Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17
de gener del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 1 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr. Josep Trullàs i Flotats
Es fa constar que el senyor Canongia i Gerona s'incorpora a la sessió quan
s'entra en el coneixement del punt 2.1.1 de l'ordre del dia i la senyora Carné i
Barnaus ho fa quan s'entra en el coneixement del punt 2.2.1.

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

QÜESTIONS PRÈVIES

1.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 46,
47, 48, I 1 , CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE DESEMBRE
DE 1999 I 3 DE GENER DEL 2000, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS ART.
104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 46, 47, 48 i 1
corresponents als dies 13, 20 i 27 de desembre de 1999 i 3 de gener del 2000,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
1.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.

1.3

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 16-12-99, SOBRE
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
42/1999 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 1999.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 42/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol
1 de Personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import
màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que
disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 1999, segons detall que figura en l’annex que es conté en
l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
1.4

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 22-12-99, SOBRE
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
43/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 1999.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 43/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol
1 de Personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import
màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que
disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 1999, segons detall que figura en l’annex que es conté en
l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
1.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 22-12-99,
SOBRE APROVACIÓ DEL DOCUMENT QUE CONTÉ LES MESURES
DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC RELATIVES ALS FITXERS
AUTOMATITZATS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE
AQUEST AJUNTAMENT TÉ REGISTRATS A L'AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE DADES.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la disposició addicional segona, 2, de la Llei Orgànica 5/1992, de 29
d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal (BOE núm. 262, de 31 d’octubre), concedia un any des de l'entrada en
vigor a partir del 31 de gener de 1993, perquè les institucions públiques
responsables d’arxius automatitzats ja existents, adoptessin una disposició
relativa a la seva regulació o adaptessin a la nova normativa les resolucions
preexistents. Posteriorment, el Reial decret llei 20/1993, de 22 de desembre,
(BOE núm. 310, de 28 de desembre), va prorrogar per sis mesos el termini d'un
any establert en aquella disposició addicional.
Vist que l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en data 26-7-94, va
dictar una resolució en la qual s’aprovava la regulació dels fitxers automatitzats
de dades de caràcter personal d'aquest Ajuntament, que va ser modificada per
resolució de data 15-2-95.
Atès que l'entrada en vigor del Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que
continguin dades de caràcter personal, estableix per a les administracions que
tinguin fitxers informatitzats registrats a l'Agència de Protecció de Dades,
l’obligatorietat d'elaborar documents de seguretat.
Atès que l'esmentada disposició preveu l'establiment de nivells de seguretat
diferents i, en relació a aquests nivells, terminis diversos per a procedir a la
seva aprovació.
Tenint en compte que la normativa de referència estableix com a dia límit per a
l'aprovació dels documents de seguretat de nivell bàsic, el dia 29 de desembre
de 1999; per als documents de seguretat de nivell mig, el dia 29 de juny del
2000; i per als documents de seguretat de nivell superior el dia 29 de juny del
2001.
Vista la proposta de la Regidora Delegada de Noves Tecnologies, de data 16
de desembre de 1999.
Vist l'informe conjunt emès pel Cap de Secció de Secretaria General i per la
Cap de Secció de Sistemes d’Informació, de data 17 de desembre de 1999.
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Vist l’article 8 del Reglament aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny,
que preveu que el responsable del fitxer elabori i implanti les normatives de
seguretat mitjançant documents d’obligat compliment pel personal amb accés a
les dades automatitzades de caràcter personal i als sistemes d’informació.
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions que em confereixen els arts. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, article
51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i art. 10 del Reglament Orgànic Municipal,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar el document que conté les mesures de seguretat de nivell
bàsic relatives als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal que
aquest Ajuntament té registrats a l'Agència de Protecció de Dades i que són les
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PADRÓ. Arxiu del padró municipal.
QUINTES. Arxiu de quintes o Lleves.
PERSONAL. Arxiu de personal.
BD FISCAL. Base de dades i informació fiscal.
PROVEÏDORS. Arxiu de proveïdors.
POLICIA LOCAL. Arxius varis Policia Local.
PADRÓ D'HABITANTS

PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: Padró. Arxiu del padró municipal
Responsable del fitxer: L’alcalde.
1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb relació detallada de recursos protegits
Cal recordar aquí que la llei defineix el recurs com a qualsevol part component
d'un sistema d’informació. L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca el
fitxer automatitzat denominat: PADRÓ, Arxiu del Padró Municipal inscrit a
l’Agència de Protecció de dades amb el codi d’inscripció núm:194234-0199.
Els recursos protegits són bàsicament les dades personals necessàries fixades
per la legislació relatives als residents i transeünts en el terme municipal,
facilitades pels propis interessats mitjançant formularis i documentació.
2a) Mesures, normes, regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
Aparició en la pantalla d’una caràtula d’advertiment en què hi figuri la bateria
legal de protecció de les dades de caràcter personal, configurada bàsicament
per:
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La Constitució espanyola.
La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció estadística pública.
La Llei Orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, en un primer nivell de
consulta que només facilitarà, nom, cognoms i DNI dels residents i transeünts
inscrits en el padró. Aquesta clau d'accés serà coneguda només pel cap de
servei de cada àrea municipal, i el seu ús l’administrarà el personal autoritzat,
que el necessiti per al correcte desenvolupament de les seves tasques
relacionades amb les competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per
la legislació vigent.
Definició d’una segona clau d'accés (password), que només coneixerà el
personal de la Unitat d’Estadística per a accedir a la resta d’informació que
penja de la informació bàsica: persones amb qui conviuen... etc. Aquest
personal serà degudament identificat mitjançant el corresponent :
PROCEDIMENT DE CANVI TRIMESTRAL DELS PASSWORDS.
3.a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos.
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a dependències o serveis municipals, que
necessitin realitzar tasques de consulta de l’arxiu per a poder desenvolupar les
competències que tinguin legítimament atribuïdes per la legislació vigent.
Bàsicament, aquest personal serà l’adscrit als serveis següents:
Acció Ciutadana, Serveis Financers i Policia Local:
Consulta bàsica del personal autoritzat que conegui el password
facilitat pel cap del servei respectiu, i accés al segon nivell, només
per a consulta, sota la responsabilitat del cap de servei.
Urbanisme: Només consulta bàsica del personal autoritzat que conegui el
password facilitat pel cap del servei respectiu.
Secretaria (Estadística):
El personal d'aquesta dependència gaudirà de la possibilitat de
realitzar tractament de dades, a part de la consulta bàsica o
qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable de seguretat.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
necessàries fixades per la legislació, bàsicament per:
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La Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
Llei 4/96 de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/85 en relació al Padró
Municipal.
Reial decret 280/1995, de 24 de febrer.
Ordre de 25 de setembre de 1995.
Reglament de població i demarcació territorial, d’11 de juliol de 1996.
