibilitat de treballar fort en la línia de govern de Catalunya, per caminar cap
a aquest camí.
Per tant, el GMCIU ha vist clarament que sense la voluntat de tocar la qüestió
dels límits provincials i de les Diputacions, la resta quedaria en literatura,
perquè, un cop més, es parlaria de les vegueries, però ningú s'atreviria a crearles de veritat i a fer-ho amb Administració, mentre hi hagi quatre
Administracions provincials superposades.
Creu que no hi ha manca de voluntat de consens, sinó que es tracta de posar
sobre la taula tots els temes que convingui; la resta és voler fer veure que ens
interessa un tema, però no afrontar-lo de veritat en tots els seus punts.
Per això, el GMCIU ha esmenat la proposició en el sentit de demanar que
Catalunya sigui província única, qüestió, insisteix, que hauria d'aprovar el
Congrés de Diputats i, per tant, tots els grups parlamentaris haurien de fer
l'esforç d'estar-hi d'acord, i que, mentre es treballi en aquest sentit i
paral.lelament en la configuració de regions i vegueries, les Diputacions
provincials, durant el període transitori en què hagin de continuar existint, es
limitin cada vegada més clarament a ser una eina de suport als ens locals, que
són els ajuntaments i els Consells Comarcals, i sobretot, que les Diputacions
tinguin la voluntat i, fent referència a la generositat expressada pel senyor
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Mora, tinguin també la generositat transitòria d'oferir el màxim de recursos i
competències a aquests organismes locals, especialment als Consells
Comarcals.
De tot això es desprèn que el GMCIU està d'acord amb la voluntat d'instar a
que es camini cap a la institucionalització de les regions i vegueries, entre
altres raons, perquè en aquesta institucionalització, creu que Manresa hauria
de jugar un paper important.
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que la proposició
presentada pel GMIC-V referent a l'ordenació territorial, des de l'òptica del GMS
és la proposició justa que s'ha de presentar en un Ple de l'Ajuntament de
Manresa, ja que es tracta d'instar l'organisme que ha de decidir la manera en la
qual ha de funcionar aquest país, a treballar per aquest camí.
Per tant, el GMS no tindrà el mínim dubte en votar afirmativament, però el
problema se li planteja com a conseqüència del fet que el GMCIU, s'avança al
Parlament de Catalunya i decideix convertir l'Ajuntament de Manresa en el
Parlament de Catalunya. Aquest fet complica la situació i, si s'ha de fer política,
la faran tots i li haurà d'explicar unes quantes coses al portaveu del GMCIU.
En primer lloc, fer desaparèixer les províncies sense saber com s'han de
substituir, és francament difícil i, per tant, primer caldria tenir el text al davant.
Si no és així, poden passar coses curioses. Es parla del fet que no es poden
suplantar diferents divisions territorials, però la pròpia Generalitat de Catalunya
té un mapa de sanitat que és diferent del de Serveis Socials, del de la Policia i
del de l'Ensenyament; és a dir, s'estan superposant divisions administratives
diferents a la província, perquè sembla ser que la província fa fàstic ja que va
ser creada amb el Decret de Nova Planta. Suposa que també deuen fer fàstic
els Mossos d'Esquadra.
No sap per quin motiu però el cert és que sembla que no pugui coincidir res
amb la demarcació provincial.
El país necessita una organització territorial seriosa. Convergència i Unió va
provocar un bon debat fa quatre anys amb la presentació del Pla Territorial de
Catalunya; eina que Convergència i Unió no s'ha cregut mai, però és una eina
important, creada per un equip de geògrafs de molt alt nivell, que són hereus
del professor Casasses, que coneixen bé el país i que van presentar una sèrie
de modificacions a la simplificació administrativa del país, per atendre millor
entre tots, els ciutadans, que es basaven en dos conceptes bàsics: les Àrees
territorials de planejament, que és el que avui s'entén per vegueries; i les Àrees
bàsiques territorials, de les quals ningú no en parla i que han quedat en l'oblit.
Les Àrees bàsiques territorials eren una cosa semblant a les municipalies que
havien ideat Casasses i Clusa a finals dels anys seixanta, copiant els
socialdemòcrates europeus, quan van fer el nou mapa municipal en tota
l'Europa occidental, creant el mapa municipal alemany, el suec, etc., que va
superar, d'una vegada per totes, el mapa municipal produït arran de l'edat
mitjana en aquests països.
Catalunya és un país amb 6 milions d'habitants i 943 municipis i, amb el mapa
municipal actual, en 39 municipis hi viuen més de 4 milions d'habitants, és a dir,
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el 66 per 100 de la població. Del total de 943 municipis, 546 no arriben als
2.000 habitants. D'aquests municipis es diu que estan per sota del nivell òptim
per poder oferir serveis als seus ciutadans.
Per tant, les Àrees bàsiques territorials agrupaven municipis per poder oferir els
serveis bàsics a tots aquests municipis i serien una cosa semblant al mapa
sanitari i a les Àrees bàsiques de salut.
