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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat d e
Manresa, el dia setze de febrer de mil nou-cents noranta-tres .
Es reuneixen els Srs . que tot seguit es diran, a l'objecte d e
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm . 2, amb caràcte r
ordinari, en primera convocatòria .

Alcalde-Presiden t
Il .lm . Sr . Juli Sanclimens Genesc à
Tinents d'Alcald e
Sr . Marcel .lí Llobet Coromina s
Sr . Francesc De Puig Viladric h
Sr . Pere Oms Pon s
Sr . Eduard Bohígas Santasusagn a
Sr . Josep Maria Sala Rovir a
Sra . Teresa Just Rib a
Sra . Maria Rosa Riera Montserra t
Regidor s
Sr . Pere Sobrerroca Camp s
Sr . Antoni Berenguer Casa s
Sr . Jordi Rodó Rodà
Sr . Pere Vilarasau Serracant a
Sra . Carme Vidal Vintr ó
Sr . Manuel Cano Navarr o
Sr . Jordi Valls Rier a
Sr . Joaquim García Coma s
Sr . Jacint Carrió Vilasec a
Sr . Joaquim Collado Llor t
Sr . Joan Carles Canongia Geron a
Sra . Ma Angels Crusellas Serr a
Sr . Ignasi Perramon Carrió
Sr . Carles Esclusa Espina l
Sr . Magí Mas Fon t
Sr . Josep Balet Olle r
Han excusat assistènci a
Sr . Jordi Marsal Muntal à
Secretari Genera l
Sr . Miquel Corbella Pijuan
Intervento r
Sr . Josep Trullàs Flotat s
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A 1°inici no es troba present la Sra . Carme Vidal i Vintró, i
s'incorpora a la sessió essent les 20 h i 40 min, concretamen t
a 1'entrar en el coneixement de 1°assumpte comprès en el punt 3 . 4
de 1°ordre del dia .
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min d e
la tarda, i després de comprovar el quòrum d°assistència perqu è
pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer el s
assumptes compresos en l'ordre del dia següents :
1 .-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

E1 President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular
alguna observació a les actes de les sessions anteriors, que va n
tenir lloc els dies 23 de desembre de 1992 i 19 de gener de 1993 ,
la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se cap observació es consideren i e s
declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents, le s
actes de les sessions anteriors que corresponen als dies 23 de
desembre de 1992 i 19 de gener de 1993, sense cap modificació .
2-

QÜESTIONS PRèVIE S

2 .1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS . 2, 3, 4I
5, CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 DE GENER I 1 D E
FEBRER DE 1993, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LE S
ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DEL S
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE LA
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113 .1 .b) DEL
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE .

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingu t
dels acords i actes de les sessions de la Comissió de Govern d e
dates 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 1993, mitjançant l a
distribució dels esborranys corresponents als portaveus del s
grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de contro l
i fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, i dels articles 104 i 113 .1 .b) del RD 2568/86, de 28 d e
novembre .
2 .2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR . ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE LA LLEI 7/85, D E
2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 2 8
DE NOVEMBRE .

Es posen a disposició dels Srs . Regidors els Decrets dictat s
per 1'Il .lm . Sr . Alcalde-President i els seus delegats, des de

l'anterior donació de compte, quedant acomplert per 1'assentimén t
unànime dels presents el tràmit de control, en els termes d e
1'articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 4 2
i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre .
2 .3

DONACIO DE COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DE RÈGI M
INTERIOR,
DE DATA 2-2-93, SOBRE CONTRACTACIO LABORA L
TEMPORAL DE SUBSTITUCIO I PEL SISTEMA DE MAXIMA URGENCI A
DEL SR . XAVIER CASIMIRO ROS, COM A MONITOR DE GIMNASTIC A
DELS COL .LEGIS PUBLIC S

Es dóna compte del Decret del Tinent d'Alcalde de Règim Interio r
que, transcrit, diu el següent :
"Vist l'informe emès per la Cap de Secció dels Serveis d'Acci ó
Ciutadana en el que manifesta la necessitat de cobrir urgentmen t
un lloc de treball de monitor de gimnàstica dels col .legi s
públics, donat que la Sra . Cristina Reixach Villalobos es troba
de baixa per I .L .T . amb efectes del dia 18 de gener d'enguany .
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de trebal l
per tal de garantir la continuïtat del servei .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
es laboriosa i requereix pel procediment normal, un període d e
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxim a
urgència al Sr . XAVIER CASIMIRO ROS (D .N .I . 39 .352 .535) a partir
del dia 5 de febrer de 1993 i fins que es reincorpori al serve i
actiu la Sra . Cristina Reixach Villalobos .
Vist el que disposa el Decret 214/1990 de 30 de Juliol, pel qua l
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitat s
locals .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde, mitjançant decret de dat a
17 de juny de 1991, RESOLC :
1 .- Contractar en règim laboral temporal de substitució, i pe l
sistema de màxima urgència, al Sr . XAVIER CASIMIRO ROS, amb
D .N .I . 39 .352 .535, per realitzar les funcions de MONITOR D E
GIMNASTICA DELS COL .LEGIS PUBLICS, amb una jornada de 30 hore s
setmanals i pel periode compres entre el dia 5 de febrer de 199 3
i fins el dia en que es recincorpori al servei actiu la Sra .
Cristina Reixach Villalobos, que es troba de situació d'I .L .T .
des del dia 18 de gener de 1993, i amb les següents retribucions :
Sou mensual
Paga extraordinària d'estiu
Paga extraordinària de Nadal
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106 .776 .-Ptes .
106 .776 .-Ptes .
106 .776 .-Ptes .

Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional qu e
corresponguin .
Aquesta retribució es veurà incrementada en el percentatg e
derivat de l'aplicació del conveni i pactes signats per a l'an y
1993 amb el Comité de Personal d'aquest Ajuntament .
2 .-La contractació referida en el punt anterior s'efectua d e
conformitat amb el R .D . 2104/84 que preveu la substitució d e
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball .
3 .- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
Ho mana i ho signa el Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior ,
davant meu, el Secretari General, que ho certifico a Manresa, e l
dia dos de febrer de mil nou-cents noranta-tres, i queda estès
en el full del paper segellat de la Generalitat núm . 260890-A . "
2 .4 . DONACIO DE
INTERIOR,
TEMPORAL,
MONTSERRAT
PUBLICS

COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DE REGI M
DE DATA 19-1-93, SOBRE CONTRACTACIO LABORAL
I PEL SISTEMA DE MAXIMA URGENCIA DE LA SRA .
TUDELA HERNANDEZ, COM A CUINERA DELS COL .LEGI S

Es dóna compte del Decret del Tinent d'Alcalde de Règim Interio r
que, transcrit, diu el següent :
"Vist l'informe emès per la Cap de Secció dels Serveis d'Acci ó
Ciutadana en el que manifesta la necessitat de cobrir urgentmen t
un lloc de treball de cuinera dels col .legis públics, donat qu e
la Sra . María Martinez Medina es troba de baixa per malaltia de s
del 18 de gener de 1993 .
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de trebal l
per tal de garantir la continuïtat del servei .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de trebal l
es laboriosa i requereix pel procediment normal, un període d e
temps que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxim a
urgència a la Sra . MONTSERRAT TUDELA HERNANDEZ (D .N .I .
39 .317 .233), a partir del dia 21 de gener de 1993 i fins el di a
en que es reincorpori al servei la Sra . María Martinez i Medina ,
donat que es troba de baixa per malaltia .
Vist el que disposa el Decret 214/1990 de 30 de Juliol, pel qua l
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitat s
locals .
E1 Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a

'
e;t de
.
Alcalde,
mitjançant
de
r-•
delegaci ó conferida pel Sr
17 de juny de 1991, RESOLC :

,N
2

a

regim laboral temporal, i pel sistema e mà rota
1 .- - Contractar en .
MONTSERRAT TUDELA HERNANDEZ , amb D .N I .
urgència a la Sra
.233,
per
realitzar
les funcions de CUINERA DELS COL .LEGI S
39 .317
PUBLICS, amb una jornada de 20 hores setmanals i pel períod e
compres entre el dia 21 de gener de 1993 i fins el dia en que e s
recincorpori al servei la Sra . MARIA MAR .TINEZ MEDINA que es trob a
de baixa per malaltia, i amb les següents retribucions :
Sou mensual
Paga extraordinària d'estiu
Paga extraordinària de Nadal

49 .224 .-Ptes .
49 .224 .-Ptes .
49 .224 .-Ptes .

Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional qu e
corresponguin .
Aquesta retribució es veurà incrementada en el percentatg e
deruvat de 1'aplícació del conveni i pactes signats per a l'an y
1993 amb el Comité de Personal d'aquest Ajuntament .
2 .-La contractació referida en el punt anterior s'efectua d e
conformitat amb el R .D . 1991/84 que regula la contractaci ó
laboral a temps parcial, i 2104/84 que preveu la substitució d e
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball .
3 .- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .5 . DONACIO DE COMPTE DE L'ESCRIT TRAMÈS PEL CONSELLER D E
JUSTICIA DE LA GENERALITAT ACUSANT RECEPCIÓ DEL CERTIFICA T
DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA SOBRE E L
TRASLLAT DELS PRESOS INDEPENDENTISTES CATALANS A PRESONS D E
CATALUNY A
Es dóna compte de l'escrit tramès pel Conseller de Justícia que ,
transcrit, diu el següent :
"Em plau acusar recepció del vostre atent escrit de 21 d e
desembre de l'any passat, que va tenir entrada en el registr e
general d'aquest Departament el 31 de desembre, amb el qual en s
trameteu certificat de l'Acord del Ple d'aquesta Corporació ,
adoptat en sessió extraordinària de 15 de desembre, pel qual s e
sol .licita el trasllat dels presos independentistes catalans a
presons de Catalunya .
Així mateix, us faig avienent que aquest Departament sempre h a
adoptat una postura molt clara al respecte i, en aquest sentit ,
ha instat reiteradament al Ministeri de Justícia el traslla t
d'aquells interns que, amb arrelament social i/o familiar a
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delegació conferida pel Sr . Alcalde, mitjançant decret de dat a
17 de juny de 1991, RESOLC :
1 .- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxim a
urgència a la Sra . MONTSERRAT TUDELA HERNANDEZ , amb D .N .I .
39 .317 .233, per realitzar les funcions de CUINERA DELS COL .LEGI S
PUBLICS, amb una jornada de 20 hores setmanals i pel period e
compres entre el dia 21 de gener de 1993 i fins el dia en que e s
recincorpori al servei la Sra . MARIA MARTINEZ MEDINA que es troba
de baixa per malaltia, i amb les següents retribucions :
Sou mensual
Paga extraordinària d'estiu
Paga extraordinària de Nadal

49 .224 .-Ptes .
49 .224 .-Ptes .
49 .224 .-Ptes .

Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional qu e
corresponguin .
Aquesta retribució es veurà incrementada en el percentatg e
deruvat de l'aplicació del conveni i pactes signats per a l'an y
1993 amb el Comité de Personal d°aquest Ajuntament .
2 .-La contractació referida en el punt anterior s°efectua d e
conformitat amb el R .D . 1991/84 que regula la contractaci ó
laboral a temps parcial, i 2104/84 que preveu la substitució d e
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball .
3 .- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la presen t
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . "
2 .5 . DONACIO DE COMPTE DE L'ESCRIT TRAMÈS PEL CONSELLER D E
JUSTICIA DE LA GENERALITAT ACUSANT RECEPCIÓ DEL CERTIFICAT
DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA SOBRE E L
TRASLLAT DELS PRESOS INDEPENDENTISTES CATALANS A PRESONS D E
CATALUNY A
Es dóna compte de l'escrit tramès pel Conseller de Justícia que ,
transcrit, diu el següent :
"Em plau acusar recepció del vostre atent escrit de 21 d e
desembre de 1' any passat, que va tenir entrada en el registr e
general d'aquest Departament el 31 de desembre, amb el qual en s
trameteu certificat de l'Acord del Ple d'aquesta Corporació ,
adoptat en sessió extraordinària de 15 de desembre, pel qual s e
sol .licita el trasllat dels presos independentistes catalans a
presons de Catalunya .
Així mateix, us faig avienent que aquest Departament sempre h a
adoptat una postura molt clara al respecte i, en aquest sentit ,
ha instat reiteradament al Ministeri de Justícia el traslla t
d°aquells interns que, amb arrelament social ijo familiar a
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Catalunya, estan complint la seva condemna a presons de la rest a
de l'estat .
En el cas concret del Sr . Sebastià Datzira, i seguint el s
criteris establerts per a casos anteriors, significarem a l a
"Secretaria General de Institucions Penitenciarias" del Minister i
de Justícia que el Departament de Justícia està en disposici ó
d'acollir aquest intern en un centre penitenciari de Catalunya" .
3 .-

PRESIDENCI A

3 .1 . DICTAMEN SOBRE INTERPOSICIO DE DEMANDA DE JUDICI DECLARATI U
DE MENOR QUANTIA PER PROMOURE ACCIO JUDICIAL DE RECTIFICACIO D'ASSENTAMENT DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT O, ALTERNATIVAMENT, LLIURAMENT DE SEGONA CÒPIA JUDICIAL DE L'ESCRIPTURA CONTRA LA SOCIETAT FOMENTO CULTURAL, S .L .
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Atès l'expedient de constrenyiment seguit contra FOMENT O
CULTURAL, S .L ., per un deute tributari que suma la quantia d e
267 .265,-Ptes .
"Atès que després de perseguir els béns de la societat deutor a
en la forma i prelació que estableix l'article 112 del Reglamen t
General de Recaptació, aprovat per R .D . 1 .684/1990, de 20 d e
desembre, va resultar necessari l'embargament del bé immobl e
propietat del deutor, consistent en una finca urbana situada a
la partida "Mas d'en Pla" .
Atès que 1 °esmentada propietat de la societat deutora, de la qua l
es té constància a través d'escriptura pública de compra-vend a
i del cadastre municipal, no consta en el Registre de l a
Propietat, inscripció imprescindible per permetre la continuaci ó
del procediment de constrenyiment .
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídic s
i de Programació, proposant la interposició de demanda de judic i
declaratiu de menor quantia davant del Jutjat de Primer a
Instància de Manresa, per tal de promoure acció judicial d e
rectificació d'assentament registral, o alternativament ®
lliurament de segona còpia judicial de l'escriptura, contr a
FOMENTO CULTURAL, S .L ., i els titulars registrals, sr . Felipe
Grima Fernàndez i sra . Ana Morales Jodar .
Atès l'article 160 .1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règi m
Local de Catalunya estableix l'obligació de les Entitats local s
de defensar els seus béns i drets .
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar al Ple de l a
Corporació l'adopció dels següent s
ACORD S
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gr .- INTERPOSAR DEMANDA de judici declaratiu de menor quanti a
davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa ,
per promoure acció judicial de rectificació d'assentament de l
registre de la propietat o, alternativament, lliurament de segon a
còpia judicial de l'escriptura en què es fonamenta la demanda ,
contra la societat FOMENTO CULTURAL, S .L ., deutora de la Hisend a
municipal, i Felipe Grima Fernàndez i Ana Morales Jodar, titular s
registrals de la finca en qüestió .
el sr . MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador del s
Tribunals, perquè representi aquest Ajuntametn en el judic i
declaratiu de menor quantia en el que s'ha de substanciar l a
demanda referida, i designar la sra . MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ ,
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, director a
de la defensa jurídica inherent al procés . "
2n .- DESIGNAR

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
3 .2 . DICTAMEN SOBRE INTERPOSICIO DE RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA RESOLUCIO DEL CONSELLER DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIOUES OUE DENEGAVA L'APROVACIO DEFINITIV A
DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL AL SECTOR ANOMENAT PERLLONGACIO DE L'AVINGUDA DE LES BASES DE MANRES A
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següen t
"Atesa la resolució de l'Honorable senyor Conseller de Polític a
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ,
dictada el dia 7 d'agost de 1992, per la qual es denegav a
l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Genera l
d'ordenació urbana de Manresa, al sector anomenat perllogació d e
l'avinguda de les Bases de Manresa, consistent en qualificar am b
la clau l0a (industrial) uns terrenys de 4 .200 m2 d'extensió ,
actualment qualificats amb la clau Al, i en qualificar amb l a
clau Al una peça de terrenys qualificada pel planejament vigen t
com a sistema ferroviari (clau B1) , justificant aquesta denegaci ó
al considerar que "no es garanteix el caràcter públic del s
terrenys destinats a aparcaments" .
Atesos els informes jurídics, proposant la interposició de Recur s
contenciós-administratiu contra la Resolució esmentada, a caus a
de la denegació pressumpta del recurs de reposició que v a
interposar-se contra la mateixa .
Atès el que disposa l'article 68 .1 de la Llei 7/1985 . de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre l'obliga ció que tenen les Entitats Locals d'exercir les accions necessàries per la defensa dels seus béns i drets així com
l'article 160 .1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local d e
Catalunya, en el mateix sentit .
Atès el que disposa l'article 22 .2 j) de la Llei 7/1985 esmenta-
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da, l'article 22 .f del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
d'abril, l'article 50 .2 .1 de la Llei de Catalunya 8/1987, de 1 5
d'abril i concordants, sobre competències municipals plenàrie s
en màteria d'exercici d'accions administratives i judicials, i
que no han estat delegades .
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció dels següents
ACORD S
recurs Contenciós-Administratiu contra l a
lr .
INTERPOSAR
Resolució dictada per l'Honorable senyor Conseller de Polític a
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, e n
data de 7 d'agost de 1992, que denegava l'aprovació definitiv a
de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d e
Manresa, al sector anomenat perllongació de l'avinguda de le s
Bases de Manresa, així com contra la desestimació pressumpta de l
recurs de reposició interposat contra l'esmentada resolució .
2n . NOMENAR el sr . ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador del s
Tribunals, perquè representi aquest Ajuntament en el procedimen t
contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justíci a
de Catalunya, i designar el sr . JULIÀ VIVES i VALL, lletrat e n
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, director de la defens a
jurídica inherent al procediment . "
E1 Sr . Oms i Pons intervé dient que a l'igual que el dictame n
anterior, es tracta d'una qüestió purament de tràmit, ja qu e
tracta de recórrer un tema en el qual l'Ajuntament no est à
d'acord .
El Sr . Canongia i Gerona diu que és un tema de tràmit per a
l'equip de govern, però no per al conjunt de l'Ajuntament, perqu è
la Generalitat de Catalunya ha resolt defensant les tesis qu e
defensa el GMS des del moment en què es va signar el conveni am b
la Sra . Ymma Pedemonte, que és d'on arranca aquesta requalifica ció que hi ha aquí . Per tant, arranca des del moment en qu è
1' ajuntament fa 1' obertura de les Bases de Manresa, que per teni r
els terrenys es va haver de fer unes requalificacions, i un del s
quals és aquest, on es canvia un sistema ferroviari per u n
sistema d'aparcament, i és on la Generalitat de Catalunya diu a
l'ajuntament que no garanteix de manera suficient l'ús públi c
d'aquests terrenys . I això ve a donar la raó al que ja exposav a
el GMS en el seu dia . Ara s'està davant d'un contenciós, i s i
l'ajuntament vol tirar endavant el contenciós, el GMS votarà e n
contra .
Sotmès 1' assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (1 2
CiU, 2 ENM i 1 GMP) i 7 vots negatius (GMS) i, per tant, e s
declara acordat :
lr .

INTERPOSAR
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recurs Contenciós-Administratiu contra l a

Resolució dictada per l'Honorable senyor Conseller de Polític a
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, e n
data de 7 d'agost de 1992, que denegava l'aprovació definitiva
de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d e
Manresa, al sector anomenat perllongació de l'avinguda de le s
Bases de Manresa, així com contra la desestimació pressumpta de l
recurs de reposició interposat contra l'esmentada resolució .
2n . NOMENAR el sr . ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador del s
Tribunals, perquè representi aquest Ajuntament en el procedimen t
contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, i designar el sr . JULIÀ VIVES i VALL, lletrat e n
exercici dels Serveis Jurï.dics Municipals, director de la defens a
jurídica inherent al procediment .
3 .3 . DICTAMEN SOBRE APROVACIO
POLICIA LOCA L

INICIAL DEL REGLAMENT DE L A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist el Reglament de la Policia Local de Manresa, redactat e n
compliment d'allò que preveu la Disposició Final segona de l a
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals .
Considerant que l'aplicació del reglament específic de què e s
tracta potenciarà l'eficàcia de la policia local .
Vista la normativa que regula el procediment d'aprovació de l
Reglament que ens ocupa, continguda essencialment en els article s
49 i 70 .2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de le s
Bases del Règim Local, art . 162 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i art . 196 .2 de l
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Juridic de le s
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre .
Per tot això, es proposa al Ple corporatiu l'adopció del següen t
A C O R D:
Primer .- Aprovar inicialment el REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL D E
MANRESA .
Segon .- Sotmetre el Reglament esmentat a informació pública i
audiència als interessats, per un termini de trenta dies hàbils ,
perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, d e
conformitat amb allò que disposa l'art . 49 de la Llei 7/1985, d e
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'art .
162 .2 .b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règi m
Local de Catalunya .
Tercer .- En el supòsit que no es presenti cap reclamació n i
suggeriment, es considerarà aprovat definitivament el Reglamen t
citat, de forma automàtica, sense necessitat d'adoptar nou acord
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exprés, de conformitat amb allò que preveu l'art . 162 .2..c) d e
Llei 8/1987 esmentada ."
'Í
A continuació es dóna lectura a l'esmena presentada Àe~g
municipal de 1'ENM que, transcrita, diu el següent :
"Vist el compromís d'impulsar institucionalment l'ús de l a
llengua catalana a la ciutat de Manresa, que té l'Ajuntament d e
Manresa .
Vist que aquest Reglament, en cap cas, fa esment a l'ús de l
català, com a eina de treball dins la nostra Policia Local .
Es pel que proposem al Ple Corporatiu 1' aprovació de les següent s
esmenes :
1r .- Capítol III, article 15 :
Afegir :
i)

Adreçar-se als ciutadans sempre en català, llevat d e
petició expressa de la persona a qui s'adreci .

2n .- Capítol III, article 17 :
Allà on diu : "escrit d'un comunicat "
escrit en català d'un comunicat .
Ha de dir :
Allà on diu : "forma objectiva, clara, concisa, concreta i
completa 1 °
Ha de dir :

forma objectiva, clara, concisa, concreta ,
completa i en català .

3r .- Capítol III, article 22 :
Allà on diu : "primeres autoritats de caràcter nacional ,
provincial, municipal" .
Ha de dir :

primeres autoritats de caràcter estatal ,
nacional, provincial, municipal .

4t .- Títol III, Capítol I, artícle 59 :
Afegir :
"Així mateix en la provisió de llocs de treball, el s
candidats han d'estar capacitats i posseir el grau d e
coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressi ó
oral com en l'escrita, que els faci aptes per a desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic ,
establint en els diferents casos els nivells respectius d e
coneixements de la llengua catalana, d'acord amb l'avaluació que s'estableixi per a cada cas . "
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A continuació es dóna lectura a l'esmena presentada pel Gru p
Municipal Socialista que, transcrita, diu el següent :
"Atès que la proposta del Reglament de la Policia Local d e
Manresa conté contradiccions amb la Llei 16/1991, de 10 de julio l
de les Policies Locals .
El Grup Municipal Socialista presenta les següents esmenes :
a.- Esmena de supressi ó
Eliminar la Lletra a Punt 1 de l'Article 1 0
b.- Esmena de supressi ó
Eliminar la Lletra a Punt 2 de l'Article 10 "
E1 Sr . Sala i Rovira intervé dient que, d'acord amb la nov a
normativa al respecte, ha semblat adient el fet de reescriure e l
reglament de la policia local de Manresa, i a aquest efecte e s
porta avui un dictamen que recull totes les noves disposicions
legals, a fi i efecte de donar-li un contingut acurat segons e l
moment actual . Podria entrar a la descripció i desglossament de l
seu contingut, però potser si els regidors han tingut temps d e
llegir-lo, no serà necessari entrar a discutir el seu contingut .
Si més no, en el seu moment, i en funció de la presentació qu e
es faci de les esmenes, s'entraria a debatre la seva oportunitat .
E1 Sr . Esclusa i Espinal manifesta que fent una llegida ràpid a
del reglament han constatat que no hi ha cap referència ni ca p
indicació de l'ús del català dins la policia local, la qual cos a
els ha estranyat . Avui mateix s'aprovarà un reglament de l'ús de l
català per a tots els treballadors de l'Ajuntament, i en canvi
en aquest reglament de la policia local, que també s'aprovar à
avui, no se n'hi fa cap esment . Creu que són unes esmenes mol t
senzilles i bàsiques, per la qual cosa suposa que no hi haurà cap
problema en que siguin aprovades pel Ple . Potser el punt mé s
important és el quart, art . 59, en el que es pretén marcar e l
grau de coneixement d'aquests treballadors de la casa, i quins
nivells de coneixement han de tenir .
E1 Sr . Valls i Riera diu que a part de que alguns contingut s
poden ser una mica superflus, com la qüestió de la salutació, que
no entren a valorar, el fet de presentar l'esmena és degut a qu e
de la lectura de l'article 25 .3 de la Llei 16/1991, que és la qu e
ha comportat la redacció d'aquest reglament, es determina que el s
Intendents i Superintendents només poden ser-hi en ciutat s
superiors als 100 .000 habitants, i, en tot cas, als municipis d e
menys de 100 .000 habitants es poden crear, excepcionalment, le s
categories d'Intendent Major i d'Intendent si el nombre d'agent s
excedeixen de 250 o de 100 respectivament . Aleshores, el GMS, pe r
la informació que té, creu que el nombre d'agents és inferior a
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100, però per altra part, el mateix article 10 .1 parla no ta n
sols d'Intendent, sino de Superintendent, Intendent Major o
Intendent . I per tant, suposant l'hipotètic cas que l'ajuntamen t
pogués tenir algún d'aquests càrrecs de l'escala superior A ,
seria única i exclusivament el cas d'Intendent . Per tant ,
l'esmena presentada pel seu grup és una esmena estrictamen t
tècnica, però que és obligada la seva presentació, perquè no e s
produeixi el que darrerament s'ha anat produint, ja que duran t
el darrer trimestre de 1' any, arriba un punt que en 1' organigram a
de la Policia Local, un no sap realment quins noms té . El seu
grup ha trobat un Cap de Servei de Seguretat Ciutadana i un Ca p
de Policia Local en l'organigrama darrer, i per altra part, e s
troben amb la felicitació de Nadal de la Policia Local, el no m
d'un Intendent Cap de la Policia Local, es troben amb l a
Plantilla Orgànica, que dins la classe de policia local i el s
seus auxiliars, hi ha un Oficial, és a dir, no parla de Cap d e
servei, ni d'Intendent . I es troben també en l'apartat a) de l a
plantilla orgànica que el Sr . Lluís Granero, que fins ar a
entenien que era el Cap de la Policia Local o bé Cap de Segureta t
Ciutadana, encara es troba dins l'apartat d'administració genera l
sots-escala tècnica de Secretaria General . I això està comportan t
complexitat per saber quin és realment el càrrec del Sr . Granero ,
si existeix o no existeix un Intendent . D'altra banda, l'aprova ció d'aquest reglament s'ha d'adequar forçosament a aquesta Llei ,
i és clar que aquesta Llei no permet a la ciutat de Manresa qu e
tingui la categoria de Superintendent, Intendent Major
o
Intendent, i d'aquí ve la presentació d'aquesta esmena . En el ca s
que l'esmena sigui aprovada, pel que fa a la resta de reglamen t
no tenen cap inconvenient en aprovar-lo . Pel que fa a l'esmen a
de 1'ENM, diu que malgrat en el contingut de la mateixa no h i
veuen problemes inicials, creuen que el Reglament d'Us del Catal à
afecta directament a tot el personal de l'Ajuntament, i en to t ®
cas, creuen que seria reiterativa la presentació d'unes esmene s
sobre el mateix .
El Sr . Sala i Rovira diu que pel que fa a als diferents posicio naments del Sr . Granero, en el sobrevingut 2 del catàleg, e s
donaran les explicacions adients . Ho diu perquè potser no haurie n
de barrejar-ho amb el que és pròpiament el Reglament de l a
Policia Local de Manresa . Pel que fa a les esmenes, diu que e l
grup de CiU no tindria cap inconvenient en acceptar la totalita t
del contingut de les esmenes de 1'ENM, malgrat la seva redundància, però si en una àrea determinada, hi ha un reglamen t
específic, el fet que quedin especificades les puntualitzacion s
que fa 1'ENM, els sembla correcte . I pel que fa a l'apartat
quart, diu que, malgrat la redacció del reglament, des de f a
anys, en totes les proves de selecció d'oposicions d'aquest a
casa, hi ha una prova d'aptitud de la llengua catalana . Per tant ,
el compliment ja hi és, però no està de més que 1'ENM h o
remarqui, i que d'una forma específica vulguin que quedi inclòs ,
però si que vol que se sàpiga que l'ajuntament, ja d'èpoque s
força anteriors, ve aplicant aquesta prova en qualsevol tipu s
d'oposició que es porti a terme en aquesta corporació . Quant a