Les dades que conté bàsicament l’arxiu en qüestió són:
Nom, cognoms, adreça, DNI, tel, lloc de naixement, nivell d’instrucció, data de
naixement, localitat d’origen en cas de canvi, codi de tipus d’incidències.
Aquest fitxer només s’utilitza de forma automàtica pel subsistema d’informació
de padró d’habitants, (censos, certificats, estadístiques, etc.)
ARXIU DE QUINTES O LLEVES
PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: Padró. Arxiu de quintes o lleves
Responsable del fitxer: L’alcalde.
1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb expressió detallada de recursos protegits.
L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca l’arxiu denominat de quintes o
lleves, amb la finalitat de gestionar la incorporació dels joves al servei militar.
Els recursos protegits són bàsicament les dades necessàries per a la
realització de les finalitats anteriorment esmentades en base a les dades
facilitades per l'interessat, pel Registre civil i les obtingudes del propi padró
d’habitants.
2a) Mesures, normes regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, que facilitarà, nom,
cognoms i DNI, domicili i data de naixement dels joves que s’han d’incorporar
al servei militar.
Aquesta clau d’accés serà coneguda només pel responsable de la unitat
d’estadística i el secretari, i el seu ús l’administrarà el personal autoritzat que
serà l’assignat a la Unitat d’Estadística i Serveis Estatals, que el necessiti pel
correcte desenvolupament de les seves tasques relacionades amb les
competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent
concretades en la seva unitat.
3a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos.
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El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a la Unitat d’Estadística i Serveis Estatals.
El personal d'aquesta dependència gaudirà de la possibilitat de realitzar
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
necessàries fixades per la legislació, bàsicament per:
La Llei Orgànica 13/1991, de 20 de desembre, del servei militar.
Reial decret 1107/1993, de 9 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
reclutament.
Les dades que conté l’arxiu en qüestió són :
Nom, cognoms, adreça, DNI, lloc de naixement, data de naixement del quinto,
nom i adreça dels pares, dades relatives a la sol·licitud i concessió o denegació
de pròrrogues, i excedents.
Les dades dels quintos nascuts fora de Manresa s’obtenen del padró. Les
dades dels nascuts a Manresa s’obtenen del Registre civil.
PERSONAL
PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: Arxiu de personal.
Responsable del fitxer: L’alcalde
1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb expressió detallada de recursos protegits.
L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca l’arxiu denominat: “arxiu de
personal” amb la finalitat de realitzar la gestió del personal, la nòmina i el
control de presència.
Els recursos protegits són bàsicament les dades necessàries per a la
realització de les finalitats anteriorment esmentades en base a les dades
facilitades pels interessats, mitjançant formularis i documentació.
2a) Mesures, normes regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
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Aparició en la pantalla a l’inici del programa d'una caràtula d’advertiment en la
qual hi figuri la bateria legal de protecció de les dades de caràcter personal
configurada bàsicament per:
La Constitució espanyola.
La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció estadística pública.
La Llei Orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, que facilitarà, nom,
cognoms i DNI, domicili i data de naixement, així com demés dades
identificatives de la persona i del seu lloc de treball.
Aquesta clau d’accés serà coneguda només pel cap del servei de Recursos
Humans i el responsable del fitxer, i el seu ús l’administrarà el personal
autoritzat que serà l’assignat a la unitat de recursos humans, que el necessiti
pel correcte desenvolupament de les seves tasques relacionades amb les
competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent
concretades en la seva unitat.
3.a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos.
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a la Unitat de Recursos Humans.
El personal d'aquesta dependència gaudirà de la possibilitat de realitzar
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
necessàries fixades per la legislació, bàsicament per:
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
El Text refós de règim local de 18 d’abril de 1986.
El Reial decret 1174/87 de 18 de setembre.
El Reial decret 896/91 de 7 de juny.
Llei de 23 de juliol de 1985, d'Ordenació de la funció pública de la Generalitat
de Catalunya.
Les dades objecte de protecció de les mesures contingudes en aquest arxiu en
qüestió són:
Dades identificatives de persones (nom i cognoms, adreça, DNI i tel.)
Dades organitzatives (núm. de catàleg, lloc de treball, lloc de l’organigrama...)
Dades administratives (data d’inici i final de contracte, antiguitat ...)
Dades retributives (bàsiques, complementàries, complement de destí ...)
Altres dades (familiars a efectes d’IRPF, formació, experiència laboral...)
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BASE DE DADES D’INFORMACIÓ FISCAL.
PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: B.D. Fiscal. Base de dades d’informació fiscal.
Responsable del fitxer. Alcalde.
1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb expressió detallada de recursos protegits.
L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca l’arxiu denominat: B.D. Fiscal.
Base de dades d’informació fiscal amb la finalitat de realitzar la gestió tributària
i de recaptació.
Els recursos protegits són bàsicament les dades necessàries per a la
realització de les finalitats anteriorment esmentades en relació a les persones
físiques o jurídiques titulars de béns mobles, immobles o activitats, en base a
les dades facilitades per les declaracions tributàries fetes per l'interessat o
mitjançant el procediment de comprovació i inspecció.
2a) Mesures, normes, regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
Aparició en la pantalla a l’inici del programa d'una caràtula d’advertiment en la
qual hi figuri la bateria legal de protecció de les dades de caràcter personal
configurada bàsicament per:
La Constitució espanyola.
La Llei 12/1989 de 9 de maig, de la Funció estadística pública.
La Llei Orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, que facilitarà, nom,
cognoms, DNI i domicili.
Aquesta clau d’accés serà coneguda només pel Cap del Serveis Financers i el
responsable del fitxer, i el seu ús l’administrarà el personal autoritzat que serà
l’assignat a les Unitats d’Hisenda i de Recaptació Executiva, que el necessitin
pel correcte desenvolupament de les seves tasques relacionades amb les
competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent
concretades en la seva unitat.
3.a) Funcions i obligacions del personal vinculat amb els processos.
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a les unitats dels Serveis Financers.
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El personal d'aquestes dependències gaudirà de la possibilitat de realitzar
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
necessàries fixades per la legislació, bàsicament per:
Llei general tributària.
Reglament general de recaptació.
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Les dades contingudes en l’arxiu i objecte de protecció serien:
Dades de tipus personal: contribuents, DNI, nom, domicili fiscal i tipologies,
telèfon, representant i domiciliacions bancàries.
PROVEÏDORS
PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: Proveïdors
Arxiu de proveïdors.
Responsable del fitxer: L’alcalde.
1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb expressió detallada de recursos protegits.
L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca l’arxiu denominat:
PROVEÏDORS. Arxiu de proveïdors, amb la finalitat de realitzar la comptabilitat
i la gestió de despeses.
Els recursos protegits són bàsicament les dades necessàries per a la
realització de les finalitats anteriorment esmentades en relació a les empreses
proveïdores de l'Ajuntament, en base a les dades identificatives facilitades per
l'interessat en relació a les comandes de material.