El GMCIU planteja la supressió de les quatre províncies i deixar Catalunya amb
una sola província, sense proposar res alternatiu, sinó només els Consells
Comarcals, com a òrgans que han de substituir la província.
La funció fonamental de la província és la de donar suport bàsic als municipis, i
considera que d'un govern que ha heredat el Ministeri de Fraga de la
Governació, en el qual hi ha els Bombers, la Policia i els ajuntaments, i no ha
creat el Ministeri d'Administracions Públiques o la Conselleria d'Administracions
Públiques o la Conselleria d'Administració Local, com seria pertinent; li costa de
refiar-se'n, si no té al davant el document.
Explicarà l'anècdota següent, que és molt exemplificadora: El general Franco
tenia dos amics arquitectes a Barcelona ciutat, i, quan es va produir la baixa del
director general del Patrominio Cultural, Franco va nomenar un dels seus amics
amb aquest càrrec. L'altre amic es va enfadar i, per resoldre el problema, el
General va crear una altra plaça, per tant, una de les places depenia d'Obres
Públiques i l'altra, de Cultura.
Quan es van transferir els funcionaris a la Generalitat, aquella Administració va
mantenir la Dirección General a Cultura i a Obres Públiques.
Per tant, la Generalitat ha mantingut durant vint anys una situació creada pel
general Franco perquè dos amics seus no s'enfadessin. Ara el GMCIU planteja
al Ple que es dissolguin les quatre províncies sense oferir res a canvi, i proposa
que es potenciïn els Consells Comarcals; eines que no estan previstes en el
seu propi mapa perquè són Administracions poc fortes políticament pel seu poc
pes demogràfic i són molt grans territorialment per poder mancomunar serveis;
aquest és el gran problema.
Si es vol donar un millor servei als ciutadans, és evident que cal crear una
institució municipal de segon ordre, que segurament no ha de coincidir amb les
províncies actuals, però que ha de tenir, bàsicament, la funció de suport als
municipis, per una banda, i la descentralització de la Generalitat, per una altra.
És a dir, que el delegat de Sanitat, el de Serveis Socials, el de Policia i el
d'Ensenyament tinguin competències en el mateix àmbit territorial per poder
treballar conjuntament.
En les noves vegueries han de confluir tant els municipis, per baix, com la
Generalitat, per dalt. Aquest és el concepte que defensen els socialistes i
poden estar errats, però són conceptes basats en la ciència, plasmada en un
document redactat per tècnics pagats per Convergència i Unió, i aprovat pel
Parlament de Catalunya. Potser el problema és que es tracta d'un document
molt gran i, per això, no l'ha llegit mai ningú. Seria interessant que en fessin
una millor lectura, una nova difusió i que l'estudiessin bé, perquè ja els estan
explicant com s'ha d'organitzar aquest país per millorar l'eficàcia i l'eficiència.
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És evident, i li sap greu que sigui així, que una qüestió d'aquest tipus, que és
tan fonamentalment per als ciutadans de Manresa i també per als de Sant
Fruitós de Bages, per als de Vic i per als d'Igualada, no podia iniciar-se amb
consens. La proposta del GMIC-V és la d'instar a debatre el tema amb
seriositat i rigorosament per aconseguir el consens on calgui. Si no és així, serà
una qüestió imposada, com ho va ser el Decret de Nova Planta i potser hi
haurà algú que no l'assumirà com a seva.
El senyor Mora i Villamate diu que, de la mateixa manera que ha demanat en
la serva intervenció anterior un esforç de generositat, potser hauria hagut de
demanar també un esforç de contenció verbal.
De fet, personalment està d'acord amb algunes de les coses que s'han
manifestat, però no es tracta d'això, sinó que creu que ha d'intentar fer l'esforç
de veure quines coses poden assumir tots plegats i de manera conjunta en
aquest tema.
Tenint en compte que en la proposició que ha presentat el GMIC-V es demana
la iniciació d'un procés de consens, creu que ha d'intentar predicar amb
l'exemple i, en conseqüència, s'atreviria a plantejar a tots els grups una esmena
transaccional, que substitueixi la proposició del GMIC-V, amb la qual s'intenti
aconseguir que no hi hagi dues proposicions diferents, amb dues votacions
també diferents.
L'esmena transaccional constaria de les parts següents:
S'afegiria un quart paràgraf a la part expositiva, a més dels tres que ja té la
proposició del GMIC-V, referent al tema de les demarcacions provincials, que
seria idèntic al primer de l'esmena presentada pel GMCIU i que diria el següent:
"Atès que l'actual estructuració de les demarcacions provincials no respon a la
voluntat històricament expressada al nostre país i distorsionaria de ben segur
els límits de les regions o vegueries que s'han de crear."
En coherència amb aquest apartat, s'afegiria un segons punt a la part
resolutòria que diria el següent: "A l'espera de la resolució definitiva del nou
marc de regionalització de Catalunya, instar les diputacions provincials que
centrin el seu paper en el suport exclusiu a les administracions locals."