l'esmena del GMS diu que no hi ha inconvenient en acceptar-l a
perquè el seu contingut és correcte, però si més no, també vol
dir que l'esperit que va portar a incloure el contingut exacte
del que deia la Llei 16/1991 era el de tenir el contingut tota l
a dins del Reglament, encara que siguin conscients que hi ha un s
apartats d'aquest reglament que no podrien ser coberts a no se r
que la ciutat tingués un nombre d'habitants determinat i a no se r
que el cos de la policia local tingués un nombre d'element s
diferent del d'ara . Però com que és un tema que, amb l'evoluci ó
del temps, si s'ha d'esmenar, ja s'incorporarà el que ar a
treurien amb l'esmena, no tenen inconvenient en votar-la .
E1 Sr . Balet i Oller diu que l'esmena que presenta 1'ENM hi h a
quelcolm que potser no s'ha tingut en compte, o no s'hi h a
caigut, i és que en el capitol III . article 15, afegir-h i
01 adreçar°se als ciutadans sempre en català llevat de petici ó
expressa de la persona a qui s'adreci t1 , i diu que si aix ò
s'accepta, s'obliga forçosament a que l'interessat digui que e s
parli en espanyol, i pensa que això hi sobra, ja que de sempre ,
aquí s'ha parlat en castellà a qui s'adreçava en castellà, i e n
català a qui ho feia en català, de manera natural . En el capíto l
III, article 22, on parla de la salutació, que diu que s'ha
d'adreçar a tots els superiors del cos, i a les primere s
autoritats de caràcter nacional, provincial
i en
l'esmena es proposa que es digui estatal, nacional, provincial ,
però queden suprimides les eclesiàstiques i militars .
E1 Sr . Alcalde aclareix que la intenció no és suprimir l a
salutació a les autoritats eclesiàstiques i militars, sino qu e
simplement no ho han tornat a redactar, només han redactat e l
tros que canviava, i creu que és així com s'ha d'interpretar .
E1 Sr . Balet i Oller expressa que queda aclarit doncs, el tem a
de la salutació, però insisteix en què no està d'acord en l a
qüestió d'obligar a l'interessat a demanar que es parli e n
castellà, això és una imposició a l'interessat, i ha de ser mé s
aviat un costum de cortesia, que hi ha a Catalunya, envers el s
que no parlen el català, cosa que no succeeix al revés .
El Sr . Esclusa i Espinal diu que votaran a favor de l'esmena de l
GMS, i mantenen la totalitat de la seva esmena . També diu que n o
entraran en debat sobre el què ha dit el Sr . Balet .
El Sr . Valls i Riera diu que han manifestat anteriorment qu e
l'esmena de 1'ENM podia ser reiterativa ja que després s'aprov a
un reglament que solaparà absolutament tot el personal i tots el s
actes de l'Ajuntament, però malgrat això, en la seva lectur a
tampoc hi veuen una contradicció i votaran favorablement l'esmen a
de 1'ENM, així com el reglament amb l'esmena socialista incorpo rada .
El Sr . Balet i Oller diu que un cop aclarit que la salutació h i
continua essent per a les autoritats eclesiàstiques i militars,

només es mostra en desacord en el fet que l'interessat hagi d e
demanar expressament que se li parli en castellà .
Sotmesa a votació la part de l'esmena de 1'ENM que fa referènci a
al capítol III, art . 15, és aprovada per 22 vots afirmatius (1 2
CiU, 7 GMS i 3 ENM) i 1 vot negatiu (GMP) .
Sotmeses a votació conjunta la resta de l'esmena de 1'ENM i l a
totalitat de l'esmena del GMS són aprovades per unanimitat del s
23 membres presents .
A continuació se sotmet a votació el dictamen amb les due s
esmenes incorporades i és aprovat per unanimitat dels 23 membre s
presents i, per tant, es declara acordat :
Primer .- Aprovar inicialment el REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL D E
MANRESA, si bé incorporant al mateix les esmenes aprovades d e
1'ENM i el GMS .
Segon .- Sotmetre el Reglament esmentat a informació pública i
audiència als interessats, per un termini de trenta dies hàbils ,
perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, d e
conformitat amb allò que disposa l'art . 49 de la Llei 7/1985, d e
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'art .
162 .2 .b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règi m
Local de Catalunya .
Tercer .- En el supòsit que no es presenti cap reclamació n i
suggeriment, es considerarà aprovat definitivament el Reglamen t
citat, de forma automàtica, sense necessitat d'adoptar nou acor d
exprés, de conformitat amb allò que preveu l'art . 162 .2 .c) de l a
Llei 8/1987 esmentada .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictamens 3 .4 i 3 .5 de l'ordre del dia .
3 .4 . DICTAMEN APROVANT EL CANVI DE DESTINACIO D'UNA INVERSI O
INCLOSA EN EL CONTRACTE DE PRESTEC NUM . 2030000279 FORMALITZAT AMB "BANCO ATLPNTICO, S .A . "
La Sra . Carme Vidal s'incorpora a la sessió a 1'entrar en e l
coneixement d'aquest punt de l'ordre del dia .
El Secretari llegeix el dictamen que, trascrit, diu el següent :
"Amb data 22 de setembre de 1992 es va concertar un préste c
d'import 137 .429 .436 pessetes, amb "Banco Atlàntico S .A . eo
L'esmentat préstec incloïa entre altres, el finançament de l
projecte Obra complementària urbanització sector C/ Balsareny .
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es po t
dur a terme l'execució de part de l'esmentat projecte, i, e n
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canvi, és necessari realitzar inversions en Maquinària, ins tal .lacions i utillatge d'Administració General, i en e1 project e
Construcció Nou Pavelló del Congost .
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de l a
Corporació Municipal l'adopció de l'acord següent :
Aprovar el canvi de destí que en el préstec núm . 2030000279 teni a
la finalitat de finançar el projecte d'obra complementàri a
urbanització sector C/ Balsareny per destinar-lo a finança r
inversions en Maquinària, instal .lacions i utillatge i en e l
projecte Construcció Nou Pavelló del Congost, tot això amb e l
següent detall :
PROJECTE FINANÇAT AMB EL PRÉSTEC DE 137 .429 .436 PESSETES ,
FORMALITZAT EL DIA 22-09-92 (CONTRACTE NUM . 2030000279), DEL QUA L
ES DONA DE BAIXA PER CANVI DE DESTI
PROJECT E

IMPORT FINANÇAT
AMB EL PRÉSTEC

BAIXA PER
FINANÇAMENT
CANVI DE
DEFINITI U
DESTI
-------------------------------------------------------------- Obra complementària
5 .650 .953
8 .117
5 .642 .83 6
urbanització secto r
C/ Balsareny
TOTALS
5 .650 .953
8 .117
5 .642 .836
-------------------------------------------------------------- INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSO S
DONATS DE BAIXA PER CANVI DE DEST I
INVERSIO

IMPORT FINANÇAT AUGMENT I ALTA FINANÇAMEN T
AMB EL PRESTEC
PER CANVI DE
DEFINITIU
IMPORT INVERSIO
DEST I
-------------------------------------------------------------- Administració Gral . Maquinària installacions i utillatge .
I . : 1 .300 .00 0
Construcció Nou Pavelló Polisportiu de l
Congost .
I . : 38 .000 .000
TOTALS

0

3 .15 9

3 .159

0
4 .958
4 .95 8
------------------------------------ 0
8 .117
8 .117

3 .5 . DICTAMEN APROVANT EL CANVI DE DESTINACIO DE DETERMINADE S

INVERSIONS INCLOSES EN EL CONTRACTE DE PRÉSTEC NÚM .
102 .000 .723 .31, FORMALITZAT AMB BANCA CATALANA, S .A .
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Amb data 27 de març de 1992 es va concertar un préstec d'impor t
98 .901 .500 pessetes, amb Banca Catalana, S .A .
L'esmentat préstec incloïa el finançament de determinade s
inversions .
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es po t
dur a terme l'execució de part de les esmentades inversions, i ,
en canvi, és necessari realitzar inversions en Maquinària ,
instal .lacions i utillatge d'Administració General, Mobiliari i
estris i Equips per a processos d'informació d'Administraci ó
Financera i en el projecte d'Urbanització C/Viladordis (Revisió
de preus) .
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de l a
Corporació Municipal l'adopció de l'acord següent :
Aprovar els canvis de destí que en el préstec núm .
102 .000 .723 .31 tenien la finalitat de finançar determinade s
inversions, per destinar-les a finançar inversions en Maquinària ,
instal .lacions i utillatge d'Administració General, Mobiliari i
estris i Equips per a processos d'informació d'Administraci ó
Financera i en el projecte d'Urbanització C/ Viladordis (Revisi ó
de preus), tot això amb el següent detall :
INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DE 98 .901 .500 PESSETES ,
FORMALITZAT EL DIA 27-03-92 (CONTRACTE NUM . 102 .000 .723 .31), DE L
QUAL PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE DEST I
INVERSIO

BAIXA PER
FINANÇAMENT
CANVI DE
DEFINITIU
DEST I
--------------------------------------------------------------- Organs de Govern . Mobiliari i Estris .

IMPORT FINANÇAT
AMB EL PRÉSTEC

500 .000

443 .590

56 .41 0

Organs de Govern . Equips per a proces sos d'informació .

1 .250 .000

294

1 .249 .70 6

Adminis .General . Maquinària, instal lació i utillatge .

5 .300 .000

9 .358

5 .290 .64 2

Adminis .General .-

1 .801 .500

983 .478

818 .022
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Mobiliari i estris .
Seguretat .- Materia l
de Transport .

1 .500 .000

247 .324

1 .252 .67 6

Seguretat .- Mobiliar i
i Estris .

600 .000

87 .841

512 .15 9

Seguretat .- Equips pe r
a processos d'informa ció .

550 .000

4 .575

545 .42 5

13 .000 .000

93 .173

12 .906 .82 7

Acció Social .- Maquinària, instal .lació i
utillatge .

500 .000

392 .603

107 .39 7

Acció Social .- Mobi liari i estris .

600 .000

409 .219

190 .78 1

Centre de Planificaci ó
Familiar .- Mobiliari i
estris a

50 .000

20 .770

29 .23 0

Centre de Medicina Es portiva .- Maquinària ,
instal .lació i utillat ge .

350 .000

59 .895

290 .10 5

Ensenyament Bàsic . Mobiliari i estris .

200 .000

35 .773

164 .22 7

55 .000

55 .000

0

Ensenyament Arts . Mobiliari i estris .

200 .000

21 .566

178 .43 4

Ensenyament Conservatori Professional de Música .- Maquinària, instal .la ció i utillatge .

150 .000

138 .300

11 .70 0

Estructura Genera l
d'Urbanisme .- Mate rial de Transport .

2 .050 .000

428 .052

1 .621 .94 8

Estructura General

2 .000 .000

19 .168

1 .980 .832

Control de trànsit . Maquinària, installació i utillatge .

Ensenyament Arts . Maquinària instal lació i utillatge .

3

d'Urbanisme .- Equip s
per a processos d'in formació .
Urbanisme .- Mobiliari
i estris .

500 .000

114 .457

385 .54 3

1 .100 .000

40 .460

1 .059 .54 0

Biblioteques i Arxius .- Mobiliari i
estris .

300 .000

22 .940

277 .06 0

Joventut/Tallers Ocupacionals . Centres O berts .- Mobiliari i
estris .

500 .000

408 .082

91 .91 8

Altres programes culturals .- Mobiliari i
estris .

400 .000

2 .988

397 .01 2

C . Cívics . Sala Ciutat . Aulari St . Francesc .- Mobiliari i es tris .

500 .000

40 .122

459 .878

Museus .- Mobiliari i
estris .

850 .000

10 .185

839 .81 5

Carreteres, camins
veïnals i vies pú bliques urbanes .- Maquinària, instal .la cions i utillatge .

3 .200 .000

62 .667

3 .137 .33 3

Administració Financera .- Mobiliari i
estris .

1 .000 .000

756 .025

243 .97 5

Administració Financera .- Equips per a
processos d'informa ció .

1 .500 .000

38 .936

1 .461 .06 4

Bibilioteques i Arxius .- Maquinària ,
instal .lació i uti llatge .

TOTALS
40 .506 .500
4 .946 .841
35 .559 .65 9
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSO S
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DONATS DE BAIXA PER CANVI DE DEST I
INVERSIO
IMPORT INVERSIO

IMPORT FINANÇAT AUGMENT I ALTA FINANÇAMEN T
AMB EL PRESTEC
PER CANVI DE
DEFINITI U
DEST I

-------------------------------------------------------------- -

Urbanització . Viladordis (Revi sió de Preus) .
I . : 9 .500 .00 0

0

950 .000

950 .00 0

Administració Gral .Maquinària, instal lació i utillatge .
I . : 1 .300 .00 0

0

1 .296 .841

1 .296 .84 1

Administració Financera .- Mobiliari i
estris .
I . : 1 .200 .00 0

0

1 .200 .000

1 .200 .00 0

Administració Financera .- Equips per a
processos d'informació .
I . : 1 .500 .00 0

0

1 .500 .000

1 .500 .00 0

TOTALS

0

4 .946 .841

4 .946 .841

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

E1 Sr . Sala i Rovira diu que amb diferents operacions de reajus t
de diferents obres que venien finançades amb recursos aliens, h i
ha operacions que ja estan tancades i que han donat uns remanent s
o sobrants de préstec, i amb aquests dictamens és vol aprofita r
tots aquests sobrants i reconduir el destí finalista del s
mateixos envers unes altres operacions d'inversió de cara e l
pressupost de 1993, amb la qual cosa es reduirà el préstec qu e
definitivament s'haurà de demanar per tirar endavant el project e
d'inversions de 1993 . Aquests dictàmens van en la mateixa líni a
dels 57 milions de pessetes que es van passar el mes de desembre ,
al mateix temps que el dia 16 de desembre s'aprovava el pressupost . S'ha de tenir en compte que això no representa un incremen t
del coeficient d'endeutament, sino que representa una disminuci ó
del coeficient previst, de manera que podran portar a terme e l
mateix pressupost d'inversions però demanant menys recursos a
l'exterior .
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 3 .4 i 3 .5 són aprovat s
per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions (8 GM S
i 3 ENM) .
4 .-
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4 .1 . DICTAMEN SOBRE NOMENAMENT DE LA SRA . ANA M . GONZ.
MARTÍNEZ COM A REPRESENTANT DE LA UNIA DE SINDICATS D E
CC .00 DEL BAGES AL CONSELL DE CENTRE DEL CENTRE DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA DE MANRES A
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que aquest Ajuntament forma part de ple dret del Consorc i
per a la Normalització Lingüística, integrada per la Generalita t
de Catalunya i Corporacions Locals .
Atès que els Estatuts preveuen la creació de Centres de Normalització Lingüística, i que a Manresa en funciona un .
Atès que l'article 18 dels Estatuts s'hi estableix que a cad a
Centre de Normalització Lingüística es constitueix un Consell ,
que és l'òrgan de direcció local del Centre .
Atès que el Capítol VIè del Reglament de Funcionament de l
Consorci defineix els membres i les funcions del Consell d e
Centre .
Atès 1' acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessi ó
celebrada el dia 19 de març de 1990, pel que es nomenen el s
representants de les Corporacions Locals i de les entitat s
territorials que formen el Consell del Centre de Normalitzaci ó
Lingüística de Manresa .
Atès que la Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Bages h a
realitzat una reestructuració de càrrecs, produint-se un canv i
en el representant del sindicat al Consell de Centre del Consorc i
de Normalització Lingüística .
Es pel que, el Coordinador de 1'Area d'Acció Ciutadana propos a
al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següen t
A C O R D
lr .- Nomenar com a representant de les Entitats Territorials i
per a formar part del CONSELL DE CENTRE del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, a la Sra . Ana M . Gonzàlez i
Martínez, que actua en representació de la Unió de Sindicats d e
Comissions Obreres del Bages, en substitució del Sr . David Atze t
i Rovira, anterior representant del Sindicat . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és un dictamen de tràmi t
en el qual Comissions Obreres, que forma part del Consell d e
Centre del Centre de Normalització Lingüística, ha decidit d e
canviar el representant .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .

028705 - A

f

d

4 .2 . DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL ,
D'IMPORT 1 .618 .222 PESSETES, A FAVOR DE DIVERSOS CREDITOR S
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Durant l'exercici de 1991 s'han devengat obligacions a càrre c
d'aquest Ajuntament que per diverses causes no han esta t
reconegudes ni liquidades .
En,copseqüència d'això, el President de la Comissió dels Servei s
d'Acció Ciutadana que subscriu, proposa al Ple l'adopció del s
següents acords :
"lér .- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'articl e
23 .1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 14 4
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60 .2 del Reial Decre t
500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del s
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditat s
i informats pel responsable del Servei .
ORGAIJ SME, -ENTITA T
O INDUSTRIAL

CONCEPTE

HOSPITAL GENERAL DE MANRESA
CIF : G-58917659

Visita digestòleg, 1 gastroscòpia ,
i dispensaris octubre,novembre i
118 .870, desembre 91 (3 factures)

COL .LEGI OFICIAL DE FARMACEU- Receptes de beneficència meso s
TICS DE LA PROVINCIA DE BAR- de setembre i desembre de 199 1
(2 factures )
CELONA
NIF : Q-0866002- 1
CENTRE HOSPITALARI UNITA T
CORONARIA DE MANRES A
CIF : G-5828630 3

21 dies d'hospitalització d e
la Sra . Maria Sànchez Malarí n

FARMACIA SALA - M . ANGEL S
SALA AUV I
NIF : 39 .316 .710-G

Medecines beneficència mes d e
desembre de 199 1

CALCULADORAS PONS, S .A .
NIF : A-5953619 3

Lectura comptador fotocopiadore s
Serveis Social, Acció Ciutadan a
i Arts i Oficis, mesos de novembre i desembre, i de juliol a
desembre per a l'última .
(5 factures )

REPSOL BUTANO, S .A .
NIF : A-2807642 0

1793 Kg . de Propà Comercia l
pel Col .legi Públic Pare Ignas i
Puig (2 factures )

S .A . LITERARIA D'AR T
SIMBOL
CIF : A-08204935

"Cuadernos de Pedagogia" (2 rev . )
"Serra d'Or" (1 revista )

C .P . FRANCESC BARJAU I PONS

Beques de menjador, desembre 91

PESSETE S

v

Manuel José Esteban Callej a
DNI : 39 .303 .01 3

18 .480, Beques de menjador, desembre 91

63 .315, -

C .P . SANT IGNAS I
Carme Comellas Belle t
DNI : 39 .292 .17 6

Beques de menjador, desembre 91

85 .680, -

C .P . SERRA I HUNTE R
Margarida Martínez Figuera s
DNI : 39 .296 .12 3

Beques de menjador, desembre 91

97 .440, -

C .P . PUIGBERENGUE R
Jaume Pintó Casanova s
DNI : 39 .267 .21 9

Beques de menjador, desembre 91

46 .800, -

C .P . RENAIXENÇA
Pasqual Cuenca Garci a
DNI : 20 .736 .14 7

Beques de menjador, desembre 91

109 .200, -

C .P . BAGE S
Marina Solé Sardan s
DNI : 39 .310 .47 4

Beques de menjador, desembre 91

27 .720, -

C .P . PARE IGNASI PUI G
Clodomiro Crespo Sos a
DNI : 11 .888 .867

Beques de menjador, desembre 91

42 .000, -

C .P . PARE ALGU E
Josep Mayordom o
DNI : 4 .526 .03 2

TOTAL

1 .618 .222, -

El Sr . Sala i Rovira diu que aquest dictamen fa referència a
despeses que vénen de l'exercici 1991, i que quan van teni r
entrada a l'ajuntament estava tancat l'exercici de 1991, i
quedaven incloses en el de 1992, però per diferents motius, qua n
es va presentar aquest reconeixement de crèdit per anar a l a
comissió d'hisenda, e1 van retirar perquè algunes de les partide s
que el composen, havia tingut moviments en un canvi de partide s
de l'any 1992, des del punt de vista que havia minorat la xifr a
pressupostària, i quan s'hi va anar a incorporar això, ja no h i
cabia . I amb la nova Llei d'Hisendes Locals, i pel que fa al tem a
pressupostari, i concretament a les despeses, les partides qua n
han tingut un moviment a la baixa durant l'exercici per un canv i
de partides, no poden tenir un moviment a l'alça, llevat de le s
partides del capítol I, per això degut al fet que una o due s
d'aquestes partides es trobaven en aquesta situació, el conjun t
del reconeixement de crèdit, va quedar bloquejat . I ara que j a
es té en funcionament el pressupost de 1993, presenten e l
dictamen per poder-ho desencallar .
E1 Sr . Valls i Riera diu que inicialment no tindrien cap problem a
a l'hora de votar favorablement el llistat d'organismes i
entitats, però com ja han anat fent fins ara amb tots el s
reconeixements de crèdit, s'abstindran . Malgrat això, i tenin t
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en compte les explicacions del Sr . Sala no els deixa de sorpren dre que és un dictamen que ve de la Presidència dels Servei s
d'Acció Ciutadana, i està signat pel Secretari de la comissi ó
d'Hisenda el 9-9-92, i suposa que haurà estat un error material ,
però que no deixa de sorprendre . Suposa que el fet que el 9-9-9 2
passés per la comissió d'hisenda i el retard que hi ha hagut fin s
aquest moment deu ser degut a les explicacions que ha donat e l
Sr . Sala, però no acaba d'entendre que provingui del SAC i hag i
passat per la comissió d'hisenda .
E1 Sr . Sala i Rovira contesta que en els reconeixements d e
crèdit, i aquest no és el primer ni serà el darrer, és lògic qu e
la comissió a la qual fan referència els càrrecs del reconeixe ment n'estigui informada, i en aquest cas el contingut és de l
SAC, tal i com tenien l'organigrama l'any passat, perquè tal i
com està ara hi hauria temes de Sanitat . I els sembla lògic qu e
estigui informat per la presidència d'àrea afectada, tot i que
posteriorment són informats per la comissió d'hisenda . En aquest s
casos normalment passen per dues comissions, és a dir la d e
1°àrea afectada i la d'hisenda . Per tant, és lògic que vingu i
signat pel President de l'àrea afectada, i hagi passat per l a
comissió d'hisenda .
E1 Sr . Valls i Riera diu que volien fer constar que normalmen t
és informat per la comissió corresponent i posteriorment é s
informat per la Comissió d'Hisenda .
E1 Sr . Balet i Oller diu que malgrat que aquest dictamen sigu i
un reconeixement de crèdit, votarà afirmativament, perqu è
reconeix que aquests serveis s'han de pagar .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 13 vots afirmatius (1 2
CiU i 1 GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3 ENM) i, per tant, e s
declara acordat :
"ler .- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'articl e
23 .1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 14 4
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60 .2 del Reial Decre t
500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del s
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditat s
i informats pel responsable del Servei .
ORGANISME, ENTITA T
O INDUSTRIAL

CONCEPTE

HOSPITAL GENERAL DE MANRES A
CIF : G-58917659

Visita digestòleg, 1 gastroscòpia ,
i dispensaris octubre,novembre i
desembre 91 (3 factures)
118 .870, -

COL .LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
NIF : Q-0866002-1

Receptes de beneficència meso s
de setembre i desembre de 199 1
(2 factures)

PESSETE S

161 .522, -

CENTRE HOSPITALARI UNITA T
CORONARIA DE MANRES A
CIF : G-5828630 3

21 dies d'hospitalització d e
la Sra . Maria Sànchez Malarín

405 .300, -

FARMACIA SALA - M . ANGEL S
SALA AUV I
NIF : 39 .316 .710- G

Medecines beneficència mes de
desembre de 199 1

68 .278, -

CALCULADORAS PONS, S .A .
NIF : A-5953619 3

Lectura comptador fotocopiadore s
Serveis Social, Acció Ciutadan a
i Arts i Oficis, mesos de novembre i desembre, i de juliol a
desembre per a l'última .
(5 factures )

REPSOL BUTANO, S .A .
NIF : A-2807642 0

1793 Kg . de Propà Comercia l
pel Col .legi Públic Pare Ignas i
Puig (2 factures )

S .A . LITERARIA D'ART
SIMBOL
CIF : A-08204935

"Cuadernos de Pedagogia" (2 rev . )
"Serra d'Or" (1 revista )

C .P . FRANCESC BARJAU I PONS
Manuel José Esteban Callej a
DNI : 39 .303 .01 3

Beques de menjador, desembre 91

C .P . PARE ALGUE
Jose p Mayordom o
DNI : 4 .526 .03 2

Beques de menjador, desembre 91

63 .315, -

C .P . SANT IGNAS I
Carme Comellas Belle t
DNI : 39 .292 .176

Beques de menjador, desembre 91

85 .680, -

C .P . SERRA I HUNTER
Margarida Martínez Figuera s
DNI : 39 .296 .12 3

Beques de menjador, desembre 91

97 .440, -

C .P . PUIGBERENGUE R
Jaume Pintó Casanova s
DNI : 39 .267 .219

Beques de menjador, desembre 91

46 .800, -

C .P . RENAIXENÇ A
Pasqual Cuenca Garcia
DNI : 20 .736 .14 7

Beques de menjador, desembre 91

109 .200, -

C .P . BAGES
Marina Solé Sardan s
DNI : 39 .310 .47 4

Beques de menjador, desembre 91

27 .720, -

C .P . PARE IGNASI PUI G
Clodomiro crespo Sosa
DNI : 11 .888 .867

Beques de menjador, desembre 91

42 .000, -

18 .480, -

TOTAL

1 .618 .222, -

---------------------------- -

4 .1 .1 .