2a) Mesures, normes regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
Aparició en la pantalla a l’inici del programa d'una caràtula d’advertiment en la
qual hi figuri la bateria legal de protecció de les dades de caràcter personal
configurada bàsicament per:
La Constitució espanyola.
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La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció estadística pública.
La Llei Orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, que facilitarà:
Nom, cognoms i DNI, NIF, domicili i telèfon, així com demés dades
identificatives de l’empresa i la seva titularitat.
Aquesta clau d’accés serà coneguda només pel cap dels Serveis Financers i el
responsable del fitxer, i el seu ús l’administrarà el personal autoritzat que serà
l’assignat a les unitats d’Hisenda i de Recaptació Executiva, que el necessitin
pel correcte desenvolupament de les seves tasques relacionades amb les
competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent
concretades en la seva unitat.
3.a) Funcions i obligacions del personal vinculat amb els processos.
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a les unitats dels Serveis Financers.
El personal d'aquestes dependències gaudirà de la possibilitat de realitzar
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
necessàries fixades per la legislació, bàsicament per:
Llei general tributària.
Reglament general de recaptació.
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Les dades que conté bàsicament l’arxiu en qüestió són:
Dades identificatives facilitades bàsicament per les empreses proveïdores de
l'Ajuntament.
NIF, nom de l’empresa, domicili, telèfon, modalitat de cobrament i un possible
compte bancari per fer transferències.
POLICIA LOCAL.
PAQUET DE MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC.
(Art.4.1 del Reglament))
Nom del fitxer: P. Local. Arxius varis de la Policia Local.
Responsable del fitxer: L’alcalde.
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1. Document de seguretat.
1a) Àmbit d’aplicació amb expressió detallada de recursos protegits.
L’àmbit d’aplicació d'aquest document abarca l’arxiu denominat: POLICIA
LOCAL. Arxius varis de la Policia Local amb la finalitat de realitzar les gestions
pròpies d'aquest servei, (vehicles robats o abandonats, serveis prestats,
atestats).
Els recursos protegits són bàsicament les dades necessàries per a la
realització de les finalitats anteriorment esmentades en relació a l’arxiu de
peticions de servei derivades de la pròpia gestió.
2a) Mesures, normes regles i procediments destinats a garantir el nivell de
seguretat exigit pel Reglament.
Aparició en la pantalla a l’inici del programa d'una caràtula d’advertiment en la
qual hi figuri la bateria legal de protecció de les dades de caràcter personal
configurada bàsicament per:
La Constitució espanyola.
La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció estadística pública.
La Llei orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu.
Aquesta clau d’accés serà coneguda només pel cap de la Policia Local i el
responsable del fitxer, i el seu ús l’administrarà el personal autoritzat que serà
l’assignat a les unitats de policia administrativa, informes, emissora, atestats,
que el necessitin pel correcte desenvolupament de les seves tasques
relacionades amb les competències legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per
la legislació vigent concretades en la seva unitat.
3.a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos.
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu
(usuaris), serà el que estigui adscrit a les unitats de la Policia Local
anteriorment esmentades.
El personal d'aquestes dependències gaudirà de la possibilitat de realitzar
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti.
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.
4.a) Estructura del fitxer.
El fitxer s’estructura mitjançant l’ordenació sistemàtica de les dades personals
bàsiques identificatives de la persona, fixades per la legislació, bàsicament
per:
Llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local.
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Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat.
Llei de les policies locals.
Llei de Seguretat viària.
Reglament de circulació.
Les dades que conté bàsicament l’arxiu en qüestió són :
Dades personals bàsiques identificatives de la persona en relació a les gestions
pròpies dels serveis de la Policia Local.
Dades personals relatives als sol·licitants d’expedients a instància de part de la
unitat juridicoadministrativa de la Policia Local.
Dades personals relatives als intervinents en atestats o accidents de trànsit.
Dades personals relatives a les persones vinculades amb intervencions
policials.
Dades personals relatives a les persones ingressades en el dipòsit municipal
de detinguts.
Dades personals relatives a les persones vinculades amb demandes de servei
a la policia local.
La part que segueix, comprensiva del:
-

Procediment de notificació, gestió i resposta davant d’incidències.
Procediment de còpies de seguretat i de recuperació de les dades.
Procediment d’identificació i autenticació en relació als usuaris que tinguin
l’accés autoritzat.

serà comuna i aplicable als documents de seguretat corresponents als sis
fitxers.
PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ, GESTIÓ I RESPOSTA DAVANT
D’INCIDÈNCIES
Com a primera mesura, efectuar un canvi immediat de password i comunicar la
incidència a tot el personal usuari independentment del seu nivell d’accés.
Realització d'un comunicat escrit als caps de servei respectius, on s’indiquen
les responsabilitats en què poden incórrer els possibles infractors de les
mesures de seguretat establertes.
PROCEDIMENT DE CÒPIES DE SEGURETAT I DE RECUPERACIÓ DE LES
DADES
S’establirà un sistema de gestió, inventariat i emmagatzematge de suports
informàtics, així com el control de la seva sortida.
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Totes les còpies de seguretat aniran provistes d'una etiqueta amb una
referència i data de gravació, que estarà registrada en un llibre registre que
n’indicarà i descriurà el contingut.
Diàriament, s’efectuarà una còpia de seguretat amb suport magnètic que es
custodiarà en un armari ignífug.
Setmanalment, una còpia de tota la informació es custodiarà en una caixa de
seguretat d'una altra dependència municipal (caixa de seguretat dels Serveis
d’Acció Ciutadana).
Quinzenalment, una empresa de seguretat haurà de recollir les còpies de
seguretat realitzades, i traslladar-les en un maletí especial blindat.
Mensualment, es custodiarà una còpia de seguretat a l’armari de seguretat
blindat existent a les dependències de la Policia Local.
El suport físic de les còpies serà en cinta DAT.
En el cas de ser necessària la recuperació de dades, les persones a les quals
el responsable del fitxer ha assignat formalment la funció de coordinar i
controlar les mesures de seguretat aplicables s’encarregaran de localitzar en el
lloc més adient de tots els possibles els suports que continguin la informació
requerida.
PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ EN RELACIÓ ALS
USUARIS QUE TINGUIN L'ACCÉS AUTORITZAT
La relació d'usuaris autoritzats vindrà determinada pel cap del servei respectiu.
El responsable del fitxer assignarà a cada usuari un primer password, que el
mateix usuari haurà d’anar modificant mitjançant una utilitat del propi programa
de consulta, i notificar aquest fet i la nova contrasenya al responsable.
Les contrasenyes s'emmagatzemaran de manera encriptada en un arxiu del
sistema de forma que ningú les pugui conèixer.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc."