Per últim, en sintonia amb aquestes dues parts i, especialment amb la segona,
el tercer punt de la part resolutòria diria el següent: "Comunicar els presents
acords al Consell Executiu de la Generalitat, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis."
Amb l'intent d'aconseguir que aquesta proposició reculli amb una mica més de
precisió les qüestions que preocupen als diferents grups i que tots se sentin
còmodes o incòmodes per igual amb la proposició, demana el vot afirmatiu a
l'esmena transaccional que proposa.
El senyor Llobet i Mercadé intervé i diu que el president del GMCIU explicarà
el sentit de vot del seu grup respecte a l'esmena transaccional.
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Com a rèplica i en relació a algunes parts de la intervenció del senyor
Canongia, no farà una exposició molt llarga, entre altres coses perquè, com el
mateix senyor Canongia ha dit, no es tracta de convertir el Ple municipal en el
Parlament de Catalunya, sinó que aquest és un ajuntament que insta uns
Organismes a fer alguna cosa. Ho ha dit el senyor Canongia i és una llàstima
que després no ho hagi acomplert en la seva intervenció. El GMCIU proposa
instar tots els òrgans que tenen competència en l'organització territorial de
Catalunya i en la proposició en faltava un, que és el Congrés de Diputats; per
això, el GMCIU l'afegeix.
No és pel fet que al GMCIU li agradi especialment, però considera que el
Congrés de Diputats ha de prendre decisions respecte a l'organització territorial
de Catalunya, ja que les Diputacions, que són organitzacions provincials, en
depenen.
Per tant, insisteix, el GMCIU ha afegit a la proposició presentada pel GMIC-V el
Congrés de Diputats, ja que forma part de les tasques de l'Ajuntament instar els
Organismes competents que, en aquest cas, són la Generalitat de Catalunya i
també les Corts Generals.
Per això no entén que el senyor Canongia digui que el GMCIU vol convertir el
Ple municipal en el Parlament de Catalunya i després actuï de la manera en
què ho ha fet.
També li ha fet molta gràcia que el senyor Canongia hagi decidit pel GMCIU
quines són les coses que el seu grup es pren seriosament i quines no; com
també que digui que Convergència i Unió crea els Consells Comarcals però no
hi creu; i que tampoc creu en el Pla General Territorial de Catalunya, que va
encarregar. En qualsevol cas, no sembla que això formi part del debat polític
perquè cadascú ha de defensar la seva postura i no el que creu que defensen o
creuen els altres.
Efectivament, hi ha superposició de serveis administratius de la Generalitat i no
corresponen a la província perquè Convergència i Unió no creu en la
delimitació provincial. En tot cas, espera que l'estructuració que tingui el territori
de Catalunya, un cop hi hagi la nova regionalització, permeti la unificació de les
administracions o serveis administratius de la Generalitat.
El senyor Canongia ha defugit de parlar de la postura del PSC respecte a la
província. Suposa que es tracta d'una qüestió d'habilitat perquè també ha dit
que sembla que al GMCIU li faci fàstic la província, és a dir, sempre explica la
impressió que tenen els altres de les qüestions, però no ha dit quina opinió en
té el PSC.
També l'ha sorprès l'afirmació del senyor Canongia respecte al fet que el
GMCIU proposa la supressió de les províncies, sense altra alternativa que els
Consells Comarcals. Li sap greu que el regidor faci aquestes afirmacions, amb
les quals demostra que dubta del rigor del GMCIU.
El punt tercer que proposa el GMCIU en la seva esmena diu "... a encarar
decididament, en el període transitori fins a la constitució de les regions o
vegueries, el traspàs de competències ...". Per tant, és sorprenent que s'hagi
fet aquesta afirmació tan gratuïta, que no té res a veure amb la realitat de la
seva esmena.
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En qualsevol cas, ha de dir al senyor Canongia que, voler posar al mateix
nivell, com a imposicions, el Decret de Nova Planta i una qüestió aprovada per
la majoria democràtica del Parlament de Catalunya, li sembla fora de lloc.
L'alcalde pregunta al senyor Llobet si el GMCIU accepta l'esmena
transaccional proposada pel senyor Mora.
El senyor Llobet i Mercadé respon afirmativament.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que l'esmena transaccional
que proposa el GMIC-V recull una de les dues manifestacions de l'esmena
presentada pel GMCIU.
Per això, seguint el missatge del senyor Josep Ramon Mora, el GMCIU retirarà
la seva esmena i votarà afirmativament l'esmena transaccional.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, en relació a l'esmena
transaccional proposada pel senyor Mora i, en concret, a la incorporació del
quart punt que diu: "Atès que l'actual estructuració de les demarcacions
provincials no respon a la voluntat històricament expressada al nostre país i
distorsionaria de ben segur els límits de les regions o vegueries que s'han de
crear.", considera que el fet que a algú no li satisfacin les coses no és un
argument vàlid per instar el Parlament de Catalunya a crear un àmbit de treball