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTUR A
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4 .1 .1 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI D E
COL .LABORACIO A SIGNAR AMB L'ASSOCIACIO CULTURAL
"BLOC" PER A L'ORGANITZACIO DE LA CAMPANYA "MUSIBLOC ,
PROGRAMACIO ESTABLE DE MÚSICA A MANRESA 1993° °

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en l a
informació juvenil en 1 'àmbit de Manresa i la seva àrea d° influència, aquest Ajuntament creu convenient donar suport a
serveis especialitzats a aquesta finalitat .
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una Associació Cultura l
anomenada "BLOC", que a través del seu Servei d'Informació a l
Jove, està desenvolupant una tasca important adreçada a l a
joventut oferint-li serveis i informació que li són de gra n
interès .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboraci ó
amb aquesta Associació, per a l'organització d'una campanya d e
música a la nostra ciutat, que portarà el nom genèric d e
11 Musibloc, Programació Estable de Música a Manresa . 1993°" .
Atès el que s°estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulaci ó
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al Reglament
de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents :
A C O R D S
ler .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'Associació Cultural "BLOC" de l a
nostra ciutat, per a l'organització d'una campanya de música a
Manresa, que portarà el nom genèric de "Musibloc, Programaci ó
Estable de Música a Manresa 1993", i de conformitat amb el tex t
que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
El Sr . Llobet ï Corominas diu que aquest conveni és similar a l
d'anys anteriors, i només remarca dues diferències . Una és qu e
l'assignació del municipi aquest any inclou la subvenció que el s
donava la Generalitat directament, i per una organització mé s
pròpia de la Generalitat aquest any fan arribar via subvenció a
l'Ajuntament aquests diners, els quals augmenten amb escreix .
Ressalta també que amb la mateixa quantitat de pressupost qu e
l'any passat, Bloc agafa el compromís de fer com a mínim una obr a
més que l'any passat . La resta té característiques de continuï-

tat .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
4 .1 .2 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI D E
COL .LABORACIO AMB L'AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES PE R
A L'ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA qE TEATRE TELÓ-93 .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en el cam p
cultural i concretament en el terreny teatral en l'àmbit d e
Manresa i la seva àrea d'influència, aquest Ajuntament cre u
convenient donar suport a serveis especialitzats a aquest a
finalitat .
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenad a
AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES, que a través del seu Grup Cultural ,
està desenvolupant una tasca important en l'organització i
promoció de diferents activitats culturals .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboració
amb aquesta entitat, per a l'organització d'una campanya d e
teatre a la nostra ciutat, que portarà el nom genèric de "TELO 93" .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulaci ó
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al Reglamen t
de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Pl e
de la Corporació l'adopció dels següents :
A C O R D S
ler .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'entitat Agrupació Cultural del Bage s
de la nostra ciutat, per a l'organització d'una campanya d e
teatre a Manresa, que portarà el nom genèric de "TELO-93", i d e
conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és un conveni nou perqu è
fins ara la programació de teatre era organitzada directament
dins el municipi, però a 1'establir una nova normativa l a
Generalitat, per a poder-s'hi incorporar aquestes organitzacions ,
sense que això mermi les ajudes econòmiques, es va fer una reuni ó
amb els diferents sectors del teatre per veure si es trobava un a
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via de solució, fins i tot fent la proposta de fer alguna cosa
mixta, que l'Ajuntament pogués fer una part, i hi va have r
l'agradable sorpresa que una entitat va dir que s'atrevia a fer se càrrec d'aquesta programació amb el total de pressupost que
s'oferia, similar al de l'any passat, però amb l'obligació de fe r
cinc obres més durant l'any . En principi, doncs, es subscri u
aquest conveni amb l'Agrupació Cultural del Bages perquè aques t
any funcioni d'una manera autònoma la seva organització .
El Sr . Perramon i Carrió diu que tot i que entén que la via d e
gestió del tema del Teló obeeix a unes qüestions que havie n
plantejat aquí, per l'agilitat i possibilitat de reinvertir el s
diners i, per tant, es buscava una certa garantia d'èxit en el s
resultats d'assistència al públic, vol demanar-li al Sr . Llobet
si l'equip de govern havia ofert la possibilitat d'organitzar e l
Teló a més d'una entitat o havia pensat en més d'una entitat, i
si hi havia hagut manifestacions positives o negatives per par t
d'altres entitats . Una altre qüestió és per veure si es va fe r
aquella reunió d'assessors que s'havia acostumat a fer, per a l a
programació teatral, és a dir, si abans de decidir aquest a
programació, es va fer la reunió, perquè poguessin donar opinió ,
i una altra qüestió és per saber si totes les actuacions qu e
sembla que s'han anunciat com a possibles, estan mínimamen t
confirmades o és una manifestació d'intencions, i no està encar a
lligada la contractació, ja que els ha arribat que algún del s
grups que s'esmentaven com a possibles actuants, no tenie n
notícia que s'hagués contactat amb ells, però potser s'havi a
contactat amb el seu representant .
E1 Sr . Llobet i Corominas manifesta que l'any passat hi va have r
una experiència d'un parell d'ocasions d'intentar fer unes obre s
de teatre a través d'un suport d'aquesta mateixa entitat, i va
semblar que la cosa era d'èxit, i amb aquesta experiència va n
anar a aquesta reunió, en la qual hi van convocar tots el s
sectors, i a persones en particular . L'Ajuntament hi anava am b
la intenció d'oferir una part d'aquestes obres a qui li semblé s
que ho podia organitzar, però allà mateix, va sorgir la possibi litat de 1°Agrupació Cultural del Bages, i ells es van comprome tre a tenir una reunió l'endemà mateix per prendre una decisió ,
i al cap de dos dies van confirmar que ho tirarien endavant . Per ò
aleshores en una segona reunió i portar ja un esboç de program a
més o menys elaborat, sí que potser amb algú li va semblar qu e
ja era una cosa feta . E1 que és important és que això vagi bé ,
i val a dir, que tots els grups es van sumar per oferir la sev a
col .laboració en tot el que hi pogués haver, i la prova és qu e
es farà una programació conjunta amb Bloc i Agrupació Cultura l
de mig any, i es mirarà que els dies no coincideixin perquè no
hi hagi duplicitat d'actes, etc, és a dir, sembla que s'intent a
anar trobant una fórmula de col .laboració bona per a le s
entitats .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que desitjarien que aquesta soluci ó
que es pren, serveixi d'una vegada perquè el Teló ompli teatres

a Manresa, i potser al fer-se des d'una entitat que no és e l
propi ajuntament es té més sort i s'aconsegueix que els teatre s
de la ciutat s'omplin .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents i, per tant, es declara acordat :
1er .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'entitat Agrupació Cultural del Bage s
de la nostra ciutat, per a l'organització d'una campanya d e
teatre a Manresa, que portarà el nom genèric de "TELO-93", i d e
conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts .
4 .1 .3 .

DICTAMEN ATORGANT ELS NOMS "ALEXANDRE SOLER" I "ROVIRA
I TRIAS" A DOS CARRERS DE LA CIUTAT, UBICATS A LA ZONA
DE CAL GRAVAT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa, de data 19 de gener de 1993, s'acordà incoar expedient ,
a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions, per tal de donar els noms de "ALEXANDRE SOLER" i "ROVIR A
I TRIAS" a dos carrers de la Ciutat de Manresa, nomenant com a
Instructor de l'Expedient a1 Tinent d'Alcalde de Cultura, actuan t
com a Secretari del mateix la Cap de secció de 1'Area d'Acci ó
Ciutadana .
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de 1'Are a
d'Acció Ciutadana, en relació a l'atorgament dels noms d e
"Alexandre Soler" i "Rovira Trias" a dos carrers de la ciutat d e
Manresa, ubicats a la zona residencial de Cal Gravat i que va n
del carrer Puig i Cadafalch al carrer Alvar Aaltó .
Atès el que s'estableix als articles 17 i 23 del Reglamen t
d'honors i Distincions, aprovat el dia 22 de desembre del 1976 ,
i atès que s'han realitzat tots els actes previstos en el s
articles 21, 22 i 23 del mateix text .
Es pel que, el Tinent d'Alcalde de Cultura proposa al Ple de l a
Corporació Municipal l'adopció dels següent s
A C O R D S
1r .- Atorgar els noms de "Alexandre Soler" i "Rovira i Trias" a
dos carrers de la ciutat de Manresa, ubicats a la zona residencial de Cal Gravat i que van del carrer Puig i Cadafalch a l
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carrer Alvar Aaltó, segons es grafia en el plànol adjunt .
2n .- Col .locar les plaques i retolacions que corresponguin, al s
carrers esmentats .
3r .- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques ,
les circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relaci ó
detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i la dat a
de la mateixa . "
El Sr . Llobet i Corominas diu que saben que queden altres nom s
pendents d'adjudicar a carrers que s'han aprovat, però aquesta
era l'oportunitat per acabar de donar nom a la zona de Ca l
gravat, en el qual tot són noms d'arquitectes més o meny s
vinculats a la ciutat de Manresa, i ha semblat de fer la propost a
d'aquests dos noms, però això no vol dir pas que no es continu ï
pensant en les possibles adjudicacions que hi ha pendents .
E1 Sr . García i Comas diu que aquestes persones malgrat no se r
de Manresa, sí que hi han treballat força directament . Fa nota r
una certa contradicció en les assignacions de noms, en relaci ó
amb l'edifici . Es a dir, l'actual nom de Soler i March est à
situat entre l'ambulatori i la Plaça d'Espanya, molt a la vora
de 1°Institut, i el fet que l'Institut sigui una obra de Sole r
i March confón, si se segueix amb la lògica que l'arquitecte Om s
és en la Casa Lluvià, Casino, i en aquest punt . Suposa que e l
Soler i March es refereix a la part del Leonci Soler i March . Té
certa lògica si es pensa que molt a la vora hi ha el Sarret i
Arbós, que seria el punt dels historiadors . Es podrien dona r
possibles conflictes de confusions amb el cognom Soler i March ,
si no es situés el nom d'Alexandre . Una altra possibilitat qu e
no estaria en contradicció amb la toponímia que es va emprant i
que seria la d'anomenar-lo Arquitecte Soler . Voldria qu e
s'analitzés quin nom sembla millor, si Alexandre Soler o b é
Arquitecte Soler . També diu que el fet que la toponimia sigui u n
reflex de la història de la ciutat, seria bo que en les plaque s
que es van posant als carrers s'hi fessin petits esments ,
escuets, de les dades de naixement i una mica el motiu d'aquell a
persona .
El Sr . Llobet i Corominas diu que recull aquest darrer suggeriment perquè pot estar bé i es pot estudiar . Pel que fa a l a
confusió amb els Soler i March, diu que no es produirà ta l
confusió, perquè el nom que es pensa posar és el d'Alexandr e
Soler . I 1°altre serà Rovira i Trias, ja que aquell és un secto r
d'arquitectes .
El Sr . García i Comas diu que si se situés a sota del propi no m
la dada de naixement ja quedaria solucionat segurament .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'art .

17 del Reglament d'Honors i Distincions, es declara acordat :
1r .- Atorgar els noms de "Alexandre Soler" i "Rovira i Trias" a
dos carrers de la ciutat de Manresa, ubicats a la zona residencial de Cal Gravat i que van del carrer Puig i Cadafalch a l
carrer Alvar Aaltó, segons es grafia en el plànol adjunt .
2n .- Col .locar les plaques i retolacions que corresponguin, al s
carrers esmentats .
3r .- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques ,
les circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relaci ó
detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i la dat a
de la mateixa .
4 .1 .4 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL DEL REGLAMENT PERA
L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMEN T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que l'Ajuntament de Manresa té la voluntat de contribui r
a la normalització plena del català en l'àmbit administrati u
municipal, voluntat que es va fer palesa en acord del Ple de l a
Corporació Municipal de data 17 de juny de 1983, en el qua l
s'adoptaren un seguit de disposicions pel que fa a l'actuaci ó
administrativa de l'Ajuntament .
Atès que també vol adoptar el compromís d'impulsar institucionalment 1°ús de la llengua catalana a la ciutat de Manresa .
Atès que s'ha vist la necessitat que les disposicions acordade s
en la sessió plenària de 17 de juny de 1983 siguin actualitzade s
i adoptin la forma legal d'un reglament per a l'ús de la llengu a
catalana a l'Ajuntament de Manresa .
Atès el que s'estableix als articles 5 i 7 .3 de la Llei 7/83, d e
18 d'abril, de Normalització Lingüística a Catalunya .
Atès que aquesta iniciativa va ser presentada al Ple del dia 2 0
d'octubre de 1992 i va quedar sobre la taula .
Atès que des d'aleshores ençà s'han realitzat algunes modificacions en el redactat del reglament .
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del s
següents
A C O R D S
lr .- Aprovar
catalana que
adoptades en
Municipal de

inicialment e1 Reglament per a 1°ús de la llengu a
s'adjunta a l'expedient, derogant les disposicion s
aquest sentit per acord del Ple de la Corporaci ó
data 17 de juny de 1983 .

2n .- Exposar-lo al públic per un termini de 30 dies, mitjançan t
edicte inserit al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de l a
Província, en els termes de l'article 49 de la Llei 7/85, de 2
d'abril i article 162 .2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, al s
efectes de presentació de reclamacions . Per manca d'aquestes, e l
present acord esdevindrà definitiu sense més tràmit . "
El Sr . LLobet i Corominas diu que aquest dictamen ja s'havi a
presentat en un Ple anterior, i com que hi van haver unes esmene s
presentades per 1'ENM, es van recollir . Creu que aquest Reglamen t
ha estat una cosa força consensuada .
E1 Sr . Esclusa i Espinal diu que 1'ENM troba altament positiu e l
sistema de treball que hi ha hagut, al recollir les esmenes
presentades aquell dia i d'altres . Pensa que estan en el camí d e
la manera com s'han de treballar molts reglaments .
E1 Sr . Valls i Riera diu que davant aquest reglament, inicialmen t
tenien un dubte, i és que un reglament és una normativa d'obliga t
compliment, no és un llistat de voluntat, ni d'intencions, i
tampoc és d'aplicació i de compliment voluntari . Per tant, é s
molt difícil per part d'una administració regular una qüesti ó
lingüística en un moment, quan en l'existència de dues llenques ,
sempre n'hi ha d'haver una que vagi per sobre de l'altre forçosa ment, i creuen que dins el mateix reglament hi poden haver u n
seguit de problemes d'aplicació pràctica . Teòricament hi pode n
estar absolutament d'acord, però a la pràctica hi pot haver
problemes, perquè en si amplia el marc d'actuació del mateix a
les relacions de l'ajuntament amb el que són els servei s
indirectament prestats per empreses privades, com són le s
concessionàries, també problemes amb el mateix personal d e
l'ajuntament, pel fet que és d'obligat compliment . Pensen qu e
la millor postura a adoptar és la de l'abstenció, malgra t
teòricament hi estiguin d'acord, però la seva aplicació pràctic a
pot portar problemes com al llarg del Ple es veurà .
El Sr . Llobet i Corominas diu que aquest reglament, a part del s
polítics, també ve acceptat pels tècnics més qualificats d e
l'ajuntament .
El Sr . Valls i Riera diu que està plenament convençut que el s
tècnics hagin aprovat el reglament, però la decisió polític a
final la pren el Ple de la Corporació . La seva postura és tan
sols per fer veure els problemes que pot comportar amb u n
reglament d'aquestes característiques, i és que amb un sobrevin gut d'aquest Ple, l'Ajuntament novament fa una contractació d e
150 milions de pessetes, amb un document redactat tot íntegramen t
en castellà, i el Ple ho aprova avui . Es pregunta si s'ha de fe r
tot tan perfecte, quan l'Ajuntament aprova un contracte de 15 0
milions amb una entitat d'estalvi, quan a més aquest Ple ja v a
demanar una altra vegada que es redactés en català . Per tant ,
quan parlen de contradiccions en la seva aplicació pràctica ,
parlen d'aquestes, i davant d'aquesta posició el millor que poden

fer és abstenir-se .
Sotmès 1' assumpte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (12/
CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, ès declar a
acordat :
lr .- Aprovar
catalana que
adoptades en
Municipal de

inicialment el Reglament per a l'ús de la llengu a
s'adjunta a l'expedient, derogant les disposicion s
aquest sentit per acord del Ple de la Corporaci ó
data 17 de juny de 1983 .

2n .- Exposar-lo al públic per un termini de 30 dies, mitjançan t
edicte inserit al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de l a
Província, en els termes de l'article 49 de la Llei 7/85, de 2
d'abril i article 162 .2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, al s
efectes de presentació de reclamacions . Per manca d'aquestes, e l
present acord esdevindrà definitiu sense més tràmit .
5 .-

AREA D'URBANISM E

5 .1 . REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME I OBRES PUBLIQUE S
5 .1 .1 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECT E
D'URBANTTZACIO DE L'ILLA DE CARRERS PEP VENTURA ,
AMADEU VIVES, PAU CASALS I STA . JOAQUIMA1°LA PARADA "

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 17 de novembre de 1992 fou adoptat acor d
aprovant inïcialment el projecte d'urbanització anomenat PROJECTE
D'URBANITZACIO DE L'ILLA CARRERS PEP VENTURA, AMADEU VIVES, PA U
CASALS I STA . JOAQUIMA "LA PARADA", així com la seva exposici ó
pública durant el termini de quinze dies .
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançan t
anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província núm . 13 ,
del dia 15 de gener de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7' °
del dia 16 de gener, així com en el tauler d'anuncis municipal ,
sense que hagi estat presentada cap mena d'al .legació .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposan t
l'aprovació definitva del projecte d'urbanització, en aplicaci ó
del que disposa l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, obres Públiques i Serveis, ha de proposar que pel Pl e
Municipal siguin adoptats els següent s
A C O R DS
lr APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat

fer és abstenir-se .
Sotmès 1' Assumpte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (1 2
CA',- 3 ENM' i 1 GMP) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, es declara
acordat :
lr .- Aprovar inicialment el Reglament per a l'ús de la llengua
catalana que s'adjunta a l'expedient, derogant les disposicion s
adoptades' en aquest sentit per acord del Ple de la Corporaci ó
Municipal de data 17 de juny de 1983 .
2n . -f,Expoar-lo al públic per un termini de 30 dies, mitjançan t
edicte .irserit al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de l a
Provínci a,, en els termes de l'article 49 de la Llei 7/85, de 2
d°abril i article 162 .2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, al s
efectes de presentació de reclamacions . Per manca d'aquestes, e l
present acord esdevindrà definitiu sense més tràmit .
5 .-

AREA D'URBANISME

5 .1 .REGIDORIA-DELEGAnA n'URBANISME I OBRES PUBLIQUE S
5 .1 .1 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE _
D'URBANITZACIO Dom
L'ILLA DE CARRERS
CARDE
PEP VENTURA ,
AMADEU VIVES, PAU CASALS I STA . JOAQUIMA "LA PARADA "

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 17 de novembre de 1992 fou adoptat acor d
aprovant inicialment el projecte d'urbanització anomenat PROJECT E
D'URBANITZACIO DE L'ILLA CARRERS PEP VENTURA, AMADEU VIVES, PA U
CASALS I STA . JOAQUIMA "LA PARADA", així com la seva exposici ó
pública durant el termini de quinze dies .
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm . 13 ,
del dia 15 de gener de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7 10
del dia 16 de gener, així com en el tauler d'anuncis municipal ,
sense que hagi estat presentada cap mena d'al .legació .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant
l'aprovació definitva del projecte d'urbanització, en aplicaci ó
del que disposa l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, Obres Públiques i Serveis, ha de proposar que pel Pl e
Municipal siguin adoptats els següent s
AC O R DS

lr APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat

'
'
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PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ILLA CARRERS PEP VENTUR íI~,
EU
VIVES, PAU CASALS I STA . JOAQUIMA "LA PARADA", de conformitat a l
que disposa l'article 64 .1, lletra d), del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol .
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitiva ment aprovat en l'apartat anterior, així com una còpia d e
l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme d e
Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64 .1, lletra
e), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como e n
un dels diaris de major circul .lació de la província i a l a
premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del project e
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i
titulars de dret reals que puguin resultar afectats . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que aquesta és una aprovaci ó
definitiva d'un projecte d'urbanització al sector de la Parada ,
i que aquesta urbanització i el posterior manteniment està lliga t
en un conveni amb aquesta promoció .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat del s
presents .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i el debat conjunt del s
punts 5 .1 .2 i 5 .1 .3 de l'ordre del dia .
5 .1 .2 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECT E
D'URBANITZACIO DEL PASSATGE PUIG . TRAM1

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 15 de desembre de 1992 fou adoptat acor d
aprovant inicialment el projecte d'urbanització anomenat PROJECT E
D'URBANITZACIO PASSATGE PUIG . TRAM 1, així com la seva exposici ó
pública durant el termini de quinze dies .
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançan t
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm . 17 ,
del dia 20 de gener de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7 11
del dia 30 i 31 de gener respectivament, així com en el taule r
d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap men a
d'al .legació .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposan t
l'aprovació definitva del projecte d'urbanització, en aplicaci ó
del que disposa l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, Obres Públiques i Serveis, ha de proposar que pel Pl e
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Municipal siguin adoptats els següent s
A C O R DS
lr APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomena t
PROJECTE D'URBANITZACIO PASSATGE PUIG . TRAM 1, de conformitat a l
que disposa l'article 64 .1, lletra d), del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol .
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitiva ment aprovat en l'apartat anterior, així com una còpia d e
l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme d e
Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64 .1, lletr a
e), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como e n
un dels diaris de major circul .lació de la província i a l a
premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del project e
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i
titulars de dret reals que puguin resultar afectats . "
5 .1 .3 .
'

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECT E
D'URBANITZACIO DEL PASSATGE PUIG . TRAM2

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenàri a
celebrada el dia 15 de desembre de 1992 fou adoptat acor d
aprovant inicialment el projecte d'urbanització anomenat PROJECTE
D'L.URBANITZACIO PASSATGE PUIG . TRAM 2, així com la seva exposici ó
púdica durant el termini de quinze dies .
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant
ankinç publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm . 17 ,
del dia 20 de gener de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió 7 "
dé;1,dia 30 i 31 de gener respectivament, així com en el taule r
d'anixnci s, municipal, _sense que hagi estat presentada cap men a
d'al :legació .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposan t
l'aprovació definitva del projecte d'urbanització, en aplicaci ó
del que disposa l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 .

E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
mémb?es que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, Obres Públiques i Serveis, ha de proposar que pel Pl e
Munic!ipàl siguin adoptats els següent s
8~. Q R DS

1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomena t

PROJECTE_D'URBANITZACIO PASSATGE PUIG . TRAM 2, de conformitat a l
que rdispo`sa l'article 64 .1, lletra d), del Decret Legislatiu

v
:«Ç AM

48
l'
1/1990, de 12 de juliol .

A

R

//

2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitiva ment aprovat en l'apartat anterior, així com una còpia d e
l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió d'Urbanisme d e
Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64 .1, lletra
e), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, aixi como e n
un dels diaris de major circul .lació de la província i a l a
premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del project e
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i
titulars de dret reals que puguin resultar afectats . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich expressa que aquest és un sol project e
que s'ha subdividit en dos trams, i la raó és perquè una par t
d'aquest Passagte Puig està obert i la resta està per obrir .
Sotmesos a votació ambdós dictamens són aprovats per unanimita t
dels presents .
5 .1 .4 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE LA PROPOSTA DE DECLARACI Q
DE SECTOR D'URBANITZACIÒ PRIORITÀRIA DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT ANOMENAT "TOSSAL DELS CIGALONS "

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la voluntat d'aquest Govern municipal de procedir a la
declaració del sector de sòl urbanitzable programat anomena t
"Tossal dels Cigalons" com a sector d'urbanització prioritària ,
per tal de realitzar el seu desenvolupament amb la majo r
celeritat possible .
Atesa la Memòria justificativa redactada pels serveis municipal s
acreditant el compliment d'aquestes condicions en relació a l
sector de sòl urbanitzable programat anomenat "Tossal del s
Cigalons", amb la documentació exigida a l'article 198 .2 de l
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
Atès l'informe emès pels serveis juridics municipals proposan t
l'aprovació de la proposta de declaració i la seva exposici ó
pública .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
ACORD S
a` . - APROVAR LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SECTOR DURBANITZACI Ó
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PRYORITÀRIA DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT ANOMENAT " TOSSAL DELS CIGALONS "

d'aquest municipi, amb els efectes que es preveuen en el Capíto l
6 del Títol 4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pe l
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística .
ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA,
durant el termini d'un mes i
mitjançant publicació dels corresponents anuncis en la prems a
local i en el Butlletí Oficial de la Província, de la propost a
de declaració de sector d'urbanització prioritària aprovada en
l'apartat anterior, en compliment del que disposa l'article 19 8
.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
2 `" .-

SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ D'URBANISME 1' expedien t
tramitat, un cop transcorregut el termini d'exposició pública amb
incorporació de les al .legacions que en el seu cas hagin pogu t
presentar-se, sol .licitant que sigui informat favorablement i
proposada la declaració a l'Honorable Senyor Conseller d e
Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat al qu e
disposen els articles 198 .1 i 197 .2 del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol" .

El Sr . De Puig i Viladrich intervé dient que aquest és u n
recorregut més en tot el tema de la modificació del Pla parcia l
del Tossal dels Cigalons . Es va tramitar amb una modificaci ó
sobretot per acomodar-lo a la Llei de Mesures . Posteriorment i
tenint en compte que hi ha un seguit de condicionants, bàsicament
tenir una subvenció concedida per la Generalitat basant-se en e l
compromís d'edificar un determinat nombre d"habitatges d e
protecció oficial, de 118 milions de ptes . i tenint en compte l a
possibilitat que es té a través de la legislació catalana d e
suprimir un termini, sobretot l'aprovació provisional, si es f a
la declaració de sector d'urbanització prioritària, es passa pe r
aquest Ple aquesta aprovació i esperen que a partir de l a
publicació d'aquesta aprovació es puguin complir els terminis pe r
tirar endavant la urbanització i posterior edificació d'aques t
sector conegut com a Tossal dels Cigalons .
E1 Sr . Perramón i Carrió diu que el vot de 1'ENM serà afirmati u
a aquesta proposta, i de la mateixa manera que de vegades ha n
manifestat discrepància o crítiques en determinades actuacions
de la regidoria d'Urbanisme, han de felicitar en aquesta ocasi ó
aquesta actuació, tant el fet de l'obtenció dels diners d'aquesta
subvenció, com la decisió de posar la directa en aquest pl a
parcial que permetrà dotar a Manresa d'un terreny per edifica r
habitatges, necessari per tal d'evitar la puja del preu de l
terreny, i els sembla molt positiu per la ciutat .
E1 Sr . García i Comas diu que en la declaració d'urbanitzaci ó
prioritària el que faran serà dotar la ciutat d'una extensió d e
sòl urbanitzat, que és una mica el parent pobre de tota l'evolu ció del Pla General . Dotar d'aquest sòl i alhora edificar i
urbanitzar tota la zona d'entrada per la banda del carrer Lepant
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i el Cardener, és l'objectiu que pretén el propi pla géhéiai,• i
parcial per desenvolupar la zona . E1 seu grup votarà favàràble ment a la declaració d'urbanització prioritària, donant un marg e
de confiança a l'equip de govern en quan que s'ha d'entendre qu e
complirà els terminis que se li imposa . La Llei catalana, e n
aquest aspecte, marca un ritme de fer les urbanitzacions i
d'executar el planejament . En cas d'incompliment d'aquest s
terminis hi ha tots uns mecanismes per executar els propis sòl s
i fins i tot per subrocar l'obligació d'urbanitzar a la pròpi a
comissió d'urbanisme . Es una mica el fet que l'incompliment e n
aquest cas, estaria controlat per la pròpia administraci ó
autonòmica . En el que seria la tramitació d'aquest Pla General ,
tal i com van exposar a la darrera comissió d'Urbanisme, s e
senten marginats, pel fet que s'han donat explicacions a le s
associacions de veïns i als propis promotors d'aquest Pla, per ò
en canvi, el seu grup no ha tingut ocasió que se li exposés pe r
pròpia iniciativa de l'equip de govern . Pensa que els plans s'ha n
d'aprovar en aquesta sala i, és amb els propis grups municipal s
amb qui s'han de fer els acords, i a més amb els altres sector s
de la ciutat . En la darrera comissió d'urbanisme es va acorda r
solucionar aquests aspectes i esperen que hi hagi un canvi en
aquestes modificacions de pla general, ja que si en un momen t
donat es van prendre els acords per consens de totes les force s
polítiques, qualsevol canvi sigui també pres per consens de tote s
les forces polítiques .
El Sr . De Puig i Viladrich diu que en aquests moments que s'est à
discutint el pla del Tossal dels Cigalons pensa que hi ha hagu t
una sensibilització de l'equip de govern sobre aquest tema, i de s
del principi hi ha hagut una aportació per part d'alguns grups ,
per part de les associacions de veïns i per part dels promotors ,
i fins i tot en algún moment s'ha plantejat canviar el pla d e
compensació pel de cooperació, ja que l'administració ha d e
prendre la iniciativa . A la comissió d'urbanisme ja va explicar ho el millor que va poder, però ho repetirà en aquest Ple ,
malgrat no tenir sensació d'haver marginat a ningú . Molte s
vegades s°ha dit per part del GMS que es consultin els temes am b
les associacions de veïns, amb els propietaris, i creu que aix ò
ho han fet, però no cal patir, perquè serà la comissió d'urbanis me de l'Ajuntament i el Ple de l'Ajuntament qui aprovarà aques t
tema . Repeteix el que ja va dir, i és que si el GMS o qualsevo l
altre grup tenia interés en saber quelcom més, ell personalmen t
es reuniria amb el grup i explicaria el que s'havia fet, i si a
algún altre grup se li va donar l'explicació va ser perquè aix í
ho van demanar . S'adreça al Sr . García dient que, de veritat, n o
hi va haver cap voluntat de marginació i vol que això quedi cla r
i en quedi constància en aquest Ple .
El Sr . Canongia i Gerona diu que potser no hi ha hagut aquest a
voluntat de marginació, però el seu grup se'n sent de marginat ,
aquest és el problema, i és molt trist que un grup d'aques t
Ajuntament s°hagi d'assabentar per part d'una associació de
veïns, per uns propietaris, per uns professionals, que s'est à
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duent a terme aquest tipus de modificació del pla gener81 . Pe r
al GMS és molt fort, i fins al darrer moment han estat csperan t
per veure si el regidor d'urbanisme ho comunicava, i s°ha n
esperat fins que ha estat sobre la taula passar-ho a urbanitzaci ó
prioritària, simplement això . Per últim, el Sr . García ho ha di t
molt clar, és a dir, donar un marge de confiança a 1' equip d e
govern per tirar endavant això, d'aquesta manera, però que compt e
perquè se la poden jugar, ja que si no es compleixen els termini s
una part de l'urbanisme d'aquesta ciutat, deixarà de se r
competència d'aquest Ple per passar a ser competència de l
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de l a
Generalitat de Catalunya . Per tant, cal posar la maquinària a
punt i treballar fort, que és el tema clau, doncs si l'ajuntamen t
és capaç de complir els terminis serà perfecte, però si no, h i
haurà problemes seriosos .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que el que és important realment ,
és tirar endavant el Tossal dels Cigalons, i això és la cosa pe r
la qual s'han d'alegrar tots els grups, creu que aquesta és l a
notícia, i no les altres coses .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents i, per tant, es declara acordat :
l r .- APROVAR LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SECTOR D°URBANITZACI Ó
PRIORITÀRIA DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT ANOMENAT " ToSSAL DELS CIGALONS

fO
d'aquest municipi, amb els efectes que es preveuen en el Capíto l
6 del Títol 4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pe l
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística .

2 " .- ACORDAR L°EXPOSICIÓ PÜBLICA, durant el termini d'un mes
mitjançant publicació dels corresponents anuncis en la prems
local i en el Butlletí Oficial de la Província, de la propost
de declaració de sector d'urbanització prioritària aprovada e
l'apartat anterior, en compliment del que disposa l'article 19
.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
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3 r . - SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ D'URBANISME 1' expedien t
tramitat, un cop transcorregut el termini d'exposició püblica amb
incorporació de les al .legacions que en el seu cas hagin pogu t
presentar-se, sol .licitant que sigui informat favorablement i
proposada la declaració a l'Honorable Senyor Conseller d e
Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat al qu e
disposen els articles 198 .1 i 197 .2 del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol .
6 .-

AREA D'INTERIO R

6 .1 . REGIDORIA-DELEGADA D°HISEND A
6 .1 .1 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE LA REVISIO DEL PRE U
UNITARI PER KM . DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORTS URBANS

DE VIATGERS PER A 199 3
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist l'escrit presentat pel Sr . Francesc Sagalés i Sala, e n
representació de la societat EMPRESA CASTELLÀ, S .A . concessionària del servei públic de transports urbans de viatgers d e
la ciutat, sol .licitant la revisió del preu unitari per km . de
servei per a l'exercici 1993 .
Vista la proposta de revisió del preu unitari/km . de serve i
formulada pel Cap del Servei d'Hisenda, degudament fiscalitzad a
pel Sr . Interventor .
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'hono r
de proposar al Ple de la Corporació municipal l'adopció del
següent
AC O R D
"Aprovar la revisió del preu unitari per km . de servei públic d e
transports urbans de viatgers, resultant d'aplicar un coeficien t
teòric de revisió kt igual a 1,06394 . E1 preu unitari /km . de
servei (P) es deduirà de les següents retribucions fixe i
variable, en funció del dimensionat total de kms . de l'exercici .
Retribució fixe (R), de DISSET MILIONS TRES-CENTES SIS MIL DUES CENTES CINQUANTA-SIS PESSETES (17 .306 .256-) .
Retribució variable (r), de TRES-CENTES SETANTA-CINC AMB VINT-I DUES PTES/KM . de servei (375,022 ptes ./km .) .
Les esmentades retribucions seran d'aplicació amb efectes des de l
dia primer de gener de 1993 . 1 °
E1 Sr . Sala i Rovira diu que com cada any es presenta aquí l a
revisió del preu unitari per quilòmetre, en funció d'un inform e
d'aplicació de les actualitzacions dels diferents components d e
la fórmula polinòmica, ja que es calculen els coeficients i a l
final dóna aquest increment del 6'394 per cent i que és el qu e
s'aplica tant a la retribució fixa, que ja ve fixada pe r
exercicis anteriors, com a la retribució variable, que sempre é s
la base de l'exercici anterior . I a partir d'aquí surt l'aplica ció dels preus que regiran en funció de la concessió de l
transport públic urbà .
Sotmès 1' assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (1 2
CiU, 2 ENM, 1 GMP) i 8 abstencions (GMS) .
6 .1 .2 .

DICTAMEN INFORMANT LA SOL .LICITUD DE DE REVISIO DE LE S
TARIFES DEL SERVEI PUBLIC D'AUTO-TAXIS DE LA CIUTATI
APROVACIO DEL RÈGIM TARIFARI PER A 199 3
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E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la sol .licitud de revisió de les tarifes del servei públi c
d'auto-taxis presentada pel Sr . DIEGO PLAZA HERNPNDEZ, e n
representació del Sindicat de Treballadors Autonòms del Taxi d e
Catalunya (S .T .A .T .C .) .
Atès que les tarifes actualment vigents van ser autoritzades pe r
resolució de la Comissió de Preus de Catalunya del dia 7 de mai g
de 1992 .
Atès allò que estableix els articles 129, 148 i següents de l
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, articles 22 i
23 del Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans d e
Transport en Automàbíls Lleugers, i article 48 de la Lle i
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals .
Vistes les memòries presentada i l'informe emès pel Cap de l
Servei d'Hisenda .
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor
de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció de l
següent
A C O R D
Primer .Informar en part favorablement la sol .licitud d e
revisió de les tarifes del servei públic d'auto-taxis de la
ciutat de Manresa i aprovar el següent règim tarifar i per a
l'exercici 1993 :
I .- SERVEIS ORDINARIS
1 .- Baixada de bandera
2 .- Qm . de recorregut
3 .- Hora d'espera

PTES
15 0
81

1 .51 5

II .- SUPLEMENTS
1 .- Servei nocturn (de 22 a 7 hores )
75
2 .- Servei festius
75
3 .- Sortides a estacions de RENFE, FFCC I
AUTOBUSOS
75
4 .- Sol .licitud per telèfon (amb baixada d e
bandera quan l'usuari pugi al vehicle) 145
5.- Serveis especials (Bodes, enterraments i
similars, per hora o fracció, incloent-h i
quilometratge i espera)
6.- Transport de maletes i similars
(55 x 35 x 35 cms . de tamany )
7.- Gossos (discrecional)

2 .13 5
80
11 0

Les anteriors tarifes inclouen 1'IVA, al tipus reduït del 6% .
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Traslladar aquest acord, juntament amb 1'expe~C d e
Segon ..licitud
de la revisió de les tarifes, a la Comissió d e
la sol
Preus de Catalunya, als efectes de la seva aprovació i procedir ,
un cop acordada aquesta, a la seva publicació a1 Butlletí Oficia l
de la Província . "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que com cada any, els representants del s
taxistes de Manresa presenten una proposta de tarifes que ,
després d'estar degudament analitzada, s'ha cregut adient que l a
proposta que s'havia de presentar al Ple havia de ser a la baixa ,
tal i com es desprèn de l'informe i també de l'annex segon de l
mateix, i la proposta que es presenta,en principi, té u n
increment mitjà que està entre el 7,1 i el 7,5 per cent respect e
a les tarifes vigents en aquest moment . Ara es demana una nov a
proposta de tarifes que en cas de ser aprovada per aquest Ple ,
es trametria a la Comissió de Preus de Catalunya a fi i efect e
que emetés dictamen al respecte . Creuen que l'increment é s
l'adequat i proposen l'aprovació de la proposta .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat del s
presents .
6 .1 .3 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE LA SEGONA REVISIO DE PREU S
DE LA CONCESSIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT I
CONSERVACIO D'INSTAL .LACIONS D'ENLLUMENAT PUBLICI
SEMAFORIOUES, A FAVOR DE LA CONCESSIONARIA SOCIEDA D
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S .A . (SICE )

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la sol .licitud de Revisió de Preus formulada per 1' entita t
mercantil " SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S .A .
( SICE ) 10 , en la seva condició d'adjudicatària, en relació a l
Servei Municipal de Manteniment i Conservació d'instal .lacion s
d'enllumenat públic i semafòriques en el terme Omunicipal d e
Manresa .
Atesa la Revisió de Preus conformada per l'adjudicatària .
Atesa les clàusules de Revisió de Preus i la Fórmula Polinòmic a
prevista en el Plec de Clàusules del Contracte .
E1 Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple d e
la Corporació l'adopció del següen t
ACORD :
lr .- Aprovar la segona revisió de preus de la Concessió de l
Servei Municipal de Manteniment i Conservació d'Instal .lacions
d'enllumenat públic i semafòriques, resultant un coeficient d e
revisió de 1,005159 amb efectes des del dia 1 de gener de 199 2
i liquidar la quantitat de 156 .360 1 - ptes (inclòs el 15%

1

d'I .V .A), a favor de la Concessionària " SOCIEDAD IBERICA D E
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S .A . ( SICE ) 1t ( A-28002335, carre r
Monturiol, 16-18 Barcelona ), en concepte de la diferènci a
causada per l'aplicació del coeficient de revisió sobre le s
certificacions mensuals de servei corresponents al període d e
revisió, aprovades amb anterioritat a la data del document tècni c
de revisió de 5 de gener de 1993" .
2n .- Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l'expedient" .
El Sr . Sala i Rovira diu que aquest dictamen també és un a
aplicació d'una fórmula polinòmica d'actualització de preus d'un a
concessió .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que, en coherència amb el que va n
fer en el moment de la concessió votaran negativament .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 14 vots afirmatius (1 2
CiU i 2 ENM), 8 vots negatius (GMS) i 1 abstenció (GMP) .
6 .1 .4 .

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ D'INTERESSOS DE DEMORA
D'IMPORT
DE 821 .552 PTA A FAVOR DE "CONSTRUCCIONE S
COTS Y CLARET, S .L ." CAUSATS EN EL PAGAMENT DE L
CONTRACTE DE L'OBRA DE PAVELLO SALA DE BARRI EL_
PUJOLET

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en el contracte de l'Obra de PAVELLÓ " SALA DE BARR I
B0 EL PUJOLET adjudicat a l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES COT S
Y CLARET, SL tB , per acord del Ple de la Corporació de 17 d e
setembre de 1990, es causà una demora en el pagament del preu ,
verificada per informe del Sr . Tresorer, Cap dels Servei s
Financers, de 17 d'abril de 1991 .
Ates que en virtut del que estableix el Plec de Clàusules de l
contracte i l'art . 94 del Reglament de Contractació de le s
Corporacions Locals de 1953, la demora en el pagament acredit a
interessos de demora al tipus de l'interès legal del diner a
partir dels 120 dies següents a la data d'aprovació municipal de l
pagament .
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D:
lr .- Aprovar interessos de demora d'un import de 821 .55 2 1 - pte s
( inclòs 1'I .V .A . ), a favor de l'entitat mercantil "CONSTRUCCIO NES COTS Y CLARET, SL ", causats en el pagament del contracte d e
l'Obra de PAVELLÓ "SALA DE BARRI" EL PUJOLET ", de conformitat

amb el full de càlcul que s'acompanya al present .
2n .- Facultar al Sr Alcalde per a la signatura de la documentaci ó
necessària per a la complimentació de l'expedient "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que en aquest cas i a sol .licitud d e
l'empresa constructora que era Cots y Claret, es demanen el s
interessos de demora . S'ha estudiat el cas, s'han valorat el s
esmentats interessos i voldria explicar el perquè . En l'època e n
què es va realitzar això, el sistema de pagament de les subvencions per part de la Diputació pels temes que feien referènci a
a inversions, la forma que tenien de pagament era en funció d'un s
coeficients que tenien pre-fixats que era el 50% de la subvenci ó
quan hi havia el 50% de l'obra feta, a 90 dies de presentar l a
documentació a la Diputació, després pagament d'un 25% i pe r
últim un altre 25% . Això ha canviat i ara es paga en funció d e
les certificacions que es van fent de l'obra, la Diputació pag a
el coeficient de participació que tenen en el total de l'obra ,
però això fins l'any 1990 funcionava diferent . Aleshores v a
resultar que quan va ser l'hora de pagar les últimes certificacions, la 10 A i la 11 A, no es va poder fer front a les mateixe s
perquè no s'havien rebut els diners de subvenció corresponent ,
i fins que no es rebien els esmentats diners no es pagava l a
certificació, i això justifica el perquè d'aquests interessos .
Concretament la subvenció que es va rebre el 12 de juliol de 198 9
és la que fa referència al pagament que l'Ajuntament va fer e l
20-10-89 i la subvenció que van rebre el 23-4-90 fa referènci a
als dos pagaments que es van fer el 29-5-90 . Es cert que des qu e
la Diputació pagava fins que pagava l'Ajuntament hi havia u n
petit decalatge, però el nombre important de dies de decalatg e
venia donat per aquest endarreriment per la fórmula de pagamen t
que tenia la Diputació .
E1 Sr . Balet i Oller manifesta que tothom reclama, i no és qu e
trobi justes les demores, però també hi ha molts altres proveïdors que també pateixen retards en els pagaments, i no diuen res .
No sap si aquí hi ha discriminació o què hi ha, i com que no h o
veu massa just, s'abstindrà en aquest tema .
E1 Sr . Valls i Riera diu que malgrat no els agradi, compleixe n
el plec de clàusules, i per tant, s'han de liquidar aqueste s
quantitats, accepten les explicacions del Sr . Sala respecte a l
retard de les subvencions i votaran favorablement . Ara bé, donan t
com a bones les explicacions del sr . Sala, pregunta si l'ajunta ment es pot trobar amb altres obres del 90-91-92 en què tamb é
existeixi aquest problema, i ho diu amb el pavelló del Congost ,
perquè si existís aquest problema, tenint en compte que aquest s
interessos de demora s'apliquen amb un any de retard en e l
pagament, fent números menys o més grossos, estarien parlant d e
4 o 5 certificacions per import de 40 milions de pessetes ,
representarà uns 600 milions de pessetes . Pregunta si hi ha u n
càlcul previsible, o hi serà, o en tot cas, en quines obres e s
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trobarà l'ajuntament en què haurà de pagar interessos de demora ,
o bé per un problema de subvencions, o bé per un problem a
estricte de tresoreria . Pel que fa a aquest cas considera que s i
aquests interessos estan pactats amb clàusules, s'han de pagar ,
i no és una qüestió de discriminació, és de legalitat, i prou .
E1 Sr . Sala i Rovira contesta al Sr . Valls que efectivamen t
l'Ajuntament es trobarà en aquesta mateixa situació amb d'altre s
inversions, però no en la totalitat de l'import, com en el ca s
del pavelló que s'ha exposat anteriorment, perquè una part h a
estat liquidada dins els terminis, una altra part tampoc ha esta t
liquidada dins els terminis però que està liquidada, i quedar à
una part on dependrà una mica de quan arribin els diners d'altre s
administracions, i potser que aquí neixin algunes obligacion s
d'interessos de demora . Però no creu que l'exemple que ha posa t
el Sr . Valls sigui l'únic, li sembla que n'hi hauran més .
E1 Sr . Balet i Oller diu que si realment, tal com diu el contrac te, és obligat, naturalment tampoc es pot negar a l'evidència ®
i rectifica la seva intenció de vot, però no rectifica la sev a
crítica al que està succeint en el sentit que d'altres proveïdors que no tenen clàusules s'estan esperant molt i són el s
primers sacrificats .
Sotmès 1' assumpte a votació és aprovat per 21 vots afirmatius (1 2
CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 3 abstencions (ENM) i per tant, es declar a
acordat :
lr .- Aprovar interessos de demora d'un import de 821 .552'- pte s
( inclòs 1'I .V .A . ), a favor de l'entitat mercantil "CONSTRUCCIO NES COTS Y CLARET, SL ", causats en el pagament del contracte d e
l'Obra de PAVELLÓ "SALA DE BARRI" EL PUJOLET ", de conformita t
amb el full de càlcul que s'acompanya al present " .
2n .- Facultar al Sr Alcalde per a la signatura de la documentaci ó
necessària per a la complimentació de l'expedient .
6 .1 .5 .

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO A CONSTRUCCIONES COTS Y
CLARET S .L, DE GARANTIA DEFINITIVA D'IMPORT 79 .127 PTA
CORRESPONENT A LA REVISIO DE PREUS PROVISIONAL DE L
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN PAVELL Ó
POLISPORTIU "SALA DE BARRI" EL PUJOLE T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent a l a
revisió de preus provisional del contracte de les obres d e
construcció d'un pavelló polisportiu "Sala de Barri" el Pujolet .
E1 Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple d e
la Corporació l'adopció del següent :
A C O R D

Tornar a l'entitat mercantil " CONSTRUCCIONES C
Y
S .L .", ( C .I .F . núm . B-08136905, ca . Sant Frui off, núm . 44
Manresa), la garantia de 79 .12 7 1 - ptes . dipositada
1aCaixà d e
la Corporació per assegurar el compliment del cor~té ,
corresponen a la revisió de preus provisional del contràdXe d e
les obres de construcció d'un pavelló polisportiu "Sala de Barri "
el Pujolet, adjudicada per acord plenari del dia 16 de juliol d e
1990, amb fonament al compliment contractual acreditat e n
l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art . 88 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals . "
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del s
presents .
6 .1 .6 .

DICTAMEN DONANT D'ALTA A L'INVENTARI DE BÉNS D E
L'AJUNTAMENT I INSCRIPCIO AL REGISTRE DE LA PROPIETA T
UNA PARCEL .LA SOBRERA, SITUADA AL C . VIA DE ST ._
IGNASI _ NT~Ms 7,

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla Genera l
d'Ordenació Urbana de Manresa, resulta una parcel .la sobrera, pe r
no reunir aquesta les condicions adequades d'acord amb le s
determinacions del planejament vigent .
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, qu e
qualifica l'esmentat terreny com a sòl urbà i que es grafia e n
el plànol annex a aquest Dictamen, i amb una superfície de 46 m2 .
Atès l'article 12 del Decret de la Generalitat 336/88 de 1 7
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels En s
Locals, que estableix que per declarar un terreny parcel .la
sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica ,
excepte quan l'alteració esdevé, expressa o implícitament, d e
l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o
serveis .
Atès l'article 100 i següents del Decret abans esmentat, qu e
preveu la incorporació dels béns municipals en l'Inventar i
Municipal de Béns, així com la seva inscripció al Registre de l a
Propietat .
Atesos els informes emesos, respectivament pels Serveis Tècnic s
Municipals i per la T .M .G . de Secretaria General .
E1 Tinent d'Alcalde, Delegat d'Hisenda, proposa al Ple l'adopci ó
dels següents
A C O R D S
lr .- Donar d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament
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Tornar a l'entitat mercantil " CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET ,
S .L .", ( C .I .F . núm . B-08136905, ca . Sant Fruitos núm . 4 Manresa), la garantia de 79 .12 7 1 - ptes . dipositada a la Caixa d e
la Corporació per assegurar el compliment del contracte ,
corresponen a la revisió de preus provisional del contracte de
les obres de construcció d'un pavelló polisportiu "Sala de Barr i 1 °
el Pujolet, adjudicada per acord plenari del dia 16 de juliol d e
1990, amb fonament al compliment contractual acreditat e n
l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art . 88 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals . "
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del s
presents .
6 .1 .6 .

DICTAMEN DONANT D'ALTA A L'INVENTARI DE BÉNS D E
L'AJUNTAMENT I INSCRIPCIO AL REGISTRE DE LA PROPIETA T
UNA PARCEL .LA SOBRERA, SITUADA AL C . VIA DE ST .
IGNASI, NÚM .1

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla Genera l
d'Ordenació Urbana de Manresa, resulta una parcel .la sobrera, pe r
no reunir aquesta les condicions adequades d'acord amb le s
determinacions del planejament vigent .
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, qu e
qualifica l'esmentat terreny com a sòl urbà i que es grafia e n
el plànol annex a aquest Dictamen, i amb una superfície de 46 m2 .
Atès l'article 12 del Decret de la Generalitat 336/88 de 1 7
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels En s
Locals, que estableix que per declarar un terreny parcel .l a
sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica ,
excepte quan l'alteració esdevé, expressa o implícitament, d e
l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o
serveis .
Atès l'article 100 i següents del Decret abans esmentat, qu e
preveu la incorporació dels béns municipals en l'Inventar i
Municipal de Béns, així com la seva inscripció al Registre de l a
Propietat .
Atesos els informes emesos, respectivament pels Serveis Tècnic s
Municipals i per la T .M .G . de Secretaria General .
E1 Tinent d'Alcalde, Delegat d'Hisenda, proposa al Ple l'adopci ó
dels següents
A C O R D S
lr .- Donar d'alta a l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament i

inscriure al Registre de la Propietat de Manresa, la parce&l .l a
sobrera que a continuació es descriu, procedent de la ordenàci ó
aprovada pel Pla General d'Ordenació Urbana .
URBANA : Porció de terreny, lliure de càrregues, de form a
rectangular, procedent de l'aprovació definitiva del vigent Pl a
General d'Ordenació Urbana, situat al C/ Via St . Ignasi n° 1, am b
una superfície de 46 m2, i valorat en 920 .000 pessetes .
LIMITA : Al Nord, amb finca de Ref . Cadastral 27 .007-11 ; al sud ,
amb C/ Via St . Ignasi ; a l'Est, amb C/ Via St . Ignasi ; i a
l'Oest, amb finca de Ref . Cadastral 27 .007-12, propietat d e
l'Entitat Mercantil "ESPARBÉ, S .A . "
Es procedent de la nova ordenació feta pel Pla General d'Ordena ció Urbana, essent qualificat aquest terreny com parcel .l a
sobrera, atès el que preveu l'article 12 .2 del Decret 336/88 d e
la Generalitat de Catalunya .
2n .- Instruir expedient d'alienació de l'esmentada parcel .l a
sobrera, d'acord amb el que preveu l'article 44 del Decret 336/8 8
de la Generalitat de Catalunya . "
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del s
presents .
E1 Sr . Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmen s
6 .1 .7, 6 .1 .8, 6 .1 .9 i 6 .1 .10 de l'ordre del dia .
6 .1 .7

DICTAMEN ATORGANT CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBR E
DIVERSOS NINXOLS PER UN TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES A COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENT AL DE FINALITZACI Ó
DELS RESPECTIUS "LLOGUERS "

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de cinc any s
prorrogables, en substitució del règim anterior de "lloguer" .
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades e n
el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables pe r
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que
s°estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent .
E1 Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació ,
l'adopció del següent
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor

dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques t
dictamen per un termini de cinc anys prorrogables, a comptar de s
del dia següent al de finalització dels respectius "lloguers" ,
amb aplicació del preu públic per utilització temporal d e
nínxols . "
6 .1 .8 .

DICTAMEN ATORGANT CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBR E
DIVERSOS NÍNXOLS PER UN TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES A COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENT AL DE FINALITZACI Ó
DELS RESPECTIUS "LLOGUERS "

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de cinc any s
prorrogables, formulades simultàniament amb la d'inhumació ,
segons preveu l'article 65 del Reglament del Cementiri i d e
Policia Mortuòria .
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades e n
el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables pe r
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon qu e
s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent .
E1 Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favo r
dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques t
dictamen per un ternimi de cinc anys prorrogables, a comptar, e n
general, des del dia d'inhumació o, en el supòsit de disposici ó
anterior del nínxol, a comptar des del, dia següent al d e
finalització dels respectius "lloguers", amb aplicació del pre u
públic per utilització temporal de nínxols . "
6 .1 .9 .

DICTAMEN SOBRE ACCEFTACIO DE LA PETICIO DE RENUNCI A
FORMULADA PER LA SRA . FRANCISCA ORTEGA GARCIA A LA
SEVA CONDICIO CONCESSIONARIA SOBRE EL NINXOL 783 DE LA
SECCIO VERGE DE L'ALB A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per acord plenari de 17 d'octubre de 1988 va atorgar-s e
la concessió de dret funerari sobre el nínxol núm . 783 de la
secció Verge de l'Alba del Cementiri Municipal a favor de la Sra .
Francisca Ortega García .
Atès 1' informe emès pel Sr . Tresorer Municipal del que es desprè n
el resultat negatiu del procediment executiu de constrenyiment .

Atès que per instància presentada el dia 30 de novembre de---1992 ,
la titular manifesta la seva voluntat de renunciar als seus dret s
sobre la sepultura de referència .
De conformitat amb l'article 70 .D del Reglament de Patrimoni del s
Ens Locals, i vist l'informe jurídic que obra a l'expedient, e l
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D
1 . Acceptar la petició formulada, mitjançant instància per l a
Sra . Francisca Ortega García en el sentit de renunciar a la sev a
condició de concessionària sobre el nínxol núm . 783 de la sessi ó
de Verge de l'Alba del Cementiri Municipal, revertint a l'Ajunta ment de Manresa el total domini sobre la sepultura . "
6 .1 .10 .

_DICTAMEN SOBRE ACCEPTACIO DE RENUNCIES A CONCESSION S
TEMPORALS DE SEPULTURES I LIOUIDACIO DE LES QUANTITAT S
CORRESPONENT S

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporal s
de cinc anys, presentades pels respectius titulars .
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que les sepulture s
o terrenys que no continguin restes podran ser retrocedits a
l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se l a
retrocessió, s °abonarà al titular la quantitat que per a cada an y
fixi la corresponent Ordenança Fiscal .
E1 Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació ,
l'adopció del següent
A C O R D
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultu res que consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulad a
pels respectius titulars, amb efectes des del dia següent al d e
la notificació d'aquest acord i liquidar a favor dels interessat s
les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglamen t
del Cementiri Municipal . "
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 6 .1 .7, 6 .1 .8, 6 .1 .9 i
6 .1 .10, són aprovats per unanimitat dels presents .
7 .-

AREA DE POLITICA AMBIENTA L

7 .1 . REGIDORIA-DELEGADA DE PARCS I JARDINS, ESCORXADOR I MERCAT S
7 .1 .1 .

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO PROPOR-

CIONAL DELS LLOCS DE VENDA INTERIORS DEL MERCAT
MUNICIPAL DE PUIGMERCADA L
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la instància presentada per la Concessionària del Merca t
Municipal, PUIGMERCADAL, S .A ., que es troba a l'expedient, per
la qual es demana el canvi d'activitat del lloc de venda núm . 87 ,
a nom de la Sra . Rosa M~ Manosa i Vallès, d'Articles de Règim ,
Herboristeria i Espècies a Congelats .
Atès que per procedir a aquest canvi d'activitat és necessar i
reformar prèviament la proporcionalitat existent entre els lloc s
de venda del Mercat, de conformitat amb els art . 66 i 67 de l
Reglament d'organització i funcionament del Mercat Municipal d e
Puigmercadal .
Atesa la potestat Municipal de modificar l'organització del s
Serveis Públics Municipals que estableix l'art . 230 de la Lle i
Municipal de Catalunya, en concordança amb l'art . 127 de l
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955 .
Atès que l'informe de l'Encarregat Municipal del Servei é s
favorable al canvi d'activitat i ímplicitament a la modificaci ó
de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat dels Serveis d'Escor xador i Mercats proposa al Ple de la Corporació 1' adopció del
següent
ACORD :
1r - Modificar la classificació proporcional dels llocs de vend a
interiors del Mercat Municipal de Puigmercadal, de conformita t
amb el següent detall :
SUPRESSIONS
Nombre de lloc s
1

Activita t
Herboristeri a
INCREMENT ACTIVITAT S

Nombre de llocs
1

Activita t
Congelat s

2n - Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura d e
la documentació necessària per a la cumplimentació de l'expedient . "
E1 Sr . Bohígas i Santasusagna expressa que es tracta d'un tràmi t
previ a un canvi d'activitat, ja que un venedor de Puigmercada l
va demanar que el seu lloc de venda, dedicat a articles d e

herboristeria que no tenia èxit, es canviés a la
congelats, que previsiblement en tindrà més .