1.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 23-12-99,
PEL QUAL S'INTERESSA A L'ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA,
ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA
CARRETERA DE VIC, XAMFRÀ PUJADA CASTELL, LA CONTINUÏTAT
DE L'ESMENTADA CONCESSIÓ FINS A 31 DE DESEMBRE DEL 2000.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de maig
de 1994 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de
venda de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell a favor de
l'entitat mercantil EDICIONS INTERCOMARCALS, SA.
Considerant que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 29 de
desembre de 1994, va autoritzar la cessió de l'esmentada concessió
administrativa a favor de l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA.
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de maig de
1999, va interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A 08899023
-Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatària
de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa
situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell de Manresa, la continuïtat de
l'esmentada concessió fins a 31 de desembre de 1999, en les mateixes
condicions que actualment regeixen aquest contracte.
Vist l'informe jurídic en data 20 de desembre de 1999.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril,
RESOLC:
PRIMER. Interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A
08899023 - Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició
d'adjudicatària de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda
de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell de Manresa, la
continuïtat de l'esmentada concessió fins a 31 de desembre de 2000, en les
mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte.
SEGON. Donar compte d'aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc a l'efecte del seu coneixement."
1.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 23-12-99,
PEL QUAL S'INTERESSA A L'ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA,
ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA
VALLDAURA, LA CONTINUÏTAT DE L'ESMENTADA CONCESSIÓ FINS
A 31 DE DESEMBRE DE 2000.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de juliol
de 1994 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de
venda de premsa situat a la Plaça Valldaura a favor de l'entitat mercantil
LLIBRERIA SOBRERROCA, SA.
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Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de maig de
1999, va interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A 08899023
-Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatària
de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa
situat a la Plaça Valldaura de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió
fins a 31 de desembre de 1999, en les mateixes condicions que actualment
regeixen aquest contracte.
Vist l'informe jurídic en data 20 de desembre de 1999.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril,
RESOLC:
PRIMER. Interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A
08899023 - Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició
d'adjudicatària de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda
de premsa situat a la Plaça Valldaura de Manresa, la continuïtat de l'esmentada
concessió fins a 31 de desembre de 2000, en les mateixes condicions que
actualment regeixen aquest contracte.
SEGON. Donar compte d'aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc a l'efecte del seu coneixement."

1.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 30-12-99,
PEL QUAL S'INDEMNITZA A L'ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL), AMB LA
QUANTITAT DE 624.918 PTA, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL
PERJUDICI QUE LI HA SUPOSAT L'ELIMINACIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA EN ELS SANITARIS DE LA PLAÇA SANT
DOMÈNEC.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995 va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a favor
de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANONIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA.
Atès que l’alcalde president, mitjançant decret dictat el dia 30 de juny de 1999,
va resoldre modificar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE
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NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, en el sentit
de redistribuir, per raons organitzatives, el nombre d’hores de dedicació del
personal de neteja en els diferents edificis i dependències municipals, excloent i
incorporant alhora altres dependències.
Atès que l’eliminació de la prestació del servei de neteja en els Sanitaris de la
Plaça Sant Domènec ha suposat perjudicis a la concessionària, consistents en
les despeses de Seguretat Social que ha hagut d’assumir durant els 14 mesos
en què la persona assignada a la prestació d’aquest servei ha estat de baixa
sense que el servei s’hagi suprimit.
De conformitat amb l’apartat 3r de la clàusula 21a del plec que regula la
concessió i un cop vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21
d’abril,
RESOLC
PRIMER. Indemnitzar a l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL) – NIF A 08227860 – Ramon Turró,
145 – 08005 de Barcelona, adjudicatària del contracte de concessió
administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, amb la quantitat de 624.918 PTA, com a
conseqüència del perjudicis que li ha suposat l’eliminació de la prestació del
servei de neteja en els Sanitaris de la Plaça Sant Domènec.
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació i a la
Comissió informativa d’Hisenda, en la primera sessió d’aquests òrgans que
tingui lloc."
1.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13-1-2000,
SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE TITULAR PEL PRIMER TINENT
D'ALCALDE, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 19 DE
GENER I EL 3 DE FEBRER DEL 2000, AMBDÓS INCLOSOS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment
durant els dies compresos entre el 19 de gener i el 3 de febrer del 2000,
ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria
reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM,
determinen que els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat
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de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos
de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de
Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 19 de gener i el 3 de febrer del 2000, ambdós
inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i Comas, que substituirà
amb caràcter d'Alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim
Garcia i Comas.
TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'ajuntament, als efectes corresponents."
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP demana una
explicació sobre el decret inclòs en el punt 1.8 de l'ordre del dia, amb el qual
s'indemnitza l'empresa encarregada de la neteja dels serveis de Sant Domènec,
ja que recorda que en la Comissió Informativa d'Hisenda, ha quedat sobre la taula
aquest assumpte en dues ocasions, perquè els membres d'aquella Comissió no
ho veien prou clar. Tenint en compte aquella circumstància, li ha sorprès que
aquest assumpte s'hagi aprovat per decret.
Per això voldria plantejar dues qüestions: si és preceptiu informar adequadament
aquest tema per la Comissió d'Hisenda abans d'aprovar-lo per decret, i si s'han
dissipat els dubtes que hi havia respecte a la indemnització per una baixa laboral.
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i contesta al senyor Javaloyes que
vol exposar les matisacions següents: és cert que en la Comissió Informativa
d'Hisenda aquest dictamen va ser retirat en dues ocasions de l'ordre del dia, per
la manca de la documentació necessària per posicionar-se. En la primera ocasió
es va tractar d'una decisió col.legiada de diversos membres de la Comissió
informativa, tal com ha explicat el senyor Javaloyes, i, en la segona ocasió es va
adoptar la decisió per indicació personal seva, pel mateix motiu, és a dir, perquè
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va considerar que no disposaven de la documentació necessària per posicionarse.
La manca de posicionament ha provocat que aquest tema s'hagi anat posposant i
així s'ha arribat al dia 31 de desembre de 1999 sense haver-lo informat per la
Comissió Informativa d'Hisenda.
Per no perdre la consignació pressupostària, ja que a 31 de desembre de 1999
s'hauria depurat, i també per no carregar el Pressupost del 2000, tenint en
compte que al Pressupost de 1999 hi havia consignació, es va adoptar la decisió
d'aprovar la indemnització per decret de l'alcalde.
Malgrat això, l'aspecte més significatiu d'aquest tema és la indemnització o el que
la motivada.
Un cop ben documentat el tema, la situació és la següent: ha de fer constar que,
des del començament hi ha hagut un informe jurídic, en el qual es manifestava
que aquesta indemnització a la Sociedad Anónima de Entretenimiento y Limpieza
(SAEL) s'ajustava plenament a Dret i, malgrat això, l'equip de govern va continuar
en la mateixa línia, intentant posicionar-se també.