per desenvolupar adequadament la Llei d'Ordenació Territorial de 1987. El
Decret de Nova Planta, no satisfà a alguns, però, evidentment, va satisfer a
molts, i, com moltes altres coses a la vida, té avantatges i inconvenients, ja que
a través d'aquest decret es va crear la figura dels Mossos d'Esquadra, que van
desenvolupar en el seu moment, com també ho fan ara, una gran tasca.
Partint d'aquesta premissa, li sembla correcte i convenient comunicar els
acords de l'esmena transaccional al Consell Executiu de la Generalitat, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis; però el GMCIU planteja la
reflexió que, difícilment les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, podran incidir-hi, sinó que tan sols es donaran per assabentats i,
per tant, servirà de poc.
Cal ser operatiu, i la intenció d'instar el Congrés de Diputats a tirar endavant
una Llei aprovada l'any 1987, pel Parlament de Catalunya, provocarà que el
Congrés de Diputats digui que l'instem quan sapiguem el que volem fer i de
quina manera ho volem desenvolupar.
Malgrat tot, tenint en compte que l'esperit de la proposició del GMIC-V és el
d'aconseguir el consens en aquest tema i intentar unir esforços per aconseguir
que les Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, com la que ens ocupa, es
converteixin en realitat; i donat que els ciutadans de Catalunya ens hem
acostumat, durant els darrers vint anys, a que el Parlament de Catalunya aprovi
moltes coses que, posteriorment, malauradament no es duen a terme, ho fan
molt tard o, fins i tot, queden en l'oblit, considera positiva l'esmena
transaccional, com a element d'integració de totes les forces polítiques per
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poder desenvolupar un aspecte que, en definitiva tots, cadascú amb els seus
matisos, defensen.
Per això, li sembla correcta la proposta del senyor Mora i, per tant, malgrat les
puntualitzacions que ha fet, el GMPP votarà afirmativament l'esmena
transaccional, perquè considera que l'Ajuntament ha d'instar, ja que, en
definitiva, correspon al Parlament de Catalunya la discussió de molts dels
arguments que s'han exposat anteriorment, com també li correspon l'aplicació
dels acords.
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que s'ha aconseguit un
text fantàstic, que no diu la "mala paraula", la paraula tabú; és a dir la "província
única", la qual cosa li sembla bé si d'aquesta manera s'aconsegueix que hi hagi
acord. Malgrat això, es manté el paràgraf que diu: "Atès que l'actual
estructuració de les demarcacions provincials no respon a la voluntat
històricament expressada al nostre país i distorsionaria ...", i, a partir d'aquí,
cadascú ha d'acabar el raonament, ja que, si es digués la "mala paraula", no
s'aprovaria l'esmena.
Així doncs, cal aprovar-la i espera que el Parlament prengui nota d'aquesta
voluntat entre les sensibilitats profundes existents entre els 25 regidors i
regidores d'aquest Ajuntament.
Hi ha tanta sensibilitat que, si s'arriba a aprovar l'esmena transaccional, ja serà
molt. Es pot enviar a Madrid, on se sorprendran més que d'ell, potser del
senyor Javaloyes, però ell ho enviaria igualment i, si renyen el senyor
Javaloyes, li queda el recurs d'entrar al grup mixt.
En qualsevol cas i per acabar, considera que és curiós que, quan es tracta
aquest tema, respecte el qual hi ha molts matisos, la qüestió pugui arribar a fer
riure els regidors. Això és bo, però, a la pràctica, continuen sense afrontar el
que ha dit al començament respecte al fet que portem un cert acomplexament
nacional, que provoca que, quan es parla d'aquest tema, no es digui el que
realment es pretén, ja que l'altra part s'espantaria. Es podria comparar amb una
sexualitat un punt malaltissa, ja que no s'acaba de consumar mai; és una pega
com una altra.
Malgrat tot, personalment, lamentaria que avui no s'avancés, després de tot
aquest joc oral, en el que hi ha hagut esmenes. Per tant, proposa que s'aprovi i
que s'enviï perquè serveixi d'exemple, però, d'alguna manera s'hauria d'aclarir
que val la pena avançar en les vegueries i ja es veurà més endavant quins han
de ser els passos següents.
Això no ha de generar desconfiances i ho diu sobretot pel senyor Canongia. La
substitució es produeix, la solució dels buits es produeix de la manera més
natural possible i està convençut que per al funcionament i pels resultats
polítics que té avui el nostre país, és difícil que acabi essent una imposició
equiparable al resultat de l'any 1714 amb el Decret de Nova Planta.
Per tot això, demana que hi hagi tranquil.litat, que es busqui el consens, que se
superin alguns dels complexos i que s'enviï aquest acord perquè se sàpiga que
Manresa té la voluntat d'avançar en les Lleis d'Ordenació Territorial de
Catalunya.
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El senyor Canongia i Gerona intervé dient que no seran els socialistes els qui
trenquin el consens. Aquest tema és prou important com perquè, malgrat que
es tracti d'una proposició de mínim comú denominador, sigui aprovada per
unanimitat del Ple. Considera que l'esforç del GMIC-V d'intentar sintetitzar i