\~

-t

Venda `de

Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del s
presents .
8 .-

PROPOSICION S

Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt de le s
proposicions 8 .1 i 8 .4 de l'ordre del dia .
8 .1 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL .LICITANT QUE EL S
DINERS DESCOMPTATS AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT PER L A
REALITZACIÓ DE LES VAGUES DELS DIES 26 DE NOVEMBRE 115 D E
DESMBRE DE 1992 ES DESTININ AL TERCER MÓN .
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Que els diners que es descomptin al personal d'aquest Ajuntamen t
per causa de la realització de les vagues dels passats dies 2 6
de novembre i 15 de desembre de 1992, siguin donats, com a
aportació del personal municipal al Tercer Món, a l'entita t
formada per Càritas, la Creu Roja, les associacions de veïns ,
amics de la UNESCO i el propi Ajuntament . "
8 .4 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .LICITANT L A
CREACIÓ D'UNA NOVA PARTIDA DINS EL PRESSUPOST MUNICIPA L
DESTINADA ÚNICA T EXCLUSIVAMENT A DOTAR DE RECURSOS A L
TERCER MÓN, T UN CANVI DE PARTIDES PER DESTINAR LES QUANTITATS DESCOMPTADES ALS TREBALLADORS PER LES VAGUES DELS DIE S
26 DE NOVEMBRE I 15 DE DESEMBRE DE 1992 AL TERCER MÓN .
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Davant la proposta realitzada pel Comitè de Personal d e
l'Ajuntament, en el sentit de destinar a l'entitat Coordinador a
de Solidaritat els diners provinents dels descomptes al persona l
municipal de les vagues fetes els dies 26 de novembre i 15 d e
desembre de 1992 i, tenint en compte que l'Ajuntament de Manres a
forma part del FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT, qu e
d'entre els seus principis destaca el que literalment di u
"s'expressa la voluntat d'incrementar les responsabilitat s
econòmiques vers els Tercer Mon apropant-les al 0'7% de l
pressupost ordinari recomanat per les Nacions Unides . "
E1 Grup Municipal Socialista proposa l'adopció dels següent s
A C O R D S
lr .- Crear una nova partida al pressupost municipal destinad a
única i exclusivament a dotar de Recursos al Tercer Món .
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2n .- Realitzar un canvi de partides dins el pressupost municipa l
per tal de que les quantitats descomptades pels treballadors d e
l'Ajuntament per la seva participació en les dues convocatòrie s
de vaga dels dies 26 de novembre i 15 de desembre de 1992, e s
destinin a la partida del Tercer Món creada anteriorment amb un a
limitació del 0'7 % del pressupost ordinari de l'Ajuntament d e
Manresa . "
E1 Sr . Mas i Font expressa que després de la darrera proposici ó
de característiques similars que es va aprovar per unanimitat de l
Ple, van pensar que ja no faria falta tornar a presentar cap mé s
proposta d'aquestes característiques al Ple . Però es trobe n
sorpresos quan el comitè de personal s'adreça als grups municipals on explica que aquests diners descomptats per les vagues n o
es destinaran amb ajuts al Tercer Món, i si bé aquella proposici ó
anterior només feia referència als diners descomptats per aquell a
vaga anteriors, creien que l'exemple hauria arrelat i s'hauri a
assumit per part de l'equip de govern, ja que pensen que era un a
bona destinació per als diners de la vaga .
E1 Sr . Valls i Riera diu que la proposta que presenta el GMS v e
en virtut d'un requeriment fet pel comitè de personal pe r
destinar els diners descomptats de les seves nòmines per le s
vagues dels dies 26 de novembre i 15 de desembre de 1992 . la seva
proposta no obeeix al fet que sigui una norma tàcita o express a
que cada vegada que hi hagi una vaga dels treballadors, le s
quantitats descomptades es destinin al Tercer Món . Si hi ha algú
que vol donar diners al tercer Món que ho faci, però no é s
necessari que faci vaga, i quan un fa vaga, fa vaga única i
estrictament el que com a col .lectiu de treballadors es vo l
aconseguir . Ara bé, a partir del requeriment dels treballador s
van veure que podien aconseguir dos elements, és a dir, podien
casar una voluntat expressada pel comitè de personal i intenta r
acostar-se una mica als principis que determina el Fons Catal à
de Cooperació al Desenvolupament, i dins el qual hi és l'Ajunta ment de Manresa . Degut a això difereix una mica la seva propost a
de la proposta presentada per 1'ENM, doncs es vol crear un a
partida única i exclusivament per destinar-la al Tercer Món, i
per altra part, dels diners que es van descomptar als treballa dors, destinar-ne una part, amb un límit del 0'7 % a aquest a
partida . D'aquesta forma, amb la proposta aconseguien casar due s
voluntats, la d'uns traballadors, i el fet que l'Ajuntamen t
comencés a assumir un principi de Fons Català de Cooperació, qu e
altres Ajuntaments en tot l'estat espanyol i algúns d'aquí a
Catalunya s'han adherit, en els quals el 0'7 % es destin a
íntegrament a partides del Tercer Món . Volen deixar força cla r
que s'ha de separar el que és la voluntat dels treballadors de
fer vaga, que intenta aconseguir uns drets col .lectius, del que
és l'ajuda al Tercer Món, i no és oportú que cada vegada que el s
treballadors facin vaga, els grups municipals diguin que el s
diners que es descompten vagin a parar al Tercer Món . Ara, e n
aquest moment, podien aconseguir que l'Ajuntament acceptés o
assumís el principi de les Nacions Unides, i d'aquí ve aquesta
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proposta .
La Sra . Riera i Montserrat diu que és veritat que l'Ajuntament
de Manresa forma part del Fons Català de Cooperació al Desenvolu pament, i a part de ser-ne soci també fa una aportació econòmic a
cada any . L'equip de govern està sensibilitzat en el tema d'ajud a
al Tercer Món, i formen part de la coordinadora de solidarita t
incidint en campanyes de sensi :Libitazació de la població, d e
formació, de coordinació, però tot i així no poden votar d e
manera favorable les dues proposicions, encara que l'any passa t
en un Ple s'hagués acordat donar-los en ajuda al Tercer Món, j a
que això no vol dir que en totes les altres vagues que e s
poguessin fer, anés per aquí . Des de Serveis Socials se'l s
planteja cada dia més una problemàtica que precisa de mé s
recursos, i en menys d'un any se'ls han doblat les necessitats ,
i cada vegada més es troben desbordats davant la crisi degut a
l'augment de demanda . Demanda, principalment per a la gent gran ,
que cobren unes pensions de jubilació molt baixes, gent que est à
sola i necessita d'un servei a domicili, d'una ajuda individua litzada, d'unes telealarmes, famílies desestructurades o n
qualsevol petit problema augmenta la crisi, la qual cosa tot v a
en detriment dels nens, del risc en la infància ; probleme s
d'habitatge, però no simplement d'habitatge en si, sino de gen t
que ja han rebut el desnonament perquè no paguen, gent que se'l s
talla el llum o l'aigua, i no es vol estendre més en aquest s
problemes . Per tant, l'equip de govern té com a priorita t
resoldre els problemes que afecten més directament a un secto r
dels conciutadans . Miraran de reforçar amb tot el possible, e n
un proper canvi de partides, per tal que es puguin augmentar le s
assignacions de Serveis Socials, és aquest el compromís qu e
l'equip de govern pot prendre .
El Sr . Valls i Riera expressa que, acceptant els criteris qu e
dóna la regidora de Benestar Social que s'han de respectar, vole n
puntualitzar que el fet de crear aquesta partida destinada a l
Tercer Món, en sí mateix, creuen que no implica deixar de band a
el tema de Benestar Social, i insisteix en què la qüestió és qu e
l'Ajuntament no ha de tenir una visió localista, de vegades, d e
les coses, sino que ha de tenir una visió més internacionalista .
La diferència que hi pot haver entre les necessitats peremptòrie s
de la gent de Manresa i les ajudes que es puguin destinar a l
Tercer Món, és una diferència entre necessitats peremptòries i
misèria . No volen amb aquesta proposta que s'entrevegi que el GMS
vol treure recursos de Benestar Social per al Tercer Món, aquest a
no és la seva voluntat, i això ha de quedar clar . Respecten el s
arguments de la regidora, però creuen que totes les corporacion s
locals, no solament Manresa, tard o d'hora han de destinar par t
dels seus recursos, del 0'7 % i, parla de totes les adminïstra cions, la central i autonòmica incloses, perquè és una necessita t
fins i tot per a l'evolució dels països estrictament occidentals .
Insisteixen en la proposta i en el fet que no sempre el fet d e
fer vaga hagi de significar que les quantitats descomptades hagi n
d'anar a parar al Tercer Món constantment, sino que han d'anar

parar a la caixa comuna de la Casa, i ja serà la Casa qui ha d e
dir què s'han de fer amb aquests diners .
E1 Sr . Mas i Font diu que possiblement no ha expressat prou b é
la seva voluntat, en tot cas, el que sí que el va sorprendre é s
la proximitat de les dues vagues i el fet que no s'hagués pre s
aquesta decisió per part de l'equip de govern, ja que així h o
demanava el comitè . No volia dir que automàticament en cada vag a
que hi hagi els diners vagin destinats al Tercer Món . Pel que f a
a les paraules de la regidora de Benestar Social diu que ,
evidentment cada dia hi haurà més problemes amb la gent de l a
ciutat de Manresa, però això s'ha de reflectir en el pressupos t
que elabora cada any l'equip de govern, docns és en les partide s
pressupostàries que fixa l'equip de govern on s'ha de preveur e
la tendència de la seva regidoria i l'ha d'anar abastint d e
diners . Diu a la regidora que no vulgui fer aquí ara el greug e
comparatiu amb la gent que passa dificultats i problemes aquí a
sa ciutat de Manresa amb la gent del Tercer Món, doncs li sembl a
que amb aquesta comparació hi sortiria perdent la gent d e
Manresa, perquè pel que fa a problemàtiques concretes d e
dificultat de vida i explotació directa del que ès el Primer Mó n
cap al Tercer Món hi tenen molt més a perdre els del Tercer Mó n
que la gent d'aquí . No voldria que es caigués en aquest a
confrontació, el seu grup proposa que els diners vagin cap a
aquesta entitat, de la qual forma part l'Ajuntament de Manresa ,
i aquest Ajuntament pot controlar i fiscalitzar l'aplicació
d'aquests diners feta per aquesta entitat . I en tot cas, s i
l'equip de govern té problemes a Benestar Social, demana que e s
reforci amb partides . L'ENM manté la proposta i alhora e s
posiciona sobre l'esmena socialista dient que veuen favorable l a
tendència del 0'7 %, ja que reiterades vegades a 1' hora d'aprova r
els pressupostos ja s'ha dit per part del seu grup, que l a
tendència hauria de ser el 0'7 % del volum dels pressupostos d e
l'Ajuntament, i per això votaran favorablement la proposta de l
GMS .
E1 Sr . Valls i Riera diu que com que en el redactat de l'esmen a
del grup de 1'ENM hi ha diferències conceptuals, el GMS s'abstindrà, malgrat puguin estar d'acord amb les explicacions que h a
fet el Sr . Mas .
E1 Sr . Balet i Oller diu que si es mira des del punt de vista d e
voluntats està molt bé, però que una cosa és el "voler" i l'altr a
és el "poder" . A més, qui és l'Ajuntament per administra r
capriciosament, amb bona voluntat, els diners que són del s
altres, perquè són els que han de cobrar, i quan els proveïdor s
vinguin a cobrar se'ls haurà de contestar que no se'ls pot abona r
1' import de la factura perquè han enviat els diners al Terce r
Món . I quan a la regidora li vinguin casos llastimosos, d e
misèria, i precisament d'un carrer ben aprop d'aquí, també se'l s
hi haurà de dir que s'han enviat diners al Tercer Món . Hagués
volgut proposar una esmena de substitució total a les dels altre s
grups d'oposició, i que seria que aquests dos dies dels treballa-
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dors fos substituïda per la voluntat d'entregar dels , ` ats ' d e
regidors, dos dies, però després s'ha fet la reflexió d e` qffé l a
caritat és una cosa voluntària, i no es tracta d'obligar a ningú .
A més no trobarien cap empresa que els diners de les vagues e s
destinin al Tercer Món, per caritatiu que fos l'empresari, perqu è
seria un mal administrador que descuidaria els seus obligat s
compromisos, altra cosa seria parlar de beneficis i superàvits ,
a més la caritat ben entesa comença per un mateix, de la mateix a
manera que un pare de família necessitada no pot descuidar el s
seus més allegats . L'Ajuntament de Manresa, endeutat fins a l
coll, èticament i comptablement, no pot esmerçar capriciosamen t
els diners dels altres, que en aquest cas és diner públic, i
pertany primer als creditors que s'esperen i que també tenen le s
seves necessitats a l'hora de pagar els seus jornals . Recorda e l
cas d'un empresari que no tenia diners per pagar els jornals d e
nadal dels seus treballadors i que havia presentat tres vegade s
factura a l'ajuntament, i totes es perdien, que li va venir a
demanar ajuda en el sentit que l'ajuntament pagués el que l i
devia, i personalment va haver d'intercedir . I fins i tot avui
mateix s'ha aprovat un dictamen on l'ajuntament ha de pagar un s
interessos de demora, i vindrà també una proposta on es deman a
que es paguin les hores dels treballadors de l'estació d'autobu sos de l'any 1990 . Aleshores no troba amb massa sentit que el s
propis treballadors no cobrin i es destinin els diners al Terce r
Món . Si hi estan d'acord els regidors presentarà l'esmena qu e
digui que si es vol donar quelcom, que sigui de la butxaca del s
regidors, de la seva voluntat . I pel que fa als treballadors, s i
voluntàriament diuen a l'amo que els descompti del seu sou un s
diners per al Tercer Món està molt bé i no hi haurà res a dir ,
i és caritatiu, però obligar a l'empresari a què hi enviï el s
diners de les vagues, no ho troba just . Per tant, la bon a
intenció és molt lloable, però no trobaria correcte que es tiré s
endavant, ni tampoc l'obertura d'un compte .
El Sr . Valls i Riera diu que davant les apreciacions del Sr .
Balet i del repte que posa als regidors, lògicament han d e
contestar i dir quelcom . En primer lloc sí que l'Ajuntament é s
"qui" per dir què es fa amb els diners de l'Ajuntament d e
Manresa, perquè són regidors, i com a regidor es té l'obligaci ó
de fer un pressupost, que no deixa de ser administrar els diner s
dels ciutadans . Una altra cosa és que en el debat democràtic h i
hagi propostes que tirin endavant i d'altres que no . Ha accepta t
l'argumentació de la regidora de Benestar Social, i en si matei x
la proposta és intentar complir un principi de les Nacions Unide s
que és destinar un 0'7% del pressupost ordinari de l'Ajuntament ,
no sols l'Ajuntament de Manresa, sino que la tendència ha de se r
de tots els ajuntaments i totes les administracions públiques .
I puntualitza que això no és caritat, és buscar un equilibr i
global en el planeta . I pel que fa al repte llançat als regidor s
per part del Sr . Balet diu que no vol entrar a discutir si s'h i
ha de posar un dia o dos o tres, perquè si vol un repte, donc s
el GMS està disposat a posar-hi un mes sencer, i que es destin i
a una partida del Tercer Món . No els preocupa això, el criter i
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no és aquest, i tampoc voldrien que amb la proposta que fa el GM S
davant el repte constant del Sr . Balet, si veiessin obligat s
altres regidors, és a dir, que es trobessin forçats i obligats
a destinar-hi el sou, perquè entre d'altres coses hi ha regidor s
que viuen íntegrament del sou, i no vol que aquesta qüestió sigu i
vinculant . Ara, la proposta estava clara, el posicionament tan t
de 1'ENM com del GMS el tenien clar, així com la Sra . Riera i
tothom respectava la seva argumentació, però es pregunta què h a
fet el Sr . Balet ara, que ha fet amb això, perquè si buscava u n
repte personal, doncs ja el té .
El Sr . Balet i Oller diu que si ell es considera un regidor d e
la ciutat i per això ja pot administrar uns pressupostos, diu que
d'acord, però que el deure és administrar bé els recursos que són
de la ciutat . I tothom pot tenir la seva opinió, i com a tal, l a
seva és la de vetllar pel bé de la ciutat i no estirar més e l
braç que la màniga ni fer més del que es pot . Qui vulgui fe r
aquestes coses que ho faci com a obra personal . Tot el que sigu i
fer un acte de caritat és un acte lliure per a tothom, però n o
de manera taxativa .
Sotmesa a votació la proposició 8 .1 de 1'ENM, és rebutjada pe r
3 vots afirmatius (ENM), 13 de negatius (12 CiU i 1 GMP) i 8
abstencions (GMS) .
Sotmesa a votació la proposició 8 .4 del GMS, és rebutjada per 1 1
3ots afirmatius ( 8 GMS i 3 ENM) i 13 de negatius (12 CiU i 1
GMP) .
El Sr . Alcalde manifesta que un cop rebutjades les proposicions ,
queda vigent el compromís de la regidora de dedicar aquest s
diners de les vagues dels treballadors de l'Ajuntament a
l'atenció dels serveis socials de la ciutat de Manresa .
8 .2 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT AL
DETERIORAMENT DELS ELEMENTS DEL SERVEI D'ESTACIONAMEN T
VIGILAT DE VEHICLE S
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
'Atès que darrerament es pot constatar el deteriorament del s
elements que formen part de la concessionària del servei vigila t
de vehicles, tals com la inexistència de les banderes indicadore s
dels caixers, destrosses d'alguns d'aquests caixers, el n o
funcionament d'altres, la impossibilitat d'utilitzar les nove s
monedes de 5, 25 i 50 pessetes .
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció dels següents ACORDS :
Que es requereixi a la concessionària del servei per tal qu e
millori els elements de funcionament a que està obligada, i més

concretament els següents :
-

Adequar els carixers per tal que acceptin com a form a
de pagament les noves monedes de 5, 25 i 50 pessetes .

-

Millorar la pintura horitzontal que servei per delimitar les zones blaves .

-

Reparar els caixers automàtics avariats, i si s'estim a
necessari substituir-los .

-

Reemplaçar les banderoles de senyalització en e l
supòsit que no hi siguin . "

E1 Sr . Vilarasau i Serracanta diu que, en principi, s'accepta l a
proposta perquè és lògica, però volia dir que a començaments d e
mes, amb el Gerent de PARCOSA, van tenir una conversa telefònic a
i van parlar de tots aquests temes que es proposen avui, i fin s
i tot, es va tornar a parlar de l'acceptació de les targetes d e
crèdit, que com que aquestes màquines són molt sensibles, si s'h i
fa una bretolada per petita que sigui, de seguida queda l a
targeta a dins, però tot això està parlat i, si no hi ha res d e
nou, dins de la segona quinzena de febrer o primera de mar ç
aquests punts quedaran solventats .
E1 Sr . Valls i Riera diu que si l'equip de govern la vota
favorablement, ja faran el seguiment dels arranjaments .
Sotmesa a votació la proposició, és aprovada per unanimitat del s
presents .
8 .3 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .LICITANT LA
INSTAL .LACIO A TOTS ELS CENTRES ESCOLARS DE LA CIUTAT D E
TRES CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE DEIXALLE S
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha concedit 132 contenidors a l'Ajuntament de Manresa .
Atès que l'educació Medi Ambiental a les escoles és un del s
principis bàsics per aconseguir la conscienciació social sobr e
la necessitat de preservar el medi ambient .
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent ACORD
-

Que siguin instal .lats a tots els centres escolars de
la ciutat tres contenidors per la recollida de deixa lles . Un de vidre, un de paper i piles i un de residu s
urbans . "
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El Sr . Valls i Riera diu que , en el moment que s ® està fent l a
recollida selectiva de deixalles a la ciutat, i estimant com u n
dels principis bàsics el tema de l'educació ambiental creue n
oportú la instal .lació d'aquests contenidors . S'hauria de parla r
amb els directors i caps d'estudi de cadascuna de les escoles ,
per veure si instal .lats dins del recinte o propers al recinte ,
però fora . Però d'alguna forma intentar endegar des de les due s
regidories de l'Ajuntament, Ensenyament i Política Ambiental ,
perquè d'alguna forma es coordinés la campanya que s'està fent
a tot la ciutat, dins les escoles .
El Sr . Dohígas i Santasusagna diu que ja és previst col .locar i
distribuir els contenidors per a la recollida selectiva a le s
escoles, els de deixalles domèstiques, ja hi són . Es previs t
instal .lar-los prop de tots els grans productors de deixalles ®
com són escoles, hospitals, restaurants . Aquesta setmana s°h a
iniciat la col .locació dels contenidors de 1100 litres per a l a
recollida selectiva, i calculen que a primers de març ja estara n
tots distribuïts, ja que hi ha hagut retards per part de l
proveïdor . També va començar la distribució de contenidors d e
tipus iglú, deixats pel Consell Comarcal, i que són precisamen t
els que es col .locaran aprop de les escoles . S'ha parlat ja am b
els directors de les escoles i, fins i tot, n'hi ha dues que j a
els tenen . Pel que fa a aquests temes hi ha hagut referències a
la premsa que li agradaria d'esmentar i explicar . Per exemple ,
diu que el plec de clàusules preveu que els contenidors tingui n
frè a dues rodes, i tots així ho porten ; també s'ha dit que l a
quantitat prevista per a la campanya de conscienciació per a l a
preparació del canvi de sistema, era de 5 milions, i en el ple c
de clàusules, a la clàusula 57, ja diu que són 4 milions ; E1 fet
de la distribució, premsa i ràdio ha costat 600 .000 pessetes, el s
cartells 765 .149, exactament tota la bustiada de cartes ha puja t
2 .395 .975 pessetes . La qüestió publicitària, de disseny de l a
campanya ha costat 351 .433 pessetes, i tot plegat, en conjun t
puja 4 .112 .557 pesssetes . De la petita diferència de 112 .00 0
pessetes que hi ha amb els 4 milions que estipulava la clàusul a
ha dit que se'n faria càrrec l'empresa . Pel que fa a la dat a
d'inici de la campanya, diu que pròpiament es va iniciar el di a
11 de gener, dos o tres dies abans que es comencessin a posar el s
contenidors ; el dia 16 de gener ha hi va començar a haver el s
anuncis grans a la premsa, a primers de febrer hi va haver l a
bustiada general i els cartells, la qual cosa ja era en previsi ó
de la recollida selectiva amb els contenidors que ara s'esta n
posant . Pel que fa a la senyalització, diu que estava previs t
acabar el termini de proves respecte a la idoneïtat de 1' emplaça ment dels contenidors el mes d'abril, i tan aviat com e s
consideri prou aconseguida aquesta distribució, s'emprendrà l a
tasca de senyalitzar el respectiu emplaçament, i podria ser qu e
abans de l'abril es pogués pensar en començar a senyalitzar .
Finalment, cal reconèixer que la col .laboració ciutadana ha esta t
millor que la prevista, si es compara amb la que hi ha hagut a
d'altres ciutats en el moment de passar a la recollida pe r
contenidors . Cada dia estan estudiant totes les indicacions que

reben, per l'estil de les preguntes d'avui al Ple, i s'actua pe r
part dels serveis corresponents, tan aviat com es pot, tenint-le s
en compte sempre . En aquest sentit, és d'agrair l'esperit d e
col .laboració que moltes vegades hi ha .
E1 Sr . Mas i Font diu que 1'ENM votarà favorablement aquest a
proposició perquè és òbvia i de sentit comú . Els qui segueixe n
amb inquietud el desenvolupament de la campanya de recollid a
selectiva coneixen el desplegament que s'està fent dels conteni dors, les zones on es van instal .lant, de quina manera e s
reparteixen i es coordinen els del Consell Comarcal juntament am b
els de l'empresa que porta la recollida aquí, i, per tant, el s
ha sorprés que portés aquesta proposició al Ple, però bé, no h i
ha cap mena de problema en votar-la favorablement .
El Sr . Valls i Riera diu que, malgrat la informació donada pe l
Sr . Bohígas, voldrien saber el posicionament de l'equip de gover n
respecte la proposta . I finalment diu que el presentar l a
proposta obeeix a dos principis, un en si mateix, és la possibi litat d'incorporar la recollida selectiva dins el centre on e s
produeix deixalla, i on a més aquesta deixalla pot ser recicla ble, amb la qual cosa és força oportú, i d'altra banda, s'intent a
inserir el tema de la recollida de la deixalla dins el procé s
educatiu de l'escola . Creuen que seria més oportú que aquest s
contenidors anessin dins l'escola, i que d'alguna forma el procé s
comencés en les escoles primàries, secundàries, instituts i l a
politècnica . La proposta volia conseguir aquests dos principis ,
i intentar en el possible que la campanya publicitària que s'est à
fent entrésen el món de l'escola .
E1 Sr . Bohígas i Santasusagna diu que s'ha de recordar que le s
escoles ja van ser objecte d'un tractament especial a través de l
Consell Comarcal . Hi va haver tota una campanya de conscienciaci ó
en aquelles escoles que ho van acceptar, i si per cas, hauri a
estat reiteratiu, treballar una cosa que ja s'havia treballat ,
i ja van considerar que era suficient .
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat del s
presents .
8 .5 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .LICITANT QU E
ES PRESENTI AL PLE DE LA CORPORACIO PER AL SEU DEBAT I
APRDVACIO EL PLEC DE CLÀUSULES DE SUBMINISTRAMENT D E
CARBURANT DE L'AJUNTAMENT DE MANRES A
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Atès que durant el proppassat Ple dels pressupostos, el ple d e
la Corporació va aprovar una proposta del Grup Municipa l
Socialista per tal d'elaborar el plec de condicions per l a
concessió del subministrament de carburant de l'Ajuntament, am b
motiu de la lliberalització dels preus dels carburants produïd a
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a 1'1 de gener de 1993 amb l'entrada al Mercat Unic Europeu .
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció del següent ACOR D
Que en el aquest Ple de Febrer es presenti al Ple de l a
Corporació pel seu debat i, si s'escau, la seva aprovació, e l
plec de clàusules de subministrament de carburant de l'Ajuntament
de Manresa, o en el seu cas, com a termini màxim en el proper Ple
del mes de març . "
El Sr . Valls i Riera diu que això va ser un compromís que es v a
adquirir en el debat dels pressupostos, i es tracta de recorda r
aquest compromís per si s'hagués pogut incloure en aquest Ple o
si no dins el proper, perquè la lliberalització dels carburant s
ja s'ha fet .
E1 Sr . Oms i Pons diu que en aquest tema hi estan treballant ,
però que el departament de Contractació té un volum de fein a
important, i creu que es poden comprometre a què en el proper pl e
de març podran portar el plec de clàusules acabat .
El Sr . Alcalde intervé matisant que potser hi posaria "en u n
proper Ple del mes de març 10 per tal de donar una mica més d e
marge als serveis tècnics .
Sotmesa a votació la proposició amb la matisació o esmena fet a
pel Sr . Alcalde incorporada, és aprovada per unanimitat del s
presents i, per tant, es declara acordat :
- Que en el aquest Ple de Febrer es presenti al Ple de l a
Corporació pel seu debat i, si s'escau, la seva aprovació, e l
plec de clàusules de subministrament de carburant de l'Ajuntamen t
de Manresa, o en el seu cas, com a termini màxim en un proper Pl e
del mes de març .
8 .6 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .LICITANT L A
REALITZACIO D'UN INFORME DEBAT SOBRE ELS TREBALLS A REALIT ZAR PER LA BRIGADA DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT, AIXÏ CO M
DE LES CONCESSIONÀRIES D'ENLLUMENAT I JARDIN S
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Donat que en el proppassat Ple del mes de gener a pregunta de l
Grup Municipal Socialista el Conseller delegat de mantenimen t
contestà que no tenia cap programa de treball per a la brigad a
de manteniment de l'Ajuntament per a l'any 1993 .
E1 Grup Municipal Socialista proposa que es realitzi un Informe debat sobre els treballs a realitzar per la Brigada de Manteniment de l'Ajuntament de Manresa, així com de les concessionàrie s
d'enllumenat i Jardins ."