L'Ajuntament tenia contractat amb la societat SAEL, mitjançant el corresponent
plec de condicions, el servei de neteja de determinades dependències municipals
i, entre elles, els sanitaris de la plaça de Sant Domènec. Com a conseqüència de
les obres i de la posterior urbanització de la plaça de Sant Domènec, aquest
servei es va deixar de prestar. Lògicament i jurídicament, l'Ajuntament té el dret
de suprimir o modificar les condicions de qualsevol plec de clàusules i, en aquest
cas, les del contracte, però, alhora, evidentment, l'empresa afectada, pel que
jurídicament s'anomena el ius variandi té també el dret a ser indemnitzada pel
perjudici que li causa la supressió d'aquest servei.
L'acció immediata d'aquest tema és l'acomiadament de la senyora que prestava
aquest servei, la qual, rep automàticament la corresponent indemnització laboral,
respecte a la qual l'Ajuntament s'ha de subrogar.
Aquesta senyora disposa de molts anys d'antiguitat laboral i l'Ajuntament va
contactar amb l'empresa i, combinant la seva necessitat de superar un dèficit en
el servei de neteja que hi havia en dos col.legis, que són el Serra i Húnter i el
Puigberenguer, va pactar amb ella la reubicació d'aquesta senyora en aquests
col.legis.
En aquest moment l'Ajuntament no satisfà el cost del servei de neteja dels
sanitaris de la plaça de Sant Domènec, perquè ja no es presta i satisfà el cost del
servei per la neteja dels col.legis. Seguidament, la senyora es va posar malalta i
va passar a la situació de baixa per malaltia durant catorze mesos, després dels
quals, va obtenir la baixa definitiva per malaltia. Òbviament, l'empresa té el dret
de demanar la indemnització del cost que té per a ella el fet de suportar el cost
d'una baixa de catorze mesos, sense cap tipus de contrapartida, ja que
l'Ajuntament no li paga el cost de la neteja dels serveis sanitaris de la plaça de
Sant Domènec.
Aquest és, a grans trets i des del punt de vista de la cronologia dels fets, la
justificació d'aquesta indemnització.
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El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que les explicacions que acaba de
donar el senyor Teixeiro estan en la mateixa línia que les exposades en la
primera ocasió que es va tractar aquest tema a la Comissió Informativa
d'Hisenda, en la qual el GMPP no va arribar a entendre els motius pel quals
l'Ajuntament s'ha de fer càrrec del cost d'una baixa laboral que correspon a una
empresa privada.
De les explicacions del senyor Teixeiro es dedueix que el seguiment del cas és el
mateix, és a dir, s'ha prescindit d'un servei perquè s'ha negociat amb l'empresa el
trasllat de la treballadora en un altre lloc. Per tant, suposa que també s'haurà
arribat a un acord respecte a la remuneració d'aquelles tasques en un altre lloc de
treball i, com a conseqüència, també se suposa que l'empresa ha cobrat més del
que estava previst en principi per la feina de neteja en el nou lloc.
Per això, el GMPP considera que el fet d'indemnitzar l'empresa per una baixa
d'un lloc que ja no realitza la seva tasca, ja que l'Ajuntament ha tancat el servei,
és inadequat i incoherent. Insisteix, la raó del pagament d'aquesta indemnització
és la mateixa que es va donar la primera vegada que es va deixar l'assumpte
sobre la taula a la Comissió Informativa d'Hisenda. El fet que una empresa
privada tingui un treballador de baixa, no implica que l'Administració s'hagi de fer
càrrec de les despeses de Seguretat Social.
Per això, malgrat que ho vegi difícil, ja que s'ha fet el decret de pagament, agrairia
que es reconsiderés donat que en el seu moment ningú ho va veure clar a la
Comissió Informativa d'Hisenda, i els paràmetres que han conduït al pagament
d'aquest servei són els mateixos que hi havia en aquell moment.
Per tant, demana que es torni a explicar jurídicament la causa del pagament
d'una baixa de l'empresa privada.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que, amb la intenció d'aclarir encara més el
tema, cal apuntar el següent: en principi, el compromís del contracte no és només
el servei, sinó també les persones. Quan s'elabora el plec de condicions,
l'Ajuntament fa una previsió de les persones necessàries per cobrir el servei, les
quals, són personal de l'empresa, però responsabilitat total i absoluta de
l'Ajuntament, des del punt de vista de la seva permanència en l'empresa. És a dir,
si se suprimeix un lloc de treball, l'empresa no té l'obligació de reubicar la persona
que l'ocupa, sinó que pot prendre la decisió d'acomiadar-la. Aquesta persona
rebrà una indemnització, que serà subrogada per contracte per l'Ajuntament. Per
tant, insisteix, és el servei i la persona. L'Ajuntament va fer, en el seu moment,
una gestió econòmica correcta per dues raons: en primer lloc, perquè no va voler
cooperar en un acomiadament improcedent, ja que no seria una actitud edificant;
i, en segon lloc, perquè tindria un cost important, tenint en compte l'antiguitat
laboral de la treballadora en qüestió. Aquest cost es pot xifrar aproximadament en
3,5 o 4 milions de pessetes.
L'Ajuntament va negociar amb l'empresa i, de voluntat pròpia, va reubicar aquesta
persona, la qual és al nou lloc durant sis mesos sense cap cost per a l'Ajuntament
i ningú demana indemnització. A partir del setè mes, aquesta persona es va posar
malalta i, en conseqüència, l'empresa ja no pot facturar els serveis que presta, té
un cost que és el que exigeix la seva indemnització.
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Per tant, dit en una paraula, independentment del fet que, des del punt de vista
del procediment administratiu, es podria haver millorat el sistema enviant una
carta a l'empresa, la decisió de reubicar la treballadora i d'acceptar la
indemnització és, sens dubte, econòmicament el més racional possible.
2.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Es fa constar que en aquest moment s'incorpora a la sessió el senyor Canongia i
Gerona.
2.1.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER
RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA
L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE
NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE
L’ASSUMPTE SEGÜENT: DESIGNAR LA REGIDORA DELEGADA DE
MEDI AMBIENT, SENYORA MONTSERRAT SELGA I BRUNET,
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT A LA XARXA DE
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte
2.1.1 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels
24 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 11 de gener del 2000
que, transcrit, diu el següent:
"Vist que el Ple de la Corporació, en sessió del 26 de juliol de 1999 va aprovar
els acords relatius a la designació de representants municipals.
Vist que amb posterioritat ha sorgit la necessitat de nomenar el representant
municipal a la XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT,
impulsada per la Diputació de Barcelona, i a la qual està adherit l’Ajuntament
de Manresa.
Vista la proposta del Cap del Servei d’Urbanisme, medi ambient i via pública,
per tal que es proposi el nomenament de la regidora delegada de Medi
Ambient, senyora Monserrat Selga i Brunet com a representant municipal a la
Xarxa esmentada, en substitució de l’anterior representant, el senyor Magí Mas
i Font.