trobar els mots justos perquè tothom la pugui aprovar, és un bon exemple.
Possiblement si, quan es van aprovar les Lleis Territorials de 1987, s'hagués
intentat el que ara es proposa, ens n'hauríem sortit millor.
Per això, el GMS votarà afirmativament l'esmena transaccional; no hi ha altre
remei, cal instar la Diputació de Barcelona a fer el que ja està fent, és a dir,
donar suport als ajuntaments. Essent una mica maliciós, diria que ja li agradaria
als municipis rebre de la Generalitat de Catalunya el mateix suport que rep de
la Diputació.
L'alcalde intervé dient que vol manifestar el seu agraïment a tots els grups
municipals, perquè, més enllà del debat dialèctic i polític que es produeix en els
diferents temes i que també s'ha produït avui amb aquesta qüestió, hi ha hagut
un cert esforç de recerca del consens. No ho diu tan sols per la proposta del
senyor Mora, sinó també perquè hi ha hagut la voluntat de posar-se d'acord
respecte a les Lleis d'Ordenació del Territori.
Aquest acord és important i no li voldria treure pes ni tampoc voldria que es
banalitzés dient que l'aprovem i a veure si algú ens escolta. Aquest acord no és
la veu dels 25 regidors de l'Ajuntament, sinó d'una ciutat de 65.000 habitants,
de la qual es diu que és el cor de Catalunya i que sempre ha tingut l'anhel de
capitalitat.
No s'ha de treure importància als acord del Ple que, en aquest cas s'ha adoptat
per unanimitat, i li agradaria saber si altres ciutats mitjanes, que han tingut
l'anhel de capitalitat i el desig de tenir un paper important dins de les Lleis
d'Ordenació del Territori, tenen la capacitat d'arribar a un acord com el que avui
adopta l'Ajuntament de Manresa.
Al Parlament hi haurà una discussió sobre la província única, sobre el paper
que han de tenir les Diputacions i sobre el paper polític i el finançament que
han de tenir les vegueries, però, malgrat això, aquesta ciutat li està dient al
Parlament de Catalunya que Manresa vol tenir pes en el debat que es produirà
durant els propers quatre anys.
Per tant, demana que no se li tregui importància a aquest acord, que pot ser un
acord de mínims, o el mínim comú denominador, però és important i cal tractarlo com a tal, més enllà del fet que el cansament pot provocar que es frivolitzi o
que es defensi amb vehemència els posicionaments polítics de cadascú.
Sotmesa a votació l'esmena transaccional proposada pel regidor senyor Mora i
Villamate, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es
declara acordat el següent:
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1. Instar el nou govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a iniciar
un procés consensuat de revisió de les Lleis d'Ordenació Territorial vigents,
que comporti la creació de les anomenades regions o vegueries.
2. A l'espera de la resolució definitiva del nou marc de regionalització de
Catalunya, instar les diputacions provincials que centrin el seu paper en el
suport exclusiu a les administracions locals.
3. Comunicar els presents acords al Consell Executiu de la Generalitat, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris
del Congrés de Diputats, a les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació
Catalana de Municipis.
Com a conseqüència de l'aprovació de l'esmena transaccional, la proposició
presentada pel GMIC-V i l'esmena presentada pel GMCIU decauen.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l'únic
assumpte sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 7 DE
LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I RESIDÈNCIES
MUNICIPALS I ELS EPÍGRAFS 7.2.2 I 7.2.3 DE L'ARTICLE 6 DE LA
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 12
de novembre de 1999, que, transcrit, diu el següent:
"Vista la proposta emesa per la Cap dels Serveis d’Acció Ciutadana de millora
de l’escalat tarifari de la taxa per a la prestació de serveis socials i residències
municipals, que suposa la modificació de l’article corresponent de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa.
Vist l’informe emès pel Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, segons
el qual cal modificar la redacció de determinats epígrafs de les tarifes de la taxa
per expedició de documents administratius referents a actuacions municipals
en matèria d’activitats, per tal de reflectir exactament les funcions municipals a
desenvolupar en aquest àmbit.
Vista la memòria econòmico – financera que consta a l’expedient.
El President de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 de la taxa per la
prestació de serveis socials i residències municipals, que quedarà redactat de
la forma següent:
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
I. Tarifa A
D'aplicació a les persones següents :
a) Persones amb ingressos superiors al 300 % del Salari Mínim
Interprofessional (S.M.I.).
b) Persones amb ingressos compresos entre el 201 % i 300 % del S.M.I. i
que tinguin familiars de primer grau amb un nivell d'ingressos que permet
afrontar el cost del servei.
EPÍGRA
F
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