E1 Sr . Sobrerroca i Camps diu que la unitat de Manteniment t é
previstes diferents actuacions a la via pública, però es f a
difícil establir un pla de treball pròpiament dit, ja que sempr e
està supeditat a situacions imprevistes que s'estan produint mol t
freqüentment a la via pública, com ha succeït la setmana passad a
amb l'enfonsament força important que hi ha hagut a la plaç a
Bages . Amb tot, un llistat de les actuacions que tenen previste s
sí que les pot donar i que són : reparació d'enllosats malmesos ,
al carrer Sobrerroca, Urgell, Vilanova, Nou, Born, Plana de 1'O m
i plaça de 1'11 de Setembre ; refer les voreres al carrer Reme i
de Dalt, Reparadores, Piques, Pujada del Castell, Cra . de Vic i
Via de St . Ignasi ; reparar el clavegueram, al carrer Major ,
Apotecari, Muralla de St . Francesc, Cal Gravat, Sta . Llúcia ,
Vilanova 25, Núria i Fra Jacint Coma i Galí ; Reparació de vorere s
al carrer Saclosa, Plaça de la Sardana, Era de l'Esquerra, Flo r
de Lis 30-34, Salvador Espriu, plaça Puigmercadal, Valldaura, Er a
de'n Coma, passatge Ferrer, Sant Andreu, Font dels Capellan s
(octogonals 11, 16 i 17), Guillem Catà 41 i Cra . de Cardona 2 ;
col .locar pilones al carrer de la Mel, Caputxins, del carre r
Saleses al carrer St . Bertomeu, Bda del Xup en diferents llocs ;
un llistat molt extens de forats a la calçada ; millores d e
senyalització i altres obres provinents de la comissió d e
circulació ; la setmana passada es van rectificar les voreres de l
Cap del Reg ; repintar de groc xamfrans i senyalització hortizontal ; reparació d'elements de mobiliari urbà malmesos ; ajudes d e
paleta als equips de jardineria, enllumenat i demés ; manteniment
d'enllumenat, ampliacions previstes al carrer Major, Llibertat ,
Pujada Castell, E1 Guix, Passatge Aneto, compra de les eines i
material auxiliar ; conservació de monuments, reparacion s
ordinàries, fonts a la plaça d'Espanya, 11 de Setembre, la Be n
Plantada, Bases de Manresa, Mil .lenari i Infants ; manteniment de l
magatzem ; camins rurals ; subministre de tot-u i treballs d e
maquinària per reparació de camins, a Viladordis, El Poal ,
Monistrolet, Suanya ; manteniment de vehicles, mòbil 14 de l'equi p
de paletes, Land Rover, mòbil 8 de l'equip de jardiners, e l
Renault dels topògrafs, mòbil 1 dels electricistes, el d e
jardineria etc . ; compra de recanvis, pneumàtics i d'altre s
reparacions . Tot això supeditat als altres treballs imprevisible s
que es poden produir en el transcurs de l'any, aquesta é s
l'actuació a la via pública .
Pel que fa a les tasques de la subunitat de manteniment d'edifi cis . En aquesta, i concretament en l'edifici de la Cas a
Consistorial, les obres de l'Oficina d'Informació, pintar e l
departament de Contractació i nova remodelació del Pim . D e
l'edifici de la Plaça Major, 5, acabar la remodelació de l a
planta segona, adequació del magatzem-arxiu soterrani primer i
previsió de la nova centraleta telefònica . En altres edificis ,
magatzem municipal, material del manyà i diversos ; en l'edific i
de la Florinda projecte d'escomesa d'aigua i xarxa d'incendis ;
la residència d'avis Ramona i Miró ; sanitat, centres assistencials, dispensaris, Font dels Capellans i el Xup ; en ensenyamen t
bàsic, la revisió dels extintors, pla d'ajut a les escoles ;
adequació permanent d'adults Font dels capellans, Conservatori ,
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cornisa , sortida d'emergència a la plaça de St . Domènec ,
l'estudi de 1'aluminosi, ignifugació i nova escomesa elèctrica ,
manteniment de les llars d'infants, reparacions dels habitatge s
de la Balconada, biblioteques i arxius . En Joventut, taller s
ocupacionals . Instal .lació de noves tanques als col .legis Bage s
i Puigberenguer . modificar la xarxa de clavegueram al Centr e
Obert del Barri Vell . Adecentar els vestidors del Camp de Futbo l
de la Barriada Mion . Un llistat molt extens de reparacions d le s
Escoles Públiques . Totes aquestes obres tenen la previsió pe r
aquest any si no hi ha treballs imprevistos prou important s
perquè demorin la seva realització .
Pel que fa al programa de treball per a la concessionària d e
l'enllumenat públic per a l'any 1993 diu que en una passada
comissió d°urbanisme ja va mostrar un plànol on s'assenyalaven
les actuacions d'aquesta companyia durant els anys 90-91 i 92 .
L'any 1990 es feu el canvi massiu de bombetes i neteja d e
lluminàries a les Barriades del Xup, Sant Pau, La Guia, secto r
de la Parada i part de la Cra . de Santpedor . Els anys 1991 i 199 2
es feu el canvi en aplis sectors de la ciutat molt ben detallat s
en el plànol . Per tant, en aquest any 1993 es farà tot el canv i
massiu al Barri Vell i si aquesta actuació es porta a temp s
sobrat es tornarà a emprendre el canvi massiu a les barriades o n
s'actuà l'any 1990 . També i en aquest any 1993 es pintaran el s
bàculs del carrer Barcelona i tot el sector de la Catalana . I e s
continuaran reposant els bàculs i semàfors malmesos per accidents, com així mateix la reposició de bombetes foses i altre s
millores puntuals en l'enllumenat públic .
E1 Sr . Bohigas i Santasusagna diu que pel que fa a jardineria ,
en el nou organigrama la unitat de manteniment està dividida e n
tres subunitats, la subunitat de jardineria, la de via pública
i la d'edificis municipals . Pel que fa a jardineria, amb e l
personal propi pensen que s'ha anat augmentant la superfície d e
jardins, i cada any la feina és més, de manera que la gen t
dedicada a això és poca . De tota manera tenen una planificaci ó
que consisteix amb un repartiment de tasques entre els tre s
equips on està assenyalat cada dia el lloc on són i el què fan .
Això a partir de maig, i també amb motiu d'haver-se incorporat
una màquina important per tallar gespa, es renovarà totalment .
Es previst el mes de maig fer una planificació d'aquests equip s
propis . Pel que fa als concessionaris tenen assignades ja une s
coses, que recull el plec de clàusules respectiu, i s'ha de mirar
que es compleixi el màxim possible . Un concessionari té el secto r
del Passeig del Riu i un altre té la zona de la Balconada i l a
Font dels Capellans . Mentrestant l'equip de l'escola de jardine ria va treballant a la pujada del castell i volen mirar si po t
fer quelcom en els jardins i el parc de la Seu .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que el Sr . Sobrerroca i el
Bohígas els han deixat força alleugerits, ja que l'altre dia
quedar força preocupats davant la resposta que es va donar al
sobre el fet que no hi havia pla i tot es feia en funció de
emergències que sortien . Avui s'ha detallat força més, i s'ha
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bé en explicar-lo .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que efectivament, si això s'hagué s
respost el mes passat, fins i tot s'ho hauria arribat a creure ,
però tot el que ha dit el Sr . Sobrerroca, personalment no s'h o
creu . Expressa que ara ell també té més dades que fa un mes, i
regirant i remirant li surt que manteniment té 14 .300 .00 0
pessetes en material, i en tot el que ha llegit el Sr . Sobrerro ca, no creu que a 31 de desembre, manteniment deixi Manresa co m
una seda, perquè el Sr . Sobrerroca ha deixat entreveure un a
Manresa idilica a 1-1-94, i la veritat, amb els diners que té pe r
material, veu gairebé impossible que pugui fer tot aques t
programa que ha exposat . Aquí s'ha presentat un programa mol t
extens i els números no li surten, com potser també en el tem a
de la plantilla de personal, on amb unes declaracions el Sr .
Sobrerroca va fer públic que hi havia 22 persones i a ell n'h i
surten força més . Només amb sous i seguretat social són 15 0
milions de pessetes a l'any, i agraeix que hi hagi un pla d e
treball, però un pla de treball va acompanyat d'un plànnin g
setmanal del que han de fer, preveient apart un retén de guàrdia ,
per les coses que surten d'emergència . Si el Sr . Sobrerroca é s
capaç de complir el pla de treball que ha presentat, realment
reberà la més sincera felicitació no només del GMS sino de l a
totalitat dels ciutadans de Manresa, però convindrà amb ell qu e
és molt difícil executar tot el que s'ha dit .
El Sr . Sobrerroca i Camps diu que hi ha obres, com per exempl e
reparar clavegueram, que són sectors limitats, i l'única cosa qu e
tenen força important és reparar tots aquests enllosats malmeso s
que hi ha en aquests carrers com el Sobrerroca etc, i refer le s
voreres del carrer del Remei de Dalt, Reparadores, Piques . . .
etc . Tota la resta són temes que van sortint cada, aquells 20 o
30 partes que es reben diàriament . I li sembla que es veu pro u
capaç de fer-ho . Amb el personal, en les seves declaracions a
Regió-7, on deia que estava formada per 21 persones, però e s
refria a 1' equip de via pública, perquè en 1' equip d'edificis só n
17, el cementiri en té 5, la jardineria amb 10, i per tant, só n
53 .

El Sr . Esclusa i Espinal expressa, referint-se a l'actuació d e
refer voreres al carrer Remei de Dalt i Reparadores, que el qu e
s'ha de fer no és només refer voreres, sino fer el carrer nou .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que continua sense quadrar-li e l
tema del nombre de persones al servei de manteniment, i supos a
que deu ser algún problema d'organigrames, perquè hom ja s'h i
perd en aquestes coses, però per acabar li vol fer un prec . F a
dues setmanes a la comissió d'urbanisme va mostrar la indignaci ó
del GMS perquè el mes de gener de l'any 1992 havien portat un a
pregunta perquè s'arrangés l'estructura metàl .lica de la plaç a
de Catalunya, que s'havia cremat feia sis mesos per una verben a
de St . Joan, i d'això fa un any . Hi ha dificultats pressupostàries, i s'ha fet tot un projecte que potser val molts diners

fer-ho nou, i per això demana que facin quelcom d'una vegada ,
malgrat es digués en la passada comissió que ara sí que va de b o
que es farà . Es una mala imatge que dóna el conjunt de la ciuta t
terrible, i de vegades amb pocs diners es poden solucionar teme s
que donen millor imatge com a institució .
8 .7 . PROPOSTCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL .LICITANT QUE ES
PORTI A APROVACIO DEL PLE, EN EL TERMINI MÀXIM D'UN ANY ,
L'EXPEDIENT DE REPARCEL .LACIO DEL PLA PARCIAL INDUSTRIA L
DELS DOLORS I EL SEUN PROJECTE D'URBANTTZACI O
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Donada la situació d'esgotament de terreny industrial a l a
ciutat de Manresa, i la conveniència de poder-ne oferir .
Tenint en compte que el Pla Parcial dels Dolors està penden t
d'executar, tot i que l'Ajuntament disposa del terreny del s
vials, i que en aquests moments no hi ha aprovats, ni l'expedient
de reparcel .lació de Pla Parcial, ni el projecte d'urbanització ,
proposem el següent
A C O R D
Que en el termini màxim d'un any, s'elabori i es porti a
aprovació per part del plenari, l'expedient de reparcel .lació del
Pla Parcial Industrial dels Dolors, i el projecte d'urbanitzaci ó
d'aquest Pla Parcial "
El Sr . Perramon i Carrió intervé dient que hi ha un pla parcia l
en aquests moments, que és el que està més desenvolupat, a par t
de Bufalvent, que fa força temps està en una situació, una par t
com a sòl urbanitzable programat, però no s'ha portat endavan t
el pla parcial, inicialment per uns problemes que es va encarregar i posteriorment per un problema de recursos en l'àrea d e
gestió d'urbanisme . Entenen que ja que hi ha hagut a més a més ,
en funció d'uns pactes amb els propietaris del sector, una cessi ó
de vials, era lògic que s'anés a fer la urbanització d'aques t
altre sector . S'ha de tenir en compte que, tot i que una par t
d'aquell pla parcial ja està ocupat per edificis que s'han dona t
en situacions de no legalitat, una altra part encara no est à
ocupat i per tant, generarien una superfície addicional al qu e
seria el sòl industrial a Manresa . Aprofitant que en aquest s
moments ja s'està desenvolupant la urbanització de la part urban a
del polígon dels Dolors, seria el moment apropiat d'anar a fer
aquest projecte d'urbanització que encara no està acabat, aques t
expedient de reparcel .lació perquè ho requereix el pla parcial ,
i per tant, actuar en aquell sector de Manresa, intentant genera r
un nou sòl industrial . El planteig que fan és d'un període pro u
raonable com perquè pugui ser executat per part dels servei s
tècnics i aprovat pel Ple . I per altra banda, entenen que si pe r
part de l'equip de govern es tira endavant també aquella unitat
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d'actuació, que va ser objecte de debat en aquest plenari fa un s
quants dies, corn a mínim no seria congruent tirar endavan t
aquella unitat d'actuació deixat en mig d'un pla parcial que n o
està executat, i per tant no urbanitzat . Si es vol tirar endavan t
allà, el lògic és que es vagi a la urbanització i per tant, fe r
els passos legals necessaris d'aquest sector del pla parcial del s
Dolors .
E1 Sr . De Puig i Viladrich expressa que en principi la propost a
que presenta 1'ENM és coherent, i a més, s'ha de reconeixer qu e
tenen tot un treball de camp fet, que és tot el treball tècnic ,
i falta el jurídic que és el tema de la reparcel .lació . Té raó
quan parla de bloqueig de feina, i és cert que no s'ha pogut fe r
tot aquest treball jurídic i per tant, votaran favorablemen t
aquesta proposta .
E1 Sr . García i Comas diu que el seu grup votarà també favorable ment perquè avanci aquesta proposta, sobretot perquè donarà mé s
llum sobre un tema que havia estat conflictiu aquí, com és la
valoració d'uns carrers que formaven part d'aquest pla parcial ,
i que s'havien fet unes valoracions conjuntes i uns canvis de
qualificacions d'altres zones, i els sembla que aquí, en l a
reparcel .lació, és on veuran el valor real d'aquests terrenys .
Sotmesa la proposició a votació és aprovada per unanimitat del s
presents i, per tant, es declara acordat :
Que en el termini màxim d'un any, s'elabori i es porti a
aprovació per part del plenari, l'expedient de reparcel .lació de l
Pla Parcial Industrial dels Dolors, i el projecte d'urbanitzaci ó
d'aquest Pla Parcial .
8 .8 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL .LICITANT L A
RECLAMACIÒ DEL CONCERT ECONÒMIC, COM A NOU SISTEMA D E
FINANÇAMENT PER A CATALUNY A
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Catalunya és inclosa en el règim comú pel que fa al sistem a
tributari i de finançament . Aquest fet comporta que tinguem un a
minsa autonomia política i econòmica que provoca, entre d'altre s
coses : primer, la impossibilitat que la Generalitat pugui dur a
terme una adequada política de foment de la competitivitat, d e
l'estalvi i de la inversió productiva ; i segon, no permet l a
plena realització d'una política de reequilibri territorial i d e
redistribució social de la riquesa .
L'actual sistema de finançament comporta la sustracció de mé s
d'un bilió de pessetes anuals per mitjà de la via impositiva qu e
no retornen a Catalunya . Al mateix temps, crea greus probleme s
de tresoreria a la Generalitat, al dependre aquesta de form a
majoritària de les transferències de recursos estatals, qu e
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arriben moltes vegades amb retard .
Els municipis i els consells comarcals de Catalunya es trobe n
immersos en una crisi econòmica sense precedents . La manca de
recursos, sobretot els provinents de transferències incondicionades d'altres administracions, comporta haver de recórrer a
l°endeutament creditici i a l'augment dels tributs propis, fe t
que provoca un increment de la pressió fiscal general .
L'exemple del País Basc en relació als beneficis que pel s
municipis representa disposar del concert econòmic és paradigmàtic . Si ens cenyim al total de les transferències anual s
incondicionades als ajuntaments, al País Basc és de 76 .68 6
milions de pessetes, mentre que a Catalunya és de només 114 .60 0
milions de pessetes . Si tenim en compte que el País Basc t é
2 .134 .000 habitants i 247 municipis, i Catalunya 6 .059 .00 0
habitants i 942 municipis, la relació dels diners transferits pe r
càpita és de 35 .935 pessetes al País Basc, enfront de nomé s
18 .914 pessetes a Catalunya . A nivell de transferències per
serveis i obres la diferència econòmica entre els dos models é s
encara major : és de 4 a 1 .
Atenent a aquestes consideracions PROPOSEM :
lr .- Reclamar el concert econòmic, com a nou sistema de finança ment de Catalunya, i per tant, demanar al Parlament que posi e n
marxa la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya .
2n .- Trametre aquest acord al Molt Honorable President de l
Parlament de Catalunya . "
A continuació el Secretari llegeix l'esmena de substituci ó
presentada pel grup de Ciu que, transcrita, diu el següent :
°'E1 Grup Municipal del Govern, en base als fonaments que e s
diuen, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció de l
següent ACORD :
Substituir la proposició núm . 8 .8 de l'ordre del dia del Pl e
Ordinari de febrer, presentada pel Grup Municipal de 1'ENM ,
reclamant un nou sistema de finançament per Catalunya, pe l
següent text :
"L'augment de la corresponsabilitat fiscal en el sistema de l
finançament de la Generalitat de Catalunya és una via per
aconseguir una més gran autonomia política i econòmica, necessària per al desenvolupament adequat del foment de l a
competivitat, la inversió productiva, l'equilibri territorial i
la redistribució social de la riquesa . Extrems que han d'incidi r
de forma positiva en les hisendes locals de Catalunya .
E1 Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de novembr e
de 1992, la Moció 12/IV, d'acord amb les resolucions sobre e l
finançament de la Generalitat de Catalunya aprovades anteriorment
per la Cambra, per la que s'insta al Govern a aprofundir en la
corresponsabilitat fiscal . El nostre Ajuntament s°adhereix a
l'esmentada Moció del Parlament de Catalunya i, en conseqüència ,
acorda :

l
1, - Instar al Govern per tal que aprofundeixi en la corresptf
sabilitat fiscal i, concretament, en l'obtenció de la partici
pació d'un 15% de 1'IRPF com a element integrant del sistema de
finançament de la Generalitat . En el cas que no , prosperés
1' obtenció de la participació d'un 15% de 1' IRPF, instà al Gover n
a plantejar-se noves possibilitats de millora del sistema dd é
finançamen t , dins la línia de la corresponsabilitat fiscal,
excloure la tendència a la igualació entre les diverses , ga
tats vigents a l'Estat .

,sen s

2 .- Trametre aquest acord al Molt Honorable President de l a
Generalitat de Catalunya i al Molt Honorable President de l
Parlament de Catalunya . "
A continuació llegeix l'esmena de substitució presentada pel GM S
i que, transcrita, diu el següent :
"Transcorreguts ja una colla d'anys del funcionament democràti c
de les nostres institucions hi ha una coincidència general en l a
necessitat de millorar el finançament del conjunt d'administra cions .
A Catalunya aquesta necessitat afecta molt especialment a l a
Generalitat i als Ajuntaments que de fa temps requereixen u n
increment de les fons de finançament que permeti una majo r
autonomia financera .
Les forces polítiques catalanes han coincidit en reclamar a
través de la màxima institució del País, el Parlament d e
Catalunya, la cessió per part de l'administració central de l a
gestió d'un 15% de 1' IRPF a la Generalitat com a pas imprescindi ble perquè el govern de Catalunya pugui gaudir d'una majo r
liquidesa financera alhora que enceti també una desitjabl e
dinàmica de corresponsabilitat fiscal .
Seria però no solament paradoxal, sinó també altament injust qu e
des de l'Ajuntament de Manresa, com a administració més proper a
al ciutadà i motor de la dinamització de la nostra ciutat, es
reivindiqués aquesta fita sense tenir presents molt especialmen t
els problemes financers que ens afecten .
L'Ajuntament que al llarg d'aquests anys ha assumit molte s
competències que per Llei no l'hi són pròpies però que le s
necessitats reals dels ciutadans de Manresa l'han obligat a
assumir-les, tot i no disposar del seu finançament, no po t
mostrar-se per més temps impassible a la manca de sensibilita t
de l'actual govern de la Generalitat davant la problemàtica de l
nostre finançament . Es obvi que al no dotar-nos de recurso s
incondicionats mitjançant el Fons Nacional de Cooperació Local ,
tot i els seus compromisos de fer-ho, el govern de la Generalita t
ens limita la nostra autonomia .
Per tot això el Grup Municipal Socialista proposa l'adopció de l
següent
A C O R D
Adherir-se a la sol .licitud de la màxima institució de Catalunya ,
el Parlament, perquè el nou sistema de finançament de le s
comunitats autònomes incorpori com a mecanisme de correepansabi -
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litat fiscal, la cessió del 15% de 1'IRPF a les mateixes, alhor a
que reclamem al govern de la Generalitat que doti econòmicamen t
el Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya amb el 1,25 %
del pressupost consolidat de les despeses no financeres a fi d e
millorar la situació econòmica dels municipis de Catalunya . "
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que la proposta planteja que e s
recolzi com a model futur de finançament de Catalunya, el concer t
econòmic, perquè entenen que és l'única solució realment efectiv a
als problemes de dependència econòmica per part de la Generalita t
i els problemes d'expoliació econòmica que es té en aquests
moments, que s'han tret per estudis seriosos i ben documentats
aquestes diferències de l'ordre d'1 bilió de pessetes, l a
diferència entre els impostos que es recapten de Catalunya i e l
que torna per les diferents vies de la inversió pública, i é s
evident que sense menystenir una aportació important de solidari tat des de les finances de Catalunya, hi hauria d'haver un a
correspondència molt més gran entre els ingressos i els diner s
que es queden aquí i que després s'inverteixen, i que això es fe s
pel criteri de responsabilitat fiscal aquí . Aquest és el plantei g
que fa la proposició, i les esmenes que es plantegen no só n
pròpiament esmenes al text inicial, sino uns textos diferents ,
que són criteris per al finançament immediat de la Generalita t
que fan referència a aquest 15% de 1'IRPF . Això només permetri a
solventar alguns problemes de liquidesa i algún diner més, per ò
pocs diners més del que s'està ingressant en aquests moments . En
tot cas, permetria no estar pendent dels retards en el pagamen t
i la disponibilitat de diners per a una utilització determinant
les finalitats del propi govern autonòmic . De l'esmena de CiU di u
que planteja que si no s'obté aquest 15 entre d'altres coses ,
parla de la tendència a la igualació entre les diverses modalitats vigents a l'Estat, la qual cosa li sembla que fa referènci a
al concert econòmic . Però per reclamar el concert econòmic n o
s'ha d'esperar a què vingui això o no vingui, i per la qual cos a
s'ha d'entendre de la proposta de CiU que si s'aconsegueix aix ò
del 15% de 1'IRPF, aquest grup renunciarien a aquest milloramen t
important i substancial del finançament econàmic que és e l
concert econòmic, i per això no votaran favorablement aquest a
esmena . Referent a la proposta socialista no hi ha cap referència
a d'altres ampliacions en el tema del finançament econòmic, i s í
que hi ha una referència d'una aportació de diners al municipi ,
que des d'aquest punt de vista 1i sembla interessant i fins i tot
necessari, perquè el fet que es quedin més diners a Cataluny a
implica que hi hagi un repartiment millor pels municipis .
EI Sr . Oms i Pons diu que mantindran la seva esmena de substitu ció per dues raons : una d'elles és que són el grup de CiU i, e n
coherència amb les gestions que ha fet la Generalitat han d e
defensar el que es va quedar al Parlament i les múltiple s
gestions que s'estan fent sobre el govern central per tal d e
defensar la seva postura . L'esmena de 1'ENM és una esmena ideal ,
que al seu grup també li agradaria, però creu que ara el que ha n
de fer és recolzar una proposta de govern i la que creuen millo r
és la que la Generalitat defensa . Pel que fa a l'esmena del gru p
socialista estan d'acord en el fonamental, però en el tema d e
cessió per part de la Generalitat no és un tema d'aques t
document, sino una qüestió posterior a reclamar que s'assigni a
les Corporacions Locals . Creu que en aquest moment CiU est à
plantejant un tema de govern de Madrid i mantenen viva la sev a
esmena .
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E1 Sr . Valls i Riera diu que el fet que el GMS presenti uria \
esmena en un tema en què inicialment es pot entendre no cee rn
política local estricte, amb la qual cosa entraria , en certa l
contradicc i ó amb el que constantment ha fet el GMS de no valorar ,/,_
ni entrar a debatre temes que no siguin de competència üriicipal,
és perquè dins 1'argumentació de la proposta presentada ' p.
.r 'ENM
parlen constantment del que és la vinculació entre els prees`'
de financiació autonòmica i financiació local . Defensen la seva
esmena perquè consideren que primer seria necessari fer un repà s
del que s'ha anomenat el procés de descentralització de 1°Esta t
des de l'any 80 . Si fan aquest repàs veuran que als inicis d e
1980, l'Administració Central disposava aproximadament d'un 8 0
a un 85% de la despesa pública, quedant el restant 10 - 15% a
mans del que és l'Administració Local . Actualment, parlant am b
dades aproximades, la despesa pública de l'Estat està sobre u n
60 o 65% i la de les Comunitats Autònomes està sobre un 20 o 25% .
Fins ara podrien dir que ha estat un procés de descentralitzaci ó
financera del tot correcte i que no hi ha res a dir . La part mé s
negativa de tota aquesta evolució de descentralització ha esta t
l'Administració Local, ja que no tan sols creuen que s'h a
estancat en el 15% sinó que possiblement ha tingut, fins i tot ,
una tendència a la baixa, perquè estava voltant el 20% i pass a
del 20 al 15% . Es més, consideren que és molt possible que to t
el procés de descentralització financera que afecta directamen t
l'Administració Local empitjori, en el benentés que com mé s
transferències econòmiques es produeixin cap a les Autonomies i
cap a la Generalitat, la base de càlcul de les transferències d e
l'Estat també disminuirà, la qual cosa implicarà forçosament qu e
les transferències directes que puguin fer l'Estat també sera n
menors .
D'alguna forma creuen que l'única sortida inicialment a planteja r
seria reclamar la dotació del Fons de Cooperació Local d e
Catalunya, tenint en compte i respectant l'acord près en el se u
dia pel Parlament de Catalunya, en el que es reclamava el tra m
del 15% d'IRPF per anar buscant un camí cap a la coresponsabili tat fiscal de les Autonomies i de la mateixa Generalitat . Creuen
que aquest acord s'ha de respectar i dins de la seva proposta fa n
menció a aquest acord i proposen que es recolzi, però es pode n
trobar amb el problema que la famosa descentralització financer a
de l'Estat central directament a la Generalitat o a les Comuni tats Autònomes, es pugi arribar a fer a costa directament de l
finançament dels municipis . L'única forma, inicialment, és tamb é
que la mateixa Generalitat de Catalunya crei, no tan sol s
formalment o tèorica el Fons de Cooperació, perquè està creat ,
però amb uns ingressos, que estan tots destinats íntegrament al s
Consells Comarcals, però pels municipis directament no hi ha n i
una pesseta . Creuen que aquest procés de descentralitzaci ó
s'hauria de fer també directament entre les Comunitats Autònome s
i l'Administració Local . Degut a aquest segon argument, és pe l
que presenten aquesta esmena de substitució, perquè creuen ,
contràriament al que pot pensar el portaveu de Convergència i
Unió, que un dels temes primordials i bàsics de què s'han d e
cuidar els regidors d'aquest ajuntament és el finançament loca l
i posteriorment, si es vol, el finançament autonòmic . Tamb é
suposa que com a resposta se li dirà que quan se solucioni e l
finançament autonòmic ja se solventarà el finançament local .
Aquest és un element de continguts, però aquí estan parlant d'un a
promesa que es va fer fa 8 anys, que és que 1'1,25 del pressupos t
c onsolidat de despesa no financera de la Generalitat es destin i
d irectament a la dotació del Fons de Cooperació Local d e
C atalunya . D'aquí ve el fet que el GMS presenti una esmena de
~>
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substitució, és a dir, recolzen estrictament l'acord que es v a
prendre al Parlament de Catalunya de reclamar el 15 % d'IRPF pe r
la Generalitat per anar buscant un camí cap a la coresponsabili tat fiscal . I, d'altra banda, el que demanen és que aquest a
descentralització financera entre l'Administració de l'Estat i
la Generalitat no es faci a costa dels Ajuntaments, per la qua l
cosa entenen que l'increment dels ajuntaments s'ha de realitzar ,
perquè són els més propers . D'aquí ve tot el debat que constantment s'ha anat produint sobre el finançament de les Corpora cions Locals .
No poden centrar-se estrictament en el què són les proposte s
presentades per 1'ENM, ja que inicialment creuen que el camí é s
recolzar la proposta del Parlament de Catalunya, del 15%,
i
tenint en compte que en cap moment dins la proposta de 1'ENM e s
fa menció al finançament de les corporacions locals, i per aix ò
la votaran en contra . Pel que fa a 1' esmena de CiU podrien estar hi d'acord, però novament estan amb el problema que no es parl a
enlloc del finançament local, quan el primer problema és e l
finançament de les corporacions locals, i en segon lloc dins le s
comunitats autònomes, aleshores s'abstindran .
E1 Sr . Balet i Oller diu que es troba davant de tres proposte s
que totes 1i agraden, però s'ha d'anar a poc a poc, i la primer a
la troba molt agosarada, seria la situació ideal, però po t
realitzable . L'esmena socialista, en aquest sentit, és mé s
concreta, la de l'equip de govern està bé també, però la troba
més difosa . Per tant, considerant que és més fàcil obtenir si es
demana amb mesura, poc a poc, que no pas demanar-ho tot i quedar se sense res . La seva posició serà en aquest cas la de vota r
afirmativament l'esmena del GMS i negativament les altres dues .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que, comentant l'esmena de CiU ,
l'Esquerra Republicana en el seu moment al Parlament va vota r
favorablement el tema del 15%, però tenint clar que aquest és u n
primer pas per anar després a la qüestió del concert econòmic .
Hi hauria possibilitat d'arribar a un acord, si 1' equip de gover n
volgués, i possiblement obtindria el consens dels altres grups
en el sentit de mantenir tot el primer paràgraf que parla de l
15%, però canviar el segon, i plantejar per exemple "que aquest a
participació ha de ser un pas en la millora del sistema d e
finançament dins la línia de la corresponsabilitat fiscal qu e
tendeixi a la igualació entre les diverses modalitats vigents a
l'estat, com el concert econòmic" . Aquesta seria una possibilita t
si l'equip de govern està interessat en què hi hagi un acord mé s
ampli, que permetria salvar l'exigència del 15% i quedés obert a
la porta per a d'altres mesures de finançament, no pel cas qu e
el tema del 15% no funcionés, sino com un camí lògic .
E1 Sr . Oms i Pons diu que són partidaris de mantenir l'esmena ta l
i com la presenta l'equip de govern .
Sotmesa a votació la proposició del grup de 1'ENM és rebutjad a
per 21 vots negatius (12 CiU, 8 GMS i 1 GMP) i 3 vots afirmatiu s
(ENM) .
Sotmesa a votació l'esmena del grup del GMS és rebutjada per 1 2
vots negatius (CiU), 9 vots afirmatius (8 GMS i 1 GMP) i 3
abstencions (ENM) .
Sotmesa a votació l'esmena del grup municipal de CiU és aprovad a
per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions (8 GMS, 3 ENM i 1
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2 .1
28
2,00
4,50 409000 184050 0
1,00 1,50
2 .3
28
0,50
2,00
5,50 409000 224950 0
1,00 2,00
2 .4
28
2,00
4,50 409000 184050 0
1,00 1,50
2.5
28 1,00 1,50
1,00
1,50 5,00 409000 204500 0
3r .-L'apart ap PrefecturecbRSSeccib"punts3 .2 .,3 .4,3 .7,3 .8,3 .9,3 .10 ,
3 .1 1,3 .12,3 .13j 3 .14 , quedararredactat$ie la següentrnanera :
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GMP) i, per tant, es declara acordat :
1.- Instar al Govern per tal que aprofundeixi en la corresponsabilitat fiscal i, concretament, en l'obtenció de la participació d'un 15% de 1'IRPF com a element integrant del sistema d e
finançament de la Generalitat . En el cas que no prosperé s
1' obtenció de la participació d'un 15% de 1' IRPF, insta al Gover n
a plantejar-se noves possibilitats de millora del sistema d e
finançament, dins la línia de la corresponsabilitat fiscal, sens e
excloure la tendència a la igualació entre les diverses modalitats vigents a l'Estat .
2.- Trametre aquest acord al Molt Honorable President de l a
Generalitat de Catalunya i al Molt Honorable President de l
Parlament de Catalunya .
9 .-