Atès l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 38.c) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
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L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que té legalment conferides,
proposa que el ple de la Corporació adopti els següents
ACORDS
DESIGNAR representant de l’Ajuntament de Manresa a la XARXA DE
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, a la regidora delegada de
Medi Ambient, senyora MONTSERRAT SELGA i BRUNET, en substitució del
senyor Magí Mas i Font."
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i explica que la Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat és un projecte de cooperació local afavoridor de la
sostenibilitat, que lidera la Diputació de Barcelona.
És una associació de col.laboració estable entre municipis i intercanvi
d'experiències, que impulsa l'aplicació de l'Agenda 21 local. Recorda tot això
per situar el tema, malgrat que ja sap que molts el coneixen.
Es va constituir el juliol de 1997, l'Ajuntament hi va participar activament des del
principi i actualment coordina 140 entitats locals.
Aquesta proposta no va passar per la Comissió Informativa per una distracció
interna de no proposar-ho en el moment adequat i, per això, es proposa ara el
nomenament de la regidora de Medi Ambient com a representant de la Xarxa
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).
2.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

Es fa constar que en aquest moment s'incorpora a la sessió la senyora Carné i
Barnaus.
2.2.1 DICTAMEN RELATIU ALS ACORDS DE RETRIBUCIONS DE
PERSONAL I MODIFICACIÓ DEL
CATÀLEG
DE LLOCS DE
TREBALL PER A L'EXERCICI 2000.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del
dia 11 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"La regularització de les retribucions del personal de l’Ajuntament pel 2000, es
necessària per a la seva aplicació a partir de l’1 de gener d’enguany.
Per tot això, la Comissió de Serveis Centrals i Promoció Econòmica té l’honor
de proposar al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Les retribucions bàsiques del personal funcionari de l’Ajuntament,
tindran a partir de l’1 de gener del 2000, un augment del 2 per cent, respecte de
les establertes per l’exercici de 1999, segons disposa l’article 22. Ú. a) de la
Llei 54/1999, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2000, en relació amb l’article 93.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, articles 153.3 i
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154.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril i article 2n del Reial
Decret 861/1986,de 25 d’abril .La seva quantia serà la fixada a l’article 26.Ú. A),
de l’esmentada Llei 54/1999 de 28 de desembre i Annex I de la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 23 de desembre de 1999.
SEGON. De conformitat amb el criteri establert a l’acord tercer dels relatius a
retribucions del personal funcionari d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió del
Ple de la Corporació del dia 29 d’abril de 1981, els triennis acreditats del
personal funcionari amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973, es computaran
conforme al grup que actualment correspongui al coeficient llavors assignat al
funcionari. Pels acreditats amb posterioritat, s’estarà al que disposa l’article 155
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprovà el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i es percebrà, per
tant, en la quantia corresponent al Cos, Escala o Plaça en la que es prestaren
els serveis que van originar cadascun dels triennis.
TERCER Ú. La percepció del Complement de Destinació pels funcionaris
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als nivells que pels
diferents llocs de treball es fixen en el catàleg de llocs de treball que
s’inclou com Annex núm. 1 d’aquest dictamen.
Dos. Amb efectes de l’1 de gener del 2000, les quanties dels diferents
nivells del complement de destinació, tindran un augment del 2 per
cent, en compliment del que disposa l’article 22 Ú. A) de la Llei
54/1999, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2000, en relació a l’article 154.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de
18 d’abril i article 3r.4 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril. En
conseqüència, la seva quantia, serà la fixada a l’article 26.Ú. D), de la
Llei 54/1999 de 29 de desembre i a l’Annex II, de la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de 23 de desembre
de 1999.
Tres. Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació
d’acord amb el que es disposa en els dos apartats anteriors, els
funcionaris nomenats legalment per a la corresponent plaça o adscrits
als diferents llocs de treball, a que fa referència l’apartat U. anterior.
QUART. La quantia del valor del punt a efectes de l’aplicació del complement
específic fixat per cada lloc de treball en el catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament, tindrà, amb efectes de l’1 de gener del 2000, un augment del 2 per
cent, respecte de la vigent al 31 de desembre de 1999, conforme al que
disposa l’article 26.Ú. D) de la Llei 54/1999, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2000, en relació a l’article 20.Dos de la
mateixa Llei.
L’import total del complement específic que correspongui, el percebran els
respectius funcionaris per dotzaves parts, llevat la quantitat de 102.669
pessetes, que es percebrà per meitat en els mesos de juny i desembre,
reduïda, en el seu cas, en la part proporcional del temps computable de servei
durant el corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement
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específic fixat a un lloc de treball sigui inferior a 102.669 pessetes, percebrà a
l’any 2000, dita quantitat de 102.669 pessetes per meitat en els mesos de juny i
desembre, sense perjudici en el seu cas, del prorrateig que calgui per temps
computable de servei. En els casos de cessament en el servei per qualsevol
causa, es practicarà liquidació per la totalitat dels drets del funcionari en relació
al complement específic acreditat fins a la data del seu cessament.
CINQUÈ Ú . Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat al
personal del programa o àrees que figuren en l’Annex núm. 2 del
present Dictamen, que seran d’aplicació a patir de l’1 de gener del
2000, i sense perjudici d’ulterior aprovació d’altres programes durant
l’any 2.000.
Dos. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del
personal de recaptació executiva - Punt 6.2 de l’Annex núm. 2experimentarà un augment a partir de l’1 de gener del 2000, del 2 per
cent respecte del vigent al 1999, fixant-se, per tant, en 91.068
pessetes.
Tres. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del
personal de la policia local, per raó d’intensitat de treball de diferents
serveis, a que fa referència el punt 2.1 de l’annex 2, tindrà pel 2000 un
augment del 2 per cent i restarà fixat en 1.600 pessetes. Igual
augment experimentaran les quantitats contingudes en el mateix
annex als efectes d’incentivar la presència efectiva del propi personal
de la policia local, que restaran fixades així:
Grups o
Categories
Guàrdia
Caporal
Sergent
Sots-oficial
Oficial

Pessetes Deducció per
mensuals dia no treballat
19.948
654
21.802
715
24.869
816
31.015
1.017
45.036
1.478

Quatre. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat del
personal del Servei d’Administració d’Hisenda, - Punt 4.1 de l’annex
núm. 2- tindrà, respecte del vigent a l’any 1999, un augment del 2 per
cent, restant, per tant, fixat per l’any 2000, en 37.105 pessetes.
Cinc. D’acord amb el que preveu l’article 5è.6 del Reial Decret
861/1986, de 25 d’abril, l’assignació individual del complement de
productivitat correspondrà a l’Alcaldia, sense perjudici de les
delegacions que pugui conferir. Dita distribució haurà de subjectar-se
als criteris dels presents acords, i es farà a proposta del Cap de
Serveis o Servei corresponent.