SERVEI
Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA
100% cost servei
100 % cost servei
10 % S.M.I.
10 % S.M.I.
100 % cost servei
100 % cost servei
100 % cost servei
100% cost servei + 24 PTA/km

II. Tarifa B
D'aplicació a les persones següents:
a) Persones amb ingressos compresos entre el 201 % i el 300 % del S.M.I.,
sense familiars de primer grau, o amb familiars de primer grau amb un nivell
d'ingressos que no permet afrontar el cost del servei.
b) Persones amb ingressos compresos entre el 151 % i el 200 % del S.M.I., i que
tenen familiars de primer grau amb un nivell d'ingressos que permet afrontar el
cost del servei.
EPÍGRAF

SERVEI

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió de material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA
85% cost servei
50 % cost servei
5 % S.M.I.
gratuït
85 % cost servei
75 % cost servei
75 % cost servei
75 % cost servei + 24 PTA/km
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III. Tarifa C
D'aplicació a les persones següents :
a) Persones amb ingressos compresos entre el 151 % i el 200 % del S.M.I.,
sense familiars de primer grau, o amb familiars de primer grau amb un nivell
d'ingressos que no permet afrontar el cost del servei.
b) Persones amb uns ingressos no superiors al 150 % del S.M.I. i que tenen
familiars de primer grau amb un nivell d'ingressos que permet afrontar el cost el
servei.
EPÍGRA
F
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

SERVEI
Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA
80 % cost servei
25 % cost servei
gratuït
gratuït
70 % cost servei
50 % cost servei
50 % cost servei
50 % cost servei + 24 PTA/km

IV. Tarifa D
D'aplicació a les persones següents :
Persones amb ingressos entre el 150 % i el 100 % del S.M.I., sense familiars de
primer grau, o amb familiars de primer grau que tenen un nivell d'ingressos que
no permet afrontar el cost del servei.
EPÍGRA
F
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

SERVEI
Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA
80 % ingressos
12 % cost servei
gratuït
gratuït
50 % ingressos
25 % cost servei
30 % cost servei
30 % cost servei + 24 PTA/km

V. Tarifa E
D'aplicació a les persones següents :
Persones amb ingressos no superiors al 100 % del S.M.I., sense familiars de
primer grau, o amb familiars de primer grau que tenen un nivell d'ingressos que
no permet afrontar el cost del servei.
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EPÍGRA
F
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

SERVEI
Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA
75 % ingressos
gratuït
gratuït
gratuït
30 % ingressos
2 % S.M.I.
20 % cost servei
20 % cost servei + 24 PTA/km

VI. Tarifa F
D'aplicació exclusivament a les persones que siguin objecte d’una intervenció de
treball social, degudament justificada en informe del professional que intervingui,
amb el vist-i-plau del responsable del servei.
EPÍGRA
F

SERVEI

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Residències
Assistència domiciliària
Bugaderia
Cessió material
Centre de dia
Teleassistència
Transport adaptat
Transport adaptat (usuari desplaçat)

TARIFA

70 % ingressos
gratuït
gratuït
gratuït
30 % ingressos
gratuït
gratuït
gratuït

Segon: Aprovar provisionalment la modificació del text dels epígrafs 7.2.2 i 7.2.3
de l’article 6 de la taxa per expedició de documents administratius, que quedaran
redactats de la següent manera:
Epígraf 7.2.2:

Comprovació
dels
controls
periòdics
d’autoritzacions
ambientals i llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2 del
RIIA, realitzats per una EAC.

Epígraf 7.2.3:

Comprovació dels controls periòdics de llicències d’activitats
classificades de l’annex A de l’Ordenança Municipal d’Activitats
Classificades, realitzats per una EAC.

Tercer: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles respectius, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un dels
diari de més difusió de la província. Durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
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Quart: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats
i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor l’endemà de la seva
publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació."
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquest dictamen es presenta com a
sobrevingut amb la intenció que la seva aplicació tingui efectes a l'any 2000, ja
que les modificacions d'Ordenances fiscals tenen prou repercussió política com
perquè es presentin per la via ordinària.
El passat mes d'octubre es va aprovar provisionalment la modificació
d'Ordenances fiscals. La modificació que es presenta avui té fonamentalment
dues variacions: una d'elles afecta la taxa per la prestació de serveis socials i
residències municipals, respecte a la qual es rectifica un error material de
redacció de les Ordenances, que hauria impossibilitat la seva aplicació, en
preveure que en el càlcul de la quota de la prestació de serveis socials es
practicava un percentatge sobre el salari mínim interprofessional, que feia
inviable la seva aplicació. Amb aquesta modificació, se substitueix l'expressió
SMI (Salari Mínim Interprofessional) per l'expressió el cost del servei.
L'altra modificació afecta els textos dels epígrafs 7.2.2 i 7.2.3 de l'article 7 de la
taxa per l'expedició de documents administratius, respecte els quals se
substitueix el mot comprovació pel mot informe, ja que l'Ajuntament comprovarà
l'acta i no l'informe, que ha de ser elaborat per una EAC.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU, en coherència
amb la seva postura respecte a l'aprovació de la modificació de les Ordenances
fiscals del mes d'octubre, votarà negativament aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMICV , 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots negatius (GMCIU) i, per tant, amb el quòrum
que determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA DENÚNCIA DE LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA FIUS I PALÀ, NÚM. 1 PER
INCOMPLIMENT DE L'EMPRESA AIRTEL, S.A. DE LA NORMATIVA
SOBRE RÈTOLS EN FAÇANES D'EDIFICIS CATALOGATS.