ASSUMPTES SOBREVINGUT S

Sotmesa a votació conjunta l'especial declaració d'urgència del s
set assumptes sobrevinguts presentats, és aprovada per unanimita t
dels 24 membres presents, de conformitat amb allò que dispos a
l'art . 51 del RDLEG 781/1986 i l'art . 51 .1 .e) del ROM .
9 .1 . DICTAMEN SOBRE CONCERTACIO D'UNA OPERACIO DE TRESORERIA AM B
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA, PER UN IMPORT DE 150 .000 .00 0
PTA
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"En previsió de les dificultats de Tresoreria que es pugui n
presentar en els propers mesos, aquesta Comissió d'Hisend a
considera oportú recórrer a Operacions de Tresoreria, d e
conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de l a
Llei 39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple d e
la Corporació l'adopció dels següents acords :
1r .- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 5 2
i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i sense afecta r
recursos específics per a la seva devolució, una operació d e
tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import d e
CENT CINQUANTA MILIONS (150 .000 .000) de pessetes, amb le s
següents condicions :
Tipus d'interès : Variable . Mibor a 90 dies, més un diferencia l
del 0'35% anual, amb interès total trimestral estimat del 13'00% .
Data de venciment : Dotze mesos a comptar de la data de l a
signatura de la pòlissa o contracte .
Interès de demora : Interès nominal aplicable més un tres pe r
cent, previsiblement, del 16'00% .
2n .- Amb la concertació de l'operació que es proposa, n o

028732 - A

s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 de la Llei 39/198 8
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals .
3r .- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta a l
present Dictamen .
4t .- Remetre a la Direcció General de Política Finandera de l a
Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a la formalització d e
l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors acords .
5è .- Facultar el Sr . Alcalde per a la signatura dels document s
necessaris per a la formalització de l'operació . "
El Sr . Sala i Rovira diu que aquesta és una proposta d'un a
sol .licitud d'operació de tresoreria per obtenir uns recursos d e
liquidesa i donar una certa agilitat a la qüestió de pagaments ,
necessària donada la situació en què es belluga aquesta Corpora ció, en els darrers mesos . E1 tipus d'interès, pel que hi ha e n
aquests moments al mercat, és suficientment atractiu, i pense n
que serà una operació profitosa per a l'Ajuntament de Manresa .
E1 Sr . Perramon i Carrió expressa que, com s'ha comentat aban s
en el tema de l'ús del català, gairebé és delicte que una pòliss a
de crèdit entre l'Ajuntament de Manresa i la Caixa d'Estalvis d e
Manresa estigui redactada íntegrament en castellà . Per tant ,
proposa que aquest tema quedi sobre la taula i en un proper Ple ,
tan aviat com estigui traduït, es porti a aprovació .
El Sr . Sala i Rovira diu que aquesta és una situació repetitiv a
que es va produir el setembre o octubre de l'any passat, i tan t
el Sr . De Puig, en qualitat de membre del Consell d'Administració, com ell mateix, van parlar amb directius de la Caix a
d'Estalvis i li sembla que, en aquest cas, és un problema de l
Banc d'Espanya, ja que els contractes que es signin sobr e
pòlisses de crèdit li sembla que hi ha quelcom que ve prefixat ,
o si més no, hi venia en aquell moment . De tota manera és un a
documentació que és annexa al propi dictamen, ja que el dictame n
està fet amb la llengua catalana . Es de l'opinió que s'haurie n
de fer els possibles i els impossibles perquè la pòlissa esté s
també redactada en català, la qual cosa entén que en cap ca s
hauria de ser excusa per deixar sobre la taula aquesta qüestió ,
que al cap i a la fi, si l'han presentat com a assumpte sobrevin gut no ha estat per un caprici estrany de l'equip de govern, sin o
per una necessitat immediata de liquidesa de l'Ajuntament d e
Manresa .
El Sr . Valls i Riera diu que inicialment s'abstindran, de
conformitat amb el tema del pressupost, i com ja reiteradamen t
han fet, si es presenta com a sobrevingut una pòlissa de crèdit ,
lògicament ha de ser per urgència, però d'alguna forma és u n
exemple de possibles contradiccions en què segurament es trobara n
en el tema del reglament en català . De qualsevol manera, e n
aquests moments és més important solucionar els problemes de

tresoreria que poden afectar a terceres persones i a personal d e
la casa que no pas que estigui redactat en català . Repeteix qu e
el vot del GMS serà l'abstenció, de conformitat amb el pressupost .
El Sr . Perramon i Carrió manifesta que si l'equip de gover n
decideix de tirar-ho endavant, 1'ENM s'abstindrà, donat qu e
traduir aquesta pòlissa pot portar un parell de dies com a màxi m
i per tant, no causarien cap perjudici espectacular .
El Sr . Sala i Rovira intervé per demanar aclariment sobre el fe t
que, si independentment que l'Ajuntament de Manresa aprovi aques t
clausulat de la pòlissa en castellà i, en el seu moment, h i
hagués la capacitat per part de la Caixa d'Estalvis de Manres a
de traduir-ho al català, i se signés en català el dia qu e
s'hagués de fer dins el mes de febrer, suposa que això n o
implicaria el fet que hagués de tornar a passar per aquest Ple .
Ho pregunta, perquè, si de cas, intentaran fer pressió, perqu è
si és possible sigui fet amb l'idioma que ha d'estar fet .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que el que diu el Sr . Sala esta mol t
bé, però es contradiu amb el Reglament que fa uns moments s'h a
aprovat, i que diu que els documents originals són en català, n o
en castellà i després en català, sino directament en català .
L'abstenció del GMS en el tema del Reglament no ha estat u n
caprici, sino que cada dia es poden trobar en situacions d'aques t
tipus, i qualsevol ciutadà pot declarar aquest acord d'avui nul ,
i trobar-se que una pòlissa de crèdit com la d'avui no es pot
fer .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que li sembla que en aquest cas est à
sortint una mica de context i fins i tot diria que està començan t
a marejar la perdiu . Entén que aquest no és un document propi d e
l'Ajuntament de Manresa, entén que és un contracte exterior, i
també entén que la qüestió pot ser modificada en aquest moment .
E1 Sr . Valls i Riera intervé dient que tampoc s'ha d'entrar ar a
a debatre aquest tema, doncs ja s'ha fet anteriorment, i nomé s
constata que sí que existeix una contradicció, sí que existeixe n
problemes i sovint s'hi trobaran .
El Sr . Perramon i Carrió diu que el seu grup manté la petició qu e
quedi sobre la taula .
E1 Sr . Balet i Oller expressa que ja li està bé la pòlissa ta l
i com està, mentre pugui anar fent el seu curs, sense perjudic i
que després es vagi fent en català, però ara ajornar una cosa qu e
convé, només per aquest tema del català li sembla pot encertat .
E1 Sr . Alcalde sotmet a votació la petició que quedi sobre l a
taula el dictamen la qual cosa és rebutjada per 13 vots negatiu s
(12 CiU i 1 GMP) , 3 d'afirmatius (ENM) i 8 abstencions (GMS) .
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A continuació sotmet a votació el dictamen i és aprovat per 1 3
vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3
ENM)) i, per tant, es declara acordat :
lr .- Concertar a l'emparament del que disposen els articles 5 2
i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i sense afecta r
recursos específics per a la seva devolució, una operació d e
tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import d e
CENT CINQUANTA MILIONS (150 .000 .000) de pessetes, amb le s
següents condicions :
Tipus d'interès : Variable . Mibor a 90 dies, més un diferencia l
del 0'35% anual, amb interès total trimestral estimat del 13'00% .
Data de venciment : Dotze mesos a comptar de la data de l a
signatura de la pòlissa o contracte .
Interès de demora : Interès nominal aplicable més un tres pe r
cent, previsiblement, del 16'00% .
2n .° Amb la concertació de l'operació que es proposa, n o
s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 de la Llei 39/198 8
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals .
3r .- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta a l
present Dictamen .
4t .- Remetre a la Direcció General de Política Finandera de l a
Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a la formalització d e
l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors acords .
5è .- Facultar el Sr . Alcalde per a la signatura dels document s
necessaris per a la formalització de l'operació .
9 .2 . DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO DEL CATALEG DE LLOCS DE TREBAL L
PEL QUE FA A L'ADEQUACIO DE LES RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES DE DETERMINAT PERSONAL DIRECTIU I TÈCNI C
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"El Ple de la Corporació aprovà en sessió del dia 19 de maig de 1992, e l
catàleg de llocs de treball del personal funcionari d'aquest Ajuntament, qu e
fou modificat per l'acord corporatiu de 31 de juliol de 1992 .
L'aprovació de l'organigrama municipal, per acord del Ple de la Corporació d e
data 15 de desembre de 1992 suposa 1a necessitat d'adequar les retribucion s
complementàries de determinat personal directiu i tècnic als efecte s
d'assegurar que les assignades a cada lloc de treball guardin la relaci ó
procedent amb el nivell de prefectura del càrrec i amb el contingut d'especia l
dificultat tècnica, dedicació i responsabilitat del mateix .
Per tot això, la Comissió d'Hisenda té l'honor de proposar al ple de l a
Corporació, l'adopció dels acords següents :
lr .- l'apartat "Prefectures de Serveis Generals", punts 1 .1, 1 .2 i 1 . 3
quedaran redactats de la següent manera :

Denominació
1 .1
ecretari
1 .2 I erventor
1 .3 Tr=•orer

Adscripció de la plaç a
(Secretaria General )
(Intervenció )
(Tresoreria )

Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Total Valor , Ptes .
. Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
Perfil . Punts Punt
Com .Es p
2,00
1,50
1,50

-

1,50
2,00
2,00

-

4,75
4'75
4'75

574504
574500
574500

272887 5
272887 5
2728875

2n . L'apartat "Pre ctures de Servei", els punts 2 .1, 2 .3, 2 .4 i 2 .5, quedara n
redactats de la seg -nt manera :

Adscripció de la plaç a
2
2
2
2

.1 Urbanisme Obres Públi . es i Serveis
.3 Serveis Jurídics i Prog amació
.4 Serveis d'Hisenda
.5 Seguretat Ciutadana

(Urbanisme Obrs .Púb . i Serv . )
(Alcaldia-Presidència )
(Hisenda )
(Seguretat Ciutadana )

apart . NIVELL Espci . Espec . Inc o
Responcatag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibi l
. sabil .
--------- 2 .1
28
1,00
1,50
2,00
2 .3
28
1,00
2,00
0,5 0
00
2 .4
28
1,00
1,50
0
2 .5
28
1,00
1,50
1,00
1,
3r .- L'apartat "Prefectures de Secció", pu ts 3
3 .11, 3 .12, 3 .13 i 3 .14, quedaran redactat de
3 .-

Pen ./ Total Valor
Ptes .
Peril . Punts Punt
Com .Es p
----------------------- 4,50
409000 184050 0
5,50
409000 224950 0
4,50
409000 184050 0
5,00
409000 204500 0
.2 ., 3 .4, 3 .7, 3 .8, 3 .9, 3 .10 ,
la següent manera :

PREFECTURES DE SECCI O
Denominaci ó

3 .2 Contractaci ó
3 .4 Tresoreri a
3 .7 Urbanisme, Obres Pübl . i Serv .
3 .8 Arquitectur a
3 .9 Enginyeria i Mantenimen t
3 .10 Serveis Informàtic s
3 .11 Acció Ciutadan a
3 .12 Serveis Administratius Urban .
3 .13 Planejament i Llicèncie s
3 .14 Direcció Pla Genera l
apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Tota l
Peril . Punts P u
catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
3 .2
3 .4
3 .7
3 .8
3 .9
3 .10
3 .11
3 .12

26
26
28
26
23
26
26
26

1,00
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,00
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1,50
1,50
1,0 0
1,5 0
1,0 0
2,0 0
1,5 0
1,50

0,50
1,00
0,5 0
1,0 0
1,0 0

1,50
1,5 0
1,5 0
1,0 0
1,0 0
1,2 5
1,0 0
1,00

-

or

4,50 4090 0
4,00 40900 0
3,5 0 46000 0
4,5 0 40900 0
3,0 0 31800 0
4,7 5 40900 0
4,5 0 46000 0
4,50 40900 0

Ptes .
Com .Es p
184050 0
163600 0
61000 0
4050 0
400 0
19 . 75 0
207e 0 0
1840 0

1. -

1.1
1.2
1 .3

PREFECTURES DE SERVEIS GENERALS
Denominació

Adscripció de la plag a

Secretari
Interventor
Tresorer

(Secretaria General )
(Intervenció )
(Tresoreria )

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
1 .1
1 .2
1 .3

30
30
30

1,25
1,25
1,25

2,00
1,50
1,50

-

1,50
2,00
2,00

Pen . / Tota l
Peril . Punts
-

4,75
4'75
4'75

Valo r
Punt

Tota l
Ptes .
Com .Es p

574500
574500
574500

272887 5
272887 5
272887 5

2n . L'apartat "Prefectures de Servei", els punts 2 .1, 2 .3, 2 .4 i 2 .5, quedara n
redactats de la següent manera :
2.-

PREFECTURES DE SERVE I
Denominació

2
2
2
2

.1
.3
.4
.5

Urbanisme Obres Públiques i Serveis
Serveis Jurídics i Programació
Serveis d'Hisenda
Seguretat Ciutadana

Adscripció de la plaç a
(Urbanisme Obrs .Púb . i Serv . )
(Alcaldia-Presidència )
(Hisenda )
(Seguretat Ciutadana )

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Total Valor
catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
Peril . Punts Punt

Ptes .
Com .Es p

2 .1
28
1,00
1,50
2,00
4,50
409000 184050 0
2 .3
28
1,00
0,50
2,00
2,00
5,50
409000 224950 0
2 .4
28
1,00
1,50
2,00
4,50
409000 184050 0
2 .5
1,00
28
1,00
1,50
1,50
5,00
409000 204500 0
3r .- L'apartat "Prefectures de Secció", punts 3 .2 ., 3 .4, 3 .7, 3 .8, 3 .9, 3 .10 ,
3 .11, 3 .12, 3 .13 i 3 .14, quedaran redactats de la següent manera :
3.-

PREFECTURES DE SECCI O
Denominaci ó

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

.2 Contractaci ó
.4 Tresoreri a
.7 Urbanisme, Obres Públ . i Serv .
.8 Arquitectur a
.9 Enginyeria i Mantenimen t
.10 Serveis Informàtic s
.11 Acció Ciutadan a
.12 Serveis Administratius Urban .
.13 Planejament i Llicèncie s
.14 Direcció Pla General

Adscripció de la plaç a
(Secretaria General )
(Tresoreria )
(Urbanisme, Obr . Publ . i Serv . )
11

11

11

11

..
..
(Alcaldia-Presidència )
(Acció Ciutadana )
(Urbanisme, Obr . Publ . i Serv . )
11

.

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Total Valor
Ptes .
catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
Peril . Punts Punt
Com .Es p
--------------------------------------------------------------------------- 3 .2
26
1,00
1,50
0,50
1,50
4,50 409000 184050 0
3 .4
26
1,00
1,50
1,50
4,00 409000 163600 0
3 .7
28
1,00
1,00
1,50
-3,50 460000 161000 0
3 .8
26
1,00
1,50
1,00
1,00
4,50 409000 184050 0
3 .9
23
1,00
1,00
1,00
3,00 318000
95400 0
3 .10
26
1,00
2,00
0,50
1,25
4,75 409000 194275 0
3 .11
26
1,00
1,50
1,00
1,00
4,50 460000 207000 0
3 .12
1,00
1,50
1,00
1,00
4,50 409000 1840500
26
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3 .13
3 .14
.

1,00
1,00

1,50
1,50

1,00

4 .1
4 .3
4 .8
4 .17
4 .22

-

1,00
1,00

4t .- L'apartat "Prefectures de Negociat",
quedaran redactats de la següent manera :
4 .-

1

24
26

409000
409000

143150 0
184050 0

punts 4 .1 , 4 .3, 4 .8, 4 .17 i 4 .2 2

PREFECTURES DE NEGOCIA T
Denominació

Adscripció de la plaç a

Serveis Jurídics
Intervenció
Serveis Administratius P . Loc .
Cultura i Prom . Esportiva
Esports (Nivell A)

(Serveis Jurídics )
(Intervenció )
(Policia Local )
(Acció Ciutadana )
(
)

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Responcatag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
4 .1
4 .3
4 .8
4 .17
4 .22

3,50
4,50

23
23
23
23
23

1,00
0,5
0,75
0,5
0,5

1,00
1,50
1,00
1,50
1,50

1,00
-

1,00
0,75
1,00
1,00
0,50

Pen . / Tota l
Perfil . Punts
-

4,00
2,75
2,75
3,00
2,50

Valo r
Punt

Ptes .
Com .Es p

318000
280000
318000
280000
280000

127200 0
77000 0
87450 0
84000 0
70000 0

5è .- L'apartat "Funcionaris del grup A" punt 7 .2 i 7 .3 quedaran redactats de
, la següent manera :
7 .-

FUNCIONARIS DEL GRUP -A Denominació

Adscrípció de la plaç a

7 .2

Tècnic superio r (2)
(Arquitecte)

(Urbanisme Obres Púb .

i Serv . )

7 .3

Tècnic superio r (1)
(Arquitecte)

(Urbanisme Obres Púb .

i Serv . )

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Total Valor
Ptes .
catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
Peril . Punts Punt
Com .Es p
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------7 .2
20
1,00
1,00
0,50
2,50 218000 54500 0
7 .3
22
0,50
1,00
0,75
2,25 280000 63000 0
6è .- L'apartat "Policia Local
redactat de la següent manera :
13 .-

i

els

seus

Auxiliars",

punt

13 .1

POLICIA LOCAL I ELS SEUS AUXILIAR S
Denominació

Adscripció de la plaç a

13 .1 Oficial (Grup B)

(Seguretat Ciutadana )

apart . NIVELL Espci . Espec . Incompa- Respon- Pen ./ Total Valor
catag . COM .DE . Dif .T . Dedc . tibilit . sabil .
Peril . Punts Punt
13 .1

quedar à

22

0,50

1,50

1,00

1

-

4

Ptes .
Com .Es p

250000 100000 0

7è .- Serà d'aplicació als llocs de treball objecte de modificació en el s
acords anteriors, el previst en l'acord Quart dels adoptats pel Ple de l a
Corporació en la seva sessió de 19 de maig de 1992 .
8è .- Les modificacions que fan referència en els acords anteriors tindra n
vigència des del 1 de gener de 1993, excepte l'apartat 2 .5 de nova creació i
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1°apartat 13 .1 que ho serà a partir del dia següent al de l'aprovació de l
present dictamen . "

E1 Sr . Oms i Pons, com a qüestió prèvia diu que, hi ha un erro r
mecandgràfic que li agradaria esmenar . En el punt 1 .1, del nivel l
30, en el complement específic de dedicació que hi ha un 2 ,
hauria de ser 1'5, i en el complement de responsabilitat que h i
ha un 1'5 i hi hauria d'haver un 2, i per tant, demana que e s
rectifiqui o subsani aquest error material o de fet . Aclari t
això, expressa que aquest tema ha portat un xic de polèmica, per d
que s'ha fet a partir d'un compromís que hi havia d'adequar e l
personal nivell 10 d'aquesta casa . A més de fer uns augments qu e
no són tant alts, com arran de la comparació global del pressupost es deia . La mitjana d'augment és d'un 6'36 %, i s'h a
aprofitat per iniciar un procés que ara seguiran amb tota l a
plantilla, que és l'adequació del catàleg, els nivells d'especia l
dedicació, d'incompatibilitat, de complements de destinació, i
que han començat a iniciar amb el comitè . S'ha repassat i adequa t
el preu del punt per nivells, tant com han pogut, de manera qu e
els puguin mantenir en un futur i no hi hagi desequilibris i e s
puguin avaluar els càrrecs en funció dels complements específics .
Aquesta tasca s'ha començat en aquest nivell, i a partir d'ar a
s'iniciarà l'avaluació de tota la plantilla que consistirà e n
què, el Caps que en aquests moments queden resolts en el catàle g
han d'avaluar a tota la plantilla, i després s'inicïarà l a
posterior discussió amb el comitè, i arribaran a un acord per ta l
de tenir un catàleg adequat a les necessitats funcionals qu e
s'han generat del nou organigrama i també de la redistribuci ó
d'algunes responsabilitats a l'Ajuntament . Voldria entrar en u n
tema que han deixat pendent d'un punt anterior, i que és el tem a
de la policia local . Concretament en aquells títols on hi havi a
aquesta disbauxa o inconcreció de diferents interpretacons i
diferents lleis, ara l'equip de govern, amb l'aprovació del no u
reglament, adequaran la nominació . En aquest moment, pel nivel l
de la ciutat de Manresa, li correspon el que se'n diu Sots inspector . En aquest moment no es pot adjudicar aquesta plaç a
perquè no hi és a Manresa, però la Llei, en l'article 26 .2, dóna
tres anys per preparar a una persona i adequar-la, mitjançant l a
formació adient . Manresa en aquest moment té un Sots-oficial qu e
pretenen que passi a Inspector-Oficial, i cobriria la plaça qu e
en aquest moment queda vacant, i de moment, la cobriria d'un a
forma provisional amb aquest títol que la Llei els permet . No sap
sí aquí queda aclarit el problema que l'oposició ha planteja t
inicialment, en tot cas al llarg del debat anirà responent al s
possibles dubtes que hi hagi .
El Sr . Perramon i Carrió diu que en el moment del pressupos t
1'ENm ja va fer un primer pronunciament pel que fa a aquest tema .
Hi havia la qüestió del mal moment que s'ha triat per fe r
aquestes variacions en el catàleg, la qüestió de discrepànci a
important dins el personal, i cal dir que en aquestes negocia cions amb aquest col .lectiu, no hi han intervingut, i per tant ,
no donaran el vot favorable a aquest sobrevingut . Creuen que aix ò
crea una situació de dificultat en la posterior negociació i

introdueix un element d'entrada que fa que un planteig globalit zat del tema del catàleg que s'ha promès fer durant molt d e
r temps, no s'ha dut a terme, i s'ha anat fent a trossos, i aques t
és un afegit més . No vol pas dir que algunes persones, per ra ó
de la seva responsabilitat i dedicació, no mereixin una retribu ció més alta del que venien cobrant, però sí que de la forma co m
s'han portat les coses no ha estat la més encertada .
El Sr . Valls i Riera diu que reiteren l'argumentació que van fe r
el dia de l'aprovació dels pressupostos, i reconeixen, per altr a
part, que els increments i dades que es van parlar aleshores ere n
superiors al que finalment s'ha produït com a mitja, i constate n
també, que malgrat la mitja sigui un 6'3%, existeixen casos d e
0'75%, de 13 1 69%, de 10'77%, 9'58%, 6'25%, és a dir, hi ha u n
esgraonat divers . Malgrat això, i degut principalment al ma l
moment en què es produeix, i també per l'informe del Comitè d e
Personal que és realment dur, i en coherència amb la posici ó
mantinguda pel seu grup en el debat dels pressupostos, no pode n
votar favorablement el dictamen i ho faran en contra .
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU), 8 de negatius (GMS) i 2 abstencions (ENM) i per tant, e s
declara aprovat el dictamen abans esmentat, si bé amb l a
subsanació o rectificació de l'error material o de fet e n
l'apartat 1 .1 . del catàleg, en el sentit que on diu "Espec . dedc ,
2'00", ha de dir "Espec . dedc . 1'50", i on diu "Responsabil ,
1'50" ha de dir "Responsabil, 2'00" .
9 .3 . DICTAMEN SOBRE RECTIFICACIO D'ERROR MATERIAL EN LA PLANTI LLA DE PERSONAL PER A 1993, APROVADA EL 15-12-92 .
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el proppasssat dia 15 de desembre de 1992, el Pl e
d'aquesta Corporació, va aprovar la Plantilla de Persona l
d'aquest Ajuntament per a l'any 1993 .
_
Atès que en la Plantilla Orgànica en l'apartat A) corresponen t
a les places a desenvolupar per funcionaris de carrera en el pun t
que fa referència a la Policia Local i els seus auxiliars, h i
consta l'Oficial de la Policia Local amb un nivell de titulaci ó
del grup A quan li correspon un nivell de titulació del grup B .
Atès que en l'apartat C) corresponent al quadre de llocs de
treball subjectes a la legislació laboral, annex C-I d'activita t
permanent i dedicació completa, s'ha observat l'existència d'u n
error material doncs es va incrementar un lloc de trebal l
d'Educador de Centres Socials quan el que s'havia d'incrementa r
era un lloc de treball d'Educador Especialitzat .
Atès el que estableix 1' article' 111 de la Llei de Procedimen t
Administratiu, que preveu que l'Administració podrà rectifica r
els errors materials o de fet, així com els aritmètics .
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Atès que la competència per rectificar un error materia l
correspon al mateix òrgan que va dictar l'acte .
E1 Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, proposa al Ple d e
la Corporació, l'adopció dels següents acords :
lr .- Rectificar, degut a l'existència d'un error material ,
l'acord del Ple de la Corporació de data 15 de desembre de 1992 ,
pel qual es va aprovar la Plantilla de Personal d'aques t
Ajuntament per a l'any 1993, en el sentit següent :
On diu :
PLANTILLA ORGANIC A

Èe

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS DE CARRER A
--------------------------------------------------------------- P L A C E S
GRUP
---------------------------------------------------------- DENOMINACIÓ
Nombre VACANTS EXTING . TITO L
--------------------------------------------------------------- 3 .- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIA L
3 .2 .- SOTS-ESCALA SERVEIS ESPECIALS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIA L
3 .2 .A .- CLASSE : POLICIA LOCAL I ELS SEUS AUXILIAR S
1 oficial

1

1

A "

Ha de dir :

PLANTILLA ORGANICA
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS DE CARRER A
--------------------------------------------------------------- GRUP
P L A C E S
---------------------------------------------------------Nombre VACANTS EXTING . TITO L
DENOMINACIÓ
--------------------------------------------------------------- 3 .- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIA L
3 .2 .- SOTS-ESCALA SERVEIS ESPECIALS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIA L
3 .2 .A .- CLASSE : POLICIA LOCAL I ELS SEUS AUXILIARS

/

1

1 Oficial

B

n

On diu :
PLANTILLA ORGÀNICA
C) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACI Ó
LABORAL
C-I .- D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA
************************************************************** *
DENOMINACIÓ
LLOCS DE TREBALL
LAB .INDEF .
LABOR . OCUPADES LABOR .
NQ INDEFIN . TEMPORAL . TEMPORAL VACAN T
-1

Educador Especialitzat

1

Educ . C . Socials (M .T .) 3

1

1.