SISÈ. Les gratificacions que puguin percebre els funcionaris de l’Ajuntament,
hauran de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada
normal de treball i podran referir-se a serveis concrets, específics o
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individualitzats o als realitzats al llarg d’un període de temps. En aquesta última
modalitat, s’hi podran incloure les gratificacions que puguin concedir-se en
complir el funcionari 25 anys de servei i amb motiu de la seva jubilació, que en
cap dels susdits supòsits ultrapassaran l’import equivalent a una mensualitat de
les seves retribucions íntegres de caràcter fix i periòdic, vigents en el mes
anterior a la concessió de la gratificació.
Correspon a l’Alcaldia, sense perjudici de les delegacions que pugui conferir,
l’assignació individual de les gratificacions, dintre del límit de les quantitats que,
amb aquesta finalitat, figuri en el Pressupost per l’any 2000.
L’esmentada assignació es farà a iniciativa de la pròpia Alcaldia o delegat, en el
seu cas, o a proposta del Cap de Serveis o Servei corresponent, i sense
perjudici dels informes previs que es cregui oportú demanar, en especial, als
efectes d’una coordinació i homogeneïtat de valoracions en la concessió de
gratificacions.
SETÈ. El personal nomenat per desenvolupar interinament places de la plantilla
municipal de funcionaris, percebran el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
exclosos els triennis corresponents al grup que ocupin vacant i el 100 per 100
de les retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball que
desenvolupin.
VUITÈ. Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament
ocupin amb caràcter accidental, habilitat o comissió de servei, llocs de treball
encara que no correspongui al seu Cos, grup o Classe, percebran per analogia
les retribucions que corresponguin al lloc de treball ocupat . Les substitucions
per raó de llicència, comissions de servei o altres diferents de la vacant, de
funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei, per períodes de més de 10
dies i en virtut de nomenament o habilitació, donaran dret al qui ocupi el lloc de
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions
complementàries fixes i periòdiques del lloc de treball substituït i les que
correspongui al funcionari substitut.
NOVÈ. Les quanties de les indemnitzacions per raó del servei, serà la fixada
pels acords Primer, Segon i Annex de la Resolució de 22 de març de 1993, de
les Subsecretaries d’Economia i Hisenda i per les Administracions Públiques.
La classificació del personal en els diferents grups previstos en l’esmentada
disposició, serà la que figura en l’Annex núm. 3 d’aquest dictamen. Tanmateix,
s’aplicaran les quantitats que puguin fixar-se legalment per la revisió de les
actualment vigents, d’acord amb el què es disposa a la Disposició Final Quarta
del Reial Decret 236/1988, de 4 de març.
DESÈ. Modificar el catàleg de llocs de treball d’aquest Ajuntament, als efectes
de les adequacions retributives singulars i excepcionals que figuren a l’Annex
núm. 4 d’aquest dictamen .
ONZÈ. Aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari d’aquest
Ajuntament que s’inclou com Annex núm. 1 al present dictamen, amb els nivells
i quanties retributives que hi figuren, que s’aplicaran amb efectes del 1r. de
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gener del 2000, i que resulta d’introduir en el catàleg vigent a 31 de desembre
de 1999, les modificacions a que fa referència l’acord anterior i als augments de
caràcter general a que fa referència l’acord Quart d’aquest dictamen.
La puntuació atribuïda en els corresponents llocs de treball, per “Dedicació”,
resulta de les normes contingudes a l’Annex núm. 6 d’aquest dictamen i, per
tant, la quantia del complement específic conseqüència de la mateixa, i així
com la per “Incompatibilitat”, estarà condicionada al compliment efectiu de les
normes que les regulen. L’incompliment de dites normes o condicions,
determinarà la suspensió immediata de la percepció de la part corresponent del
complement específic.
DOTZÈ. Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual tindran a
partir de l’1 de gener del 2000, un augment del 2 per cent respecte de les
vigents a 31 de desembre de 1999. Les quantitats resultants, són les que es
detallen a l’Annex núm. 5 d’aquest dictamen. Aquest personal, percebrà dues
pagues extres, una al mes de juny i l’altra al mes de desembre, de l’import
d’una mensualitat més triennis, en el seu cas, en la proporció que, pugui
correspondre. L’import dels triennis serà igual al que percep el personal
funcionari de categoria equivalent.
TRETZÈ. Les prestacions familiars per fill a càrrec de tot el personal de
l’Ajuntament es regiran pel que es disposa a la Llei 26/1990, de 20 de
desembre, de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional novena
de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, i article 157 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i amb les quanties fixades a la Disposició Addicional
segona de la Llei 54/1999, de 29 de desembre de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2000.
Aquestes prestacions no seran incompatibles amb els ajuts de caràcter social
que l’Ajuntament pugui concedir en aquests casos.
CATORZÈ. En harmonia amb l’article 34 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Mesures de Reforma de la Funció Pública, segons resulta de la Llei 22/1993,
de 29 de desembre, el personal funcionari o laboral fixa de l’Ajuntament, podrà
sol·licitar la jubilació voluntària anticipada en les condicions establertes en el
Règim de la Seguretat Social, sempre que tinguin complerts seixanta anys
d’edat i reuneixin els requisits establerts en el susdit règim.
Aquells que s’acullin a aquesta jubilació, tindran dret a percebre, per una sola
vegada, una indemnització amb el caràcter de gratificació extraordinària, que
serà fixada en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest dictamen, per la
Comissió de Govern segons l’edat i retribucions íntegres corresponents a la
última mensualitat completa acreditada, amb exclusió, en el seu cas, del
complement específic i de la productivitat. En cap cas, la indemnització serà
inferior als següents imports:
Als 60 anys: 2.100.000 pessetes
Als 61 anys: 1.700.000 pessetes
Als 62 anys: 1.400.000 pessetes
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Als 63 anys: 1.100.000 pessetes
Als 64 anys: 1.000.000 pessetes
Quan la jubilació tingui lloc després d’un mes del compliment de l’edat, es
computarà com a tal, un any més.
La indemnització es concedirà d’ofici en l’acord relatiu a la declaració de
jubilació de l’interessat."
El senyor Irujo i Fatuarte inicia la seva intervenció explicant que el dictamen
fa referència a l'acord d'augment retributiu per a l'actual exercici, per al personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Manresa, així com a altres acords que
corresponen a altres tipus de prestacions econòmiques, i també a la
modificació del Catàleg de llocs de treball, que això comporta.
Els punts primer, segon, tercer i quart del dictamen fan referència a l'aplicació,
bàsicament, de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la qual, com tots
saben estableix l'augment del 2 per 100 per a les retribucions bàsiques, dins de
les quals també s'inclouen els triennis i el complement de destinació. El punt
quart es refereix concretament al complement específic, el qual també tindrà un
augment del 2 per 100 segons aquesta Llei amb efectes d'1 de gener del 2000.