El secretari llegeix la pregunta del dia 15 de novembre de 1999 que, transcrita,
diu el següent:
"Tenint coneixement que en data 17 d'octubre de 1999 la Comunitat de
propietaris de la Plaça de Fius i Palà núm. 1 va presentar un escrit davant
d'aquest Ajuntament denunciant l'incompliment, per part de l'empresa Airtel,
S.A., de la normativa per la ubicació de rètols en façana d'edificis catalogats,
com és el cas de l'anomenada "Casa Buressa".
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Tenint coneixement, per part de l'A.VV. del Barri Antic, que l'esmentada
Comunitat encara no ha rebut resposta escrita sobre el particular.
Tenint coneixement que l'esmentada activitat no disposa dels permisos
necessaris per al seu funcionament.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
Quina és la situació en què es troba aquest tema? Quines accions ha pres o
pensa prendre l'equip de govern?"
El senyor Perramon i Carrió respon que l'equip de govern ha iniciat fa vàries
setmanes, un expedient de disciplina d'activitats, ja que l'establiment tenia
llicència per instal.lar-se, però no per col.locar un rètol de les dimensions i
característiques emprades, amb la qual cosa contravé completament la
normativa sobre retolació en edificis protegits.
El tràmit està iniciat i pendent de resolució i, per tant, en la properes setmanes,
el rètol serà retirat.
Cal dir que es va informar d'aquest tema a l'Associació de veïns afectada com
també a alguns dels propietaris representants d'aquella comunitat; en aquest
sentit, personalment va parlar per telèfon amb aquests propietaris, als quals va
informar d'aquesta situació i de la voluntat de l'Ajuntament de resoldre el nyap
que s'ha fet en aquell edifici.
9.2

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA PRESÈNCIA DE LA POLICIA
LOCAL EN ELS CENTRES D'ENSENYAMENT.

El secretari llegeix la pregunta del dia 15 de novembre de 1999 que, transcrita,
diu el següent:
"Davant de la creixent preocupació manifestada per les famílies i els seus
representants sobre la molt escassa presència de la Policia Local en escoles i
instituts a la hores d'entrada i sortida de l'alumnat.
Davant del fet que aquesta és una competència que pertoca exercir a
l'Ajuntament.
Davant la resposta del regidor responsable d'ensenyament a una petició
formulada per CiU en la Comissió informativa i de control de l'Àrea d'Acció
Ciutadana, del dia 26 d'octubre de 1999, en el sentit que la demanda de més
presència de la Policia Local en els centres escolars està plenament justificada
però que desconeixia si aquest era un tema prioritari en al programació de la
Policia Local.
Davant del fet que, malgrat que el grup municipal de CiU va tornar a formular la
mateixa demanda en la Comissió informativa i de control de Serveis centrals i
promoció econòmica del dia 4 de novembre de 1999, a dia d'avui l'equip de
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govern no ha donat resposta a allò que se li planteja, el Grup Municipal de CiU
es veu en l'obligació de formular la següent
PREGUNTA
És una prioritat per a l'equip de govern garantir la presència de la Policia Local
en els centres educatius d'ensenyament primari i secundari a les hores
d'entrada i sortida d'acord amb la competència que li pertoca exercir? Si
efectivament és una prioritat, quin pla d'actuació es pensa desplegar d'ara en
endavant per fer efectiva aquesta presència?"
El senyor Canongia i Gerona comença la seva intervenció demanant
disculpes al GMCIU per no haver contestat aquesta pregunta en la Comissió
Informativa, donat que no ha pogut assistir a les darreres sessions.
Entrant en el fons de la qüestió, ha de respondre afirmativament a la pregunta
plantejada respecte a si constitueix una prioritat per a l'equip de govern garantir
la presència de la Policia Local en els centres d'ensenyament.
Quant a la segona part de la pregunta, el pla d'actuació que pensa desplegar
l'equip de govern per aconseguir-ho és el mateix que està duent a terme en
aquest moment, és a dir, destinar tots els agents disponibles en el moment de
l'entrada i la sortida dels alumnes dels centres escolars. Evidentment, es
prioritza els llocs més conflictius de la ciutat i les possibles emergències que es
produeixin a les hores d'entrada i sortida dels centres.
9.3

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA DATA DES DE LA QUAL SÓN
EFECTIUS ELS NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DELS
GRUPS
MUNICIPALS
EN
ELS
DIVERSOS
CONSELLS
DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