1

Ha de dir :
PLANTILLA ORGÀNICA

11

C) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACI Ó
LABORAL
C-I .- D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLET A
************************************************************** *

DENOMINACIÓ
'~ .

qi
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LLOCS DE TREBALL
LAB .INDEF .
_
LABOR . OCUPADES LABOR .
NQ INDEFIN . TEMPORAL . TEMPORAL VACAN T

'7 2

Educador Especialitzat 2

-

-

1

1

Educ . C . Socials (M .T .) 2

1

1

-

i0

2n .- Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de l a
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
3r .- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya . "
El Sr . Oms i Pons expressa que el primer error es tract a
d'adequar la plantilla en el càrrec de policia local i els seu s
auxiliars, l'Oficial, per tal d'abaixar de nivell A a nivell B ,
perquè pugui ser cobert el Sots-oficial que ha explicat anteriorment, amb el nivell adequat, que és diferent al que hi havia fins
ara, que estava cobert pel Cap de la Policia . El segon erro r
correspon a donar d'alta un educador de centres socials i u n
educador especialitat s'ha de donar de baixa, és senzillament fer
córrer una denominació que creava conflictes per poder cobri r
l'educador especialitzat .
E1 Sr . Valls i Riera diu que el seu grup s'abstindrà d'acord am b
el vot que van fer a la plantilla de personal en el seu moment .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU) i 11 abstencions (8 GMS i 3 ENM) .
Pel Sr . Alcalde es disposa lectura i debat conjunt dels dictamen s
sobrevinguts 4 i 5 .
9 .4 . DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET S .L . PER IMPORT DE 146 .811 PTA .
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la sol .licitud presentada per la societat CONSTRUCCIONE S
COTS Y CLARET, S .L . interessant el pagament de les diferèncie s
d'IVA, que repercut en diverses certificacions d'obres, com a
conseqüència de la variació del tipus impositiu .
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei d'Hisenda .
E1 Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissi ó
d'Hisenda i Règim Interior, té l'honor de proposar al ple de la

Corporació Municipal l'adopció del següen t
A C O R D
Reconèixer un crèdit a favor de la societat CONSTRUCCIONES COT S
Y CLARET, S .L . (CIF B08136905), per una quantia de CENT QUARANTA SIS MIL VUIT-CENTES ONZE PESSETES (146 .811'--), resultant de le s
diferències d'I .V .A . a repercutir en les certificacions d'obre s
que es relacionen, per variació del tipus impositiu :
NÚM .
DIFERÈNCIA DIVA
CERTIFICACIO
A REPERCUTI R
-------------------------------------------------------------- -

OBRA

Rehabilitació Edific i
Casino

1

146 .81 1
146 .81 1

CRÈDIT A RECONÈIXER

-------------------------------------------------------- 9 .5 . DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S .L . PER IMPORT DE 3 .554 .292 PTA .
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :

"Vista la sol .licitud presentada per la societat CONSTRUCCIONE S
COTS Y CLARET, S .L . interessant el pagament de les diferèncie s
d'IVA, que repercut en diverses certificacions d'obres, com a
conseqüència de la variació del tipus impositiu .
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei d'Hisenda .
E1 Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissi ó
d'Hisenda i Règim Interior, té l'honor de proposar al ple de l a
Corporació Municipal l'adopció del següen t
A C O R D
Reconèixer un crèdit a favor de la societat CONSTRUCCIONES COT S
Y CLARET, S .L . (CIF B08136905), per una quantia de TRES MILION S
CINC-CENTES CINQUANTA-QUATRE MIL DUES-CENTES NORANTA-DUE S
PESSETES (3 .554 .292'--), resultant de les diferències d'I .V .A .
a repercutir en les certificacions d'obres que es relacionen, pe r
variació del tipus impositiu :
OBRA

NÚM .
DIFERÈNCIA DIVA
CERTIFICACIO
A REPERCUTI R
-------------------------------------------------------------- -

Pavell ó Polisportiu E 1
Congost (Fase I)
Idem .
... . ....... ..... .....
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9
10

404 .30 1
1 .076 .600

Idem .
Idem .
Idem .
Idem .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
12
13
14

CRÈDIT A RECONÈIXER

287 .26 6
827 .65 9
488 .18 0
470 .28 6
3 .554 .29 2

E1 Sr . Sala i Rovira diu que són dos reconeixements de crèdit pe r
regularitzar el tema de 1°IVA .
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 9 .4 i 9 .5 són aprovat s
per unanimitat dels presents .
9 .6 . PROPOSICIO DEL GMS SOL .LICITANT QUE S'EFECTUI EL PAGAMEN T
DE LES HORES EXTRAORDINARIES QUE ES DEUEN AL PERSONAL D E
L'ESTACIO D'AUTOBUSO S
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent .
"Atès que la Comissió de Govern, en data 16 de setembre de 199 1
va estimar íntegrament la reclamació administrativa prèvia a
l'exercici de l'acció laboral presentada pels Srs . Julio Escol a
Crespo, Antonio Blanco Goni, Andrés San Andrés Malo i Jaim e
Montero Martín, Treballadors d'aquest Ajuntament adscrits a
l'estació d'Autobusos, en concepte de deute salarial provinen t
de l'exercici d'hores extraordinàries realitzades durant l'an y
1990 .
Atès que no s'ha fet efectiu el pagament de les esmentades hore s
extraordinàries que pugen la quantitat de 857 .082 pessetes .
E1 Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D
Que s°efectuï el pagament de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors de l'estació d'autobusos durant l'an y
1990 en el transcurs d'aquest mes de febrer de 1993 . "
El Sr . Canongia i Gerona diu que aquest és un tema molt llastimós, no s'hagués imaginat mai que hauria hagut de portar al pl e
una proposta d°aquest tipus . Expressa que realment és molt for t
que 4 treballadors de la casa, hagin fet hores extraordinàrie s
durant l'any 1990 i a hores d'ara encara no les hagin cobrat . E s
molt lamentable, tot i entendre les dificultats financere s
importants de l'Ajuntament de Manresa, i és que forma part de l
sou i tenen dret a cobrar-ho . E1 que és més increíble és que e l
16 de setembre de 1991 la Comissió de Govern els reconeix el dre t
sobre aquestes hores, i que des del 16 de setembre del 1991 ,
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encara no ho hagin cobrat, i 1' import puja 857 .082 PTA . i só n
quatre persones, una de les quals li sembla que ja ni treball a
a la casa . Espera que no hi hagi cap altre cas en el conjunt d e
la casa, perquè seria escandalós . Suposa que no tindran ca p
inconvenient en solucionar aixà, perquè és de justicia social .
E1 Sr . Oms i Pons, diu al Sr . Canongia que té tota la raó, qu e
aixà no ha de passar i s'ha de procurar que no passi més . Per ò
és bo que sàpiga que aquí hi ha hagut un seguit de desgràcies
acumulades, en el sentit que el cap que tenien aquests treballa dors no va fer el comunicat, que no hi havia cap documen t
acreditatiu del que havia fet aquesta gent, que van haver d e
refer el document a partir d'un document sense data, i ja sap qu e
tot això no ha de servir d'excusa i no ha de tornar a passar . Ja
sap que l'Ajuntament es retarda amb les hores extres, però no é s
aquest el cas . De qualsevol manera, l'equip de govern e s
compromet a què el mes de març, ja que el mes de febrer no és
possible perquè ja està tancada la nòmina, aquesta gent cobrar à
les hores .
E1 Sr . Canongia i Gerona diu que la justificació que li ha dona t
el Sr . Oms li serveix fins el dia 16 de setembre de 1991, per ò
a partir d'aquest dia, l'Ajuntament ja els hi reconeix aques t
deute, i fins al dia d'avui, han passat molts dies .
Sotmesa la proposició del GMS a votació, incorporant-hi l'esmen a
oral que allà on diu "febrer" digui 01 març", és aprovada pe r
unanimitat dels presents, i per tant, es declara acordat :
Que s'efectuï el pagament de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors de l'estació d'autobusos durant l'an y
1990 en el transcurs del mes de març de 1993 .
9 .7 . DICTAMEN SOBRE ADHESIO DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA A L A
CAMPANYA "DEMOCRÀCIA ÉSIGUALTAT "
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Davant els actes i comportaments discriminatoris i xenòfobs qu e
es produeixen en la nostra societat, els poders públics s'han d e
mantenir actius i militants en defensa dels principis democràtics .
La campanya "DEMOCRÀCIA ES IGUALTAT", promoguda per diverse s
institucions, associacions i sindicats, constitueix un esforç d e
sensibilització de persones i institucions en el rebuig a l a
violació dels Drets Humans i a la lluita pels genuïns valor s
democràtics .
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar al Ple de l a
Corporació Municipal, l'adopció del següent,
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L'Ajuntament de Manresa s'adhereix a la campanya "DEMOCRÀCIA ÉS
IGUALTAT 10 , promoguda per diverses institucions, associacions i
sindicats, per tal de lluitar contra qualsevol conducte discrimi natori i sensibilitzar a les persones en la defensa dels genuïn s
valors democràtics . "
El Sr . Alcalde intervé expressant que, el mateix matí de l a
sessió, han rebut la visita de tot un col .lectiu on hi havi a
representat UGT, SOS Racisme, Ajuda per als drets humans i
Càrites, i els han comunicat que demà, a 1' igual que en molt s
llocs del país, faran un trobada a la Plana de l'Om a les 8 h d e
la tarda, i llegiran un manifest de "Democràcia és igualtat", i
li van demanar si l'Ajuntament de Manresa es podria adherir a
aquest acte, i com que creu que és un acte digne d'adherir-s'hi ,
es permet de presentar aquest acord perquè sigui aprovat per l a
totalitat de components de l'Ajuntament .
E1 Sr . Collado i Llort diu que estan absolutament d'acord am b
aquesta campanya i amb aquest manifest, i en tot cas, express a
que la concentració es a les 7 h, i que és quan es fa 1' act e
d'adhesió i que seria important d'assistir-hi . Manifesta que é s
molt important donar el suport del Ple Municipal a aquest a
adhesió, doncs és una campanya prou important en aquests moments ,
de determinats brots que s'haurien de rebutjar .
El Sr . Mas i Font diu que el seu grup pensa que també és un a
proposta encertada i la pensen votar favorablement, si bé li h a
semblat sentir que el Sr . Alcalde deia que era una proposici ó
d'adherir-se a la convocatòria, però el text escrit parl a
d'adherir-se a la campanya .
El Sr . Alcalde diu que naturalment l'adhesió és a la campanya ,
però que demà hi ha la convocatòria de l'acte .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
10 .- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL .LACIONS
El Sr . Valls i Riera anuncia en aquest moment que retiren l a
pregunta assenyalada amb el núm . 5, presentada pel GMS .
10 .1 Pregunta del Gru p Munici p al de1'FN M
E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
AO En quina situació es troba l'elaboració d'un conveni entr e
l'Ajuntament de Manresa i el TDK Manresa, per a la utilitzaci ó
del Nou Pavelló del Congost ?
Quin termini s'ha fixat l'equip de govern, per portar-lo
aprovació, i quin criteris s'hi contemplaran ?"
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E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que el tema del conveni est à
elaborat i l'havien fet arribar a la Societat Anònima, però qu e
entre el tema de la constitució de la Societat Anònima, qu e
s'havien de reunir per fer-hi un repàs i personalment va esta r
malalt, ha quedat pendent fer la reunió per tirar endavant l a
signatura del conveni . Farà arribar una còpia als grups del qu e
contè bàsicament el conveni, i el tema de taxes és apart de l
conveni, que també van ser aprovades per aquest Ple .
10 .2 Pregunta del Grup Municipal de 1'EN M
E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Per part dels Ajuntaments de Manresa i St . fruitós de Bages ,
s'ha fet l'encàrrec d'un estudi d'ordenació urbanística de l
sector del Parc de l'Agulla ?
Si és així, quina figura de planejament serà ? A qui s'ha fe t
l'encàrrec i en quin termini ha d'estar enllestit ? "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que després de l'entrevista entr e
l'Alcalde de Manresa i l'Alcalde de St . Fruitós es va plantejar ,
a través del Consell Comarcal, fer l'encàrrec a una persona o u n
equip de treball que definís que s'havia de fer en aquesta coron a
nord, i la figura de planejament que es decideix per aplicar é s
fer un pla especial d'ordenació d'aquesta corona nord . La persona
amb la qual, en principi, ambdós Alcaldes estaven d'acord va se r
el Sr . Manuel de Torres Capell que, després d'haver fet un a
consulta tant a l'Ajuntament de Manresa com al de St . Fruitós ,
estava disposat a acceptar l'encàrrec, que en aquest momen t
encara no està muntat, però si no hi ha res de nou s'hi comença ria a treballar a partir de finals del mes de març, ja que aques t
senyor ha de sortir a l'estranger a donar uns cursos sobre teme s
d'urbanisme, i la durada del treball seria aproximadament d'un s
tres mesos .
10 .3 Pregunta del Grup Municipal de 1'EN M
E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Vist el volum de paper utilitzat que genera aquest ajuntament ,
i vist que en les millores al plec de clàusules del servei de
recollida, aportades per l'empresa, es contempla d'efectua r
recollida selectiva en un circuït porta-porta .
DEMANEM :
S'ha contemplat incloure en el circuït de recollida porta-port a
(o un altre servei), el paper generat per aquest ajuntament ? "
El Sr . Bohígas i Santasusagna diu que sí que s'ha previst això ,
tant a l'ajuntament, com en els altres grans productors d e
deixalles de paper . Compten que aquest servei començarà el mes
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de març, i està previst que, en principi, segueixi els carrer s
comercials del centre de la ciutat, això no vol dir que algún di a
es pugui desviar per recollir en els altres llocs no previsto s
en principi .
10 .4 Pregunta del Grup Municipal de 1'EN M
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Dels serveis realitzats per l'anomenada brigada ECO, de l a
Policia Local de Manresa durant l'any 1992, DEMANEM :
-

Quants expedients s'han obert ?
Quants per delicte ecològic ?
Quina tramitació han seguit ?
En quin punt de resolució es troben ? "

E1 Sr . Oms i Pons proposa de presentar un informe al respecte e n
el proper Ple, perquè per recollir la informació que es demana ,
si havia de ser una cosa elaborada hi havia molta feina, i n o
tenia totes les dades, sobretot pel que fa a la tramitació i
resolució .
E1 Sr . Alcalde expressa que algunes propostes poden sorti r
d'urgència, però per exemple aquesta tan sols s'hagués lliura t
ahir, s'hauria pogut cumplimentar, així és que faria el prec, que
dins el que pugui ser es presentessin amb més antel .lació per ta l
de poder-les respondre al Ple .
E1 Sr . Mas i Font diu que amb el compromís del regidor de fe r
aquest informe en el proper Ple, 1'ENM li dóna la confiança .
El Sr . Alcalde diu que només ha dit que si pogués ser, aniria b é
per poder-les respondre, ara ja entenen també que n'hi haurà qu e
han d'entrar a les 8 del vespre, i no tampoc passa res . Més qu e
res és per poder donar la informació concreta i precisa .
E1 Sr . Mas i Font diu que de vegades les preguntes sorgeixen pe r
coneixement de determinades qüestions en un moment determinat ,
però en aquest cas, amb el compromís del regidor en tenen prou .
10 .5 Pregunta del GM S
Ha estat retirada pel grup proponent a l'inici d'aquest aparta t
de Precs i preguntes .
10 .6 Pregunta del GM S
E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Atès que el Consell Comarcal del Bages ha adquirit un immobl e
per tal d'encabir-hi la seva seu definitiva .
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Atès que aquest Grup Municipal havia expressat cdnvefses .
mantingudes amb l'equip de govern la seva opinió que là seu d e
la institució fóra millor encabir-la en un edifici inclós en e l
Catàleg per tal d'aconseguir la rehabilitació d'un edific i
singular de la Ciutat tot i servint alhora de reactivació de l a
rehabilitació del Barri Vell .
Atès que a l'equip de govern hi ha tres membres que són Consellers Comarcals .
El Grup Municipal Socialista DEMANA :
Quines intervencions ha tingut 1' equip de govern en la compra de l
local per a la seu del Consell Comarcal? "
El Sr . Oms i Pons diu que com a equip de govern, cap intervenció .
Personalment, i en el si del Consell Comarcal, s'ha decidit i pe r
àmplia majoria aquest local, ja que en els altres hi havia u n
seguit de dificultats que ho feien difícil .
10 .7 Prequnta del GM S
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Atès que un mitjà de comunicació local ha publicat que el Teatr e
Conservatori està afectat d'aluminosi ,
Atès que aquest Grup Municipal no ha estat informat per part d e
l'equip de govern en cap moment d'aquesta situació .
El Grup Municipal Socialista DEMANA :
Quins estudis i qui els ha realitzat per tal d'esbrinar si el
Teatre Conservatori pateix aluminosi ?
Quins resultats han donat aquests estudis ?
Quines conseqüències pot tenir l'existència d'aluminosi per a l a
programació del Teatre ? 11
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que la millor manera de respondr e
aquestes preguntes és que faci lectura d'un estudi que han fe t
els tècnics municipals, i transcrit, diu el següent : "Arrel d e
les obres d'adequació de les obres del teatre Conservatori a l a
normativa de pública concurrència es van detectar biguetes en bo n
estat, però presumiblement podien ésser fabricades amb ciment
aluminós . Cal tenir present que perquè les biguetes fabricade s
amb ciment aluminós perdin les seves característiques ha d'have r
sofert un procés de degradació provocat per la humita t ® iniciant
així una carbonatació progressiva de les mateixes, saltant e l
formigó i oxidant l'armadura . S'extreuen mostres en el transcur s
de les obres, quedant aquestes aturades en espera dels resultats .
Les mostres extretes eren de la zona del vestíbul, escala d e
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platea a 1°amfiteatre, els resultats del laboratori confirmen qu e
el ciment és aluminós però que, pràcticament, no hi ha carbonatació, que junt amb l'aspecte visual de les bigues, que és bo, f a
que es continuïn les obres d'adequació . Els llocs on per moti u
de les obres es van veure biguetes del tipus aluminós ere n
semblants a les de la zona del vestíbul analitzades, i per tant ,
l'aspecte era correcte ." E1 Sr . Llobet diu que fins aquí é s
1' informe actual de l'examen que han fet els tècnics, i pensa qu e
es dedueix que l'estructura de l'edifici del Conservatori ,
construït molt abans de l'invent de l'aluminasi està en perfect e
estat, i que les biguetes que contenen aluminosi tenen un esta t
de correcte conservació, i són fruït de reformes fetes posteriorment i que no incideixen en l'estructura bàsica de l'edifici .
Això no incidirà en absolut en la programació de teatre .
10 .8 Prequnta del GM P
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Atès que el Regidor Delegat de Manteniment a pregunta d'aques t
grup va contestar que la Brigada de Manteniment Municipal n o
tenia programa per a l'any 1993 .
E1 Grup Municipal Socialista DEMAN A
Quins han estat els treballs realitzats per la Brigada d e
Manteniment de l'Ajuntament durant el mes de gener de 1993 ? "
E1 Sr . Sobrerroca i Camps diu que els treballs realitzats esta n
resumits en un llistat, que deixa a disposició dels regidors e n
el departament d'Urbanisme, pel que fa a la via pública, i pe l
que fa a manteniment d'edificis, també . E1 més important que s'h a
fet en l'apartat de manteniment d°edificis ha estat reparar l a
piscina olímpica, on s'hi han passat 285 hores d'oficial i 18 2
de peó, reparant desaigües i canonades . I si volen els ho llegir à
ara .
E1 Sr . Valls i Riera diu que agraeix que se'ls passi aquest a
informació i ja l'analitzaran . Pel fet de no donar-los hi un a
còpia, el que no faran és permetre que els senyors periodiste s
aguantin aquí una hora i mitja, en perjudici dels ja poc s
assistents a les sessions . Renuncien a això i, si se'ls dóna l a
còpia, perfecte, i si no ja passaran pel Departament d'Urbanism e
i veuran què és el que s'ha fet el gener de 1993 .
E1 Sr . Sobrerroca i Camps diu que faran una còpia per cada gru p
i la passaran .
10 .9 Pregunta del GM S
E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
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"Atès que en el proppassat Ple de la Corporació del dia 15 d e
desembre de 1992 el Grup Municipal Socialista demanà com s'havi a
calculat el preu de venda del dret d'ús de les places d'aparcament soterrani situat a l'illa interior formada pels carrer s
Guimerà, Sant Joan Baptista de la Salle, Carretera de Vic i
Muralla Sant Domènec .
Atès que l'equip de govern contestà que els serveis tècnic s
municipals estaven realitzant l'estudi de reequilibri econòmi c
de la concessió tenint en compte les esmenes que s'havie n
introduït en el projecte .
Atès que l'equip de govern informà que aquest estudi quedari a
tancat aquella mateixa setmana .
Atès que el Grup Municipal Socialista no ha rebut cap informaci ó
posterior respecte a la pregunta formulada .
El Grup Municipal Socialista DEMAN A
- Com s'ha calculat el preu de venda del dret d'ús de les place s
de l'aparcament soterrani situat a l'illa formada pels carrer s
Guimerà, St . Joan Baptista de la Salle, Carretera de Vic i
Muralla Sant Domènec ?
- Quin és el preu de venda d'aquest dret d'ús ? "
El Sr . Sala i Rovira diu que s'ha calculat segons el plec d e
condicions, allà explicava com s'havia de calcular, quins preu s
sortien, i pel que fa al preu definitiu, diu que la setman a
passada van tenir una reunió amb el Sr . Padrós d'Aparcaments d e
Catalunya, S .A ., juntament amb els responsables de Contractació ,
Hisenda i Urbanisme, a fi i efecte d'aclarir un seguit d'extrem s
que estaven pendents de quedar lligats, van sorgir unes pregunte s
a contestar per part de la concessionària, i van dir que se le s
havien d'estudiar, i que en principi, esperen contesta de l a
concessionària per poder donar aquest tema per tancat, i el s
preus per definitivament tancats . Va semblar que es podia torna r
a la situació inicial en què hi havia un preu únic per place s
d'aparcament, indepentdentment del tamany de les mateixes, qu e
aquesta era la proposta inicial, i en principi deien que n o
aplicarien el concepte de revisió de 1'1 % pels mesos que havie n
transcorregut des de la firma fins el moment que quedés l'obr a
acabada . Pels preus que sortien inicialment, semblava que aques t
1 % s'hauria d'aplicar, si més no, fins a la finalització d e
l'obra, i és un dels temes que amb els altres extrems de l a
conversa que van quedar pendents de definició, va quedar una mic a
a l'aire . Ell diria que podria quedar tancada la qüestió amb un a
xifra que estaria, en preus d'ara, al voltant de 1 .700 .00 0
pessetes . De totes maneres quan tingui la informació exacta j a
els la facilitarà .
10 .10

Pregunta del GMS

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"L'Ajuntament ha autortizat de posar pilones a les voreres davan t
del núm . 36 de la Cra . de Vic, al barri del Guix ?
Quin departament i en quina data, ha autoritzat la col .locaci ó
d'una tanca mòbil amb cadenat, que priva l'accés a pàrquings del s
habitatges d'aquell indret ? "
E1 Sr . Vilarasau i Serracanta constesta que quan es va fer l a
variant, la urbanització i més darrerament el pas de vianants ,
tot el sector que dóna a la carretera ha quedat molt deteriora t
per poder entrar i sortir dels edificis, però en el solar de l
núm . 34 i 36 encara més, perquè s'hi ha muntat tota la infrastructura del pas de vianants . La Direcció General de Carretere s
va prohibir a l'edifici del núm . 36 entrar de cara de la
carretera a dins al seu garatge, i els va fer l'entrada pe l
costat, de manera que necessiten més espai per poder entrar ,
encara que va quedar la vorera més ampla . Però al quedar l a
vorera més ampla hi aparcaven els cotxes i no deixaven entrar a
1'edificí del núm . 36 . Per tant, des d'Urbanisme se'ls v a
autoritzar a posar unes pilones i una cadena . Hi han posat una
tanca mòbil, la qual cosa no vol dir que l'edifici del solar de l
núm . 34 que encara no està edificat, el dia de demà no hi pugui n
entrar . S'ha posat perquè els cotxes no hi aparquin, no com di u
aquí, que s'ha posat una cadena per privar l'accés als pàrquing s
dels habitatges d'aquell indret . En aquell indret no n'hi ha d e
pàrquings, només hi ha l'entrada del pàrquing d'aquest edific i
del núm . 36, i per tant, 1'ünica cosa que s'ha fet ha esta t
prohibir que dos o tres cotxes que es posaven en aquella vorera ,
cosa que tampoc podien fer perquè les voreres són pels vianants ,
no s'hi puguin posar . I per l'altra banda es dóna accés per a
poder entrar als dos locals que hi ha . E1 tema del solar 34 di u
que el dia que s'edifiqui o que s'obri una porta gran per poder hi entrar cotxes passaran pel mateix gual que té el núm . 36, qu e
és al costat de l'altre carrer .
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada l a
sessió, quan són les 0 h i 5 min de la matinada del dia 17 d e
febrer de 1993,
e tot el qual com a Secretari, certifico, i
s'estén la pres t acta en els fulls del paper segellat e l a
Generalitat nú
. . . i correlatius fins el núm8!4. : .1 . .
Vist i Pla u
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