No hi ha modificacions respecte els acords adoptats en anys anteriors.
El punt cinquè fa referència als criteris d'assignació de l'incentiu de productivitat
del personal del programa o àrees que figuren a l'annex número 2 del
dictamen.
Com a recordatori, cal explicar que el personal funcionari que rep aquest
incentiu de productivitat és el pertanyent a l'àrea de Recaptació Executiva, el
de la Policia Local i el de l'àrea d'Administració d'Hisenda.
En aquest punt cinquè també es defineix l'augment del 2 per 100, que
s'aplicarà a aquest incentiu respecte a l'import de l'any 1999, per tant, queden
fixats els valors dels punts corresponents a aquests incentius. Així mateix, fa
referència a l'incentiu per presència efectiva del personal de la Policia Local. La
modificació que s'ha produït és la següent: aquest incentiu té una deducció per
dia no treballat, ja que incentiva la presència efectiva del personal, però
s'exceptuen els dies d'absència, produïts per baixes per accidents laborals o
baixes mèdiques superiors a deu dies. L'equip de govern considera que,
d'aquesta manera, es continua incentivant la presència física, però, d'alguna
manera, també s'introdueix un element de justícia per a aquelles persones de
la Policia Local que tenen la voluntat de venir a treballar i que, a causa d'una
malaltia o d'un accident no ho poden fer.
També es defineix, quedant molt més objectivat, l'incentiu de productivitat de la
Policia Local, pel que fa referència a les lletres i) i k), és a dir, serveis realitzats
en torn nocturn i festiu. Cal recordar que el passat mes de desembre es va
afegir un nou apartat a aquest incentiu, concretament, la lletra k) per definir els
serveis implementats en torn festiu. Amb l'actual redacció d'aquest dictamen es
defineix aquest incentiu per hores de treball, és a dir, cada hora té una
equivalència en punts, amb la qual cosa és molt més objectiu i transparent el
càlcul de les retribucions de la Policia Local.
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El punt sisè es refereix a les gratificacions que pot rebre el personal funcionari
de l'Ajuntament i preveu que només se'n podran percebre per serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball i que podran referirse a serveis concrets, específics o individualitzats. És el que en llenguatge
col·loquial es coneix com a "extrahoraris" u hores extres. També es fa esment a
tots aquells serveis extraordinaris realitzats al llarg d'un període de temps, i cal
destacar que en aquesta darrera modalitat s'hi podran incloure les
gratificacions que puguin concedir-se als funcionaris que hagin complert 25
anys de servei i amb motiu de la seva jubilació, que en cap dels susdits
supòsits ultrapassaran l'import equivalent a una mensualitat de les seves
retribucions íntegres de caràcter fix i periòdic.
El punt setè estableix que els funcionaris que ocupin llocs de treball
interinament percebran el 100 per 100 de les retribucions bàsiques, excloent
els triennis, i el 100 per 100 de les retribucions complementàries; de la mateixa
manera, que el punt vuitè, que es refereix als funcionaris que ocupin llocs de
treball vacants o que tinguin nomenament amb caràcter accidental, habilitat o
comissió de servei.
El punt novè defineix les quanties de les indemnitzacions per raó del servei,
que és la fixada en la resolució d'àmbit estatal, i la classificació del personal per
rebre aquestes indemnitzacions és la que figura a l'annex número 3 d'aquest
dictamen.
El punt desè és important ja que amb ell es modifica el Catàleg de llocs de
treball. Per això, ho explicarà més detalladament. En l'annex número 4 del
dictamen consten relacionades totes les modificacions que s'introdueixen en el
Catàleg de llocs de treball per a aquest any.
Cal destacar que hi ha un total de 27 modificacions, de les quals, 7
corresponen a la creació de noves places, d'acord amb la Plantilla Orgànica
aprovada al Ple del mes de desembre; i 2 corresponen a la modificació de
places que actualment estan sotmeses al règim laboral, per convertir-les en
places de funcionaris. Per tant, hi ha 18 modificacions del Catàleg que
corresponen a la qualificació de llocs de treball per revisió d'algun dels punts
que fan referència al seu complement específic.
És important destacar aquestes xifres, tenint en compte que hi ha 363
funcionaris a l'Ajuntament de Manresa. Per tant, l'equip de govern considera
que es tracta d'una prudent i sensata modificació del Catàleg, tenint en compte
que s'han modificat aquelles places que s'han considerat estrictament
necessàries.
Amb el punt onzè s'aprova el Catàleg, un cop modificat en el punt anterior, on
figura tota la relació del personal funcionari de l'Ajuntament, especificant la
situació, l'adscripció a la dependència o servei, el nom i cognoms de la persona
adscrita, l'apartat del Catàleg, el nivell de la seva plaça, el nivell de complement
de destinació, complement específic, etc.
En el punt dotzè s'especifica que l'augment per al personal laboral i eventual
també és el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que és
del 2 per 100.
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El punt tretzè estableix que les prestacions familiars per fill a càrrec de tot el
personal es regiran pel que disposa la Llei, però voldria destacar com a
modificació, que s'inclou un redactat, en el qual aquestes prestacions no seran
incompatibles amb els ajuts de caràcter social que l'Ajuntament pugui concedir
en aquest casos. Aquest redactat possibilitarà que aquesta Administració, no
només compleixi la Llei, sinó també que pugui adequar aquest tipus de
prestacions de caràcter social a allò que estableix l'acord vigent amb el
personal de l'Ajuntament.
Finalment, el punt catorzè, estableix que, en harmonia amb la Llei de mesures
de la reforma de la funció pública, el personal funcionari i laboral de
l'Ajuntament de Manresa podrà sol.licitar la jubilació voluntària anticipada,
sempre que tingui complerts els seixanta anys d'edat. Aquells que s'acullin a
aquest tipus de jubilació tindran dret a percebre per una sola vegada una
indemnització amb caràcter de gratificació extraordinària, que serà fixada en el
termini d'un mes, segons l'edat i les retribucions íntegres que acrediti la
persona interessada.
En cap cas, la indemnització serà inferior als imports que figuren al dictamen, la
qual cosa s'adequa al que estableix l'actual Acord sobre condicions
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Manresa i
el Conveni col.lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Manresa.
En definitiva, considera que es tracta d'un dictamen equilibrat i escrupulós amb
la legalitat vigent. Les modificacions del Catàleg que ha destacat recullen els
acords que figuren en l'actual Acord sobre condicions econòmiques, socials i
de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Manresa i el Conveni col.lectiu del
personal laboral de l'Ajuntament de Manresa, i, per tant, algunes de les
prestacions socials i econòmiques que es recullen al dictamen fins ara no
quedaven reflectides en el mateix dictamen, aprovat en anys anteriors.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP, respectant
totalment l'acció de l'equip de govern en les seves negociacions amb els
treballadors de l'Ajuntament