El secretari llegeix la pregunta del dia 15 de novembre de 1999 que, transcrita,
diu el següent:
"El Grup Municipal de CiU formula a la Presidència del Ple Municipal la següent
PREGUNTA
Des de quina data són efectius els nomenaments dels representants dels
diversos grups municipals als diversos Consells de Participació ciutadana
sectorials i que van ser aprovats en el Ple municipal del dia 20 de setembre de
1999?"
La senyora Guillaumet i Cornet respon que els nomenaments són vigents
immediatament després d'haver-se aprovat pel Ple.
No sap si aquesta pregunta està relacionada amb el Consell Municipal de
Joves. Si és així, ha de dir que no hi ha hagut en cap moment la intenció de no
respectar el Reglament de participació ciutadana pel fet que, malgrat que es
designessin al setembre els representants dels diferents partits o coalicions
electoral amb representació municipals dins del Consell Municipal de Joventut,
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no se'ls enviés la convocatòria. La causa d'això va ser una confusió de l'àrea de
Joventut, motivada perquè al maig de l'any 1997, quan es va crear el Consell
municipal de Joves, no es van nomenar els representants de cada partit o
coalició i, per això, no havien estat convocats.
El passat mes de setembre, aquests membres ja van ser nomenats i, per tant,
a partir d'ara, seran convocats a les properes reunions del Consell, respectant
el Reglament de participació ciutadana.
L'alcalde cedeix la paraula al senyor de Puig, manifestant-li, però, que ho fa de
manera excepcional, ja que normalment no hi ha rèpliques en les preguntes
que es formulen al Ple, la qual cosa s'ha respectat sempre.
El senyor de Puig i Viladrich diu que no vol entrar en la discussió de si una
cosa és o no excepcional, però ha de dir que la pregunta formulada pel GMCIU
no es referia al Consell Municipal de Joves, sinó que ha estat motivada pel fet
que les convocatòries de les reunions corresponents al Consell municipal de la
Dona, al Consell municipal de Cultura i al Consell municipal de joves, no s'han
rebut per part de les persones que estaven nomenades pel Ple.
Malgrat això, i per a la tranquil.litat de l'alcalde, ha de dir que l'article 61.3 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal) estableix que el qui ha formulat la
pregunta pot tornar a intervenir després de la resposta, durant un minut. Per
tant, no es tracta d'una qüestió d'excepcionalitat, sinó de normativa.
L'alcalde diu que no hi ha cap problema en respectar aquesta normativa, però,
en qualsevol cas, la rèplica serà d'un minut just i, en aquest cas, el president ha
estat generós, ja que el senyor de Puig ha superat, amb escreix aquest temps.

9.4

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L'ESTAT EN QUÈ ES TROBA
L'EXPEDIENT OBERT A UN MEMBRE DEL COS DE LA POLICIA LOCAL
DE MANRESA.

El secretari llegeix la pregunta del dia 15 de novembre de 1999 que, transcrita,
diu el següent:
"Davant del ressò públic que ha tingut el fet que un membre del cos de la
Policia Local de Manresa hagi estat denunciat per suposades actituds d'abús
d'autoritat.
Davant de la manca de resposta de l'equip de govern a l'opinió pública tant a
aquestes denúncies com a la petició formulada pel grup municipal de CiU
durant l'estiu passat.
Davant del fet que en la Comissió informativa i de control de serveis centrals i
promoció econòmica del dia 21 d'octubre de 1999 el seu president va prendre
el compromís, a petició de CiU, de facilitar puntual i completa informació.
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Davant del fet que a dia d'avui l'equip de govern encara no ha facilitat cap tipus
d'explicació sobre l'assumpte, el Grup municipal de CiU es veu obligat a
formular davant del Ple de la Corporació la següent
PREGUNTA
En quin estat es troba l'expedient obert a un membre del cos de la Policia Local
de Manresa? Quina ha estat l'actuació de l'equip de govern en aquest
assumpte fins ara i quina serà en endavant?"

El senyor Canongia i Gerona respon que, efectivament, l'equip de govern no
ha informat perquè, tal com ha explicat abans, ell no ha pogut assistir a les
dues darreres reunions de la Comissió Informativa.
Quan a l'expedient, cal dir que es troba exactament en la mateixa situació que
fa dos mesos, quan el GMCIU va preguntar el mateix que ara al Ple. En aquella
ocasió es va respondre que aquest agent tenia un expedient informatiu obert,
que estava aturat com a conseqüència del fet que ha estat denunciat
penalment. Mentre el Jutjat no resolgui, l'Ajuntament no continuarà amb el
procediment.
Per tant, insisteix, aquesta és la mateixa resposta que es va donar al Ple
GMCIU fa dos mesos, afegint que, si volia més informació o si volia consultar
l'expedient, no hi havia cap inconvenient en presentar-lo a la Comissió
Informativa.
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les
22 hores i 40 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico,
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ..............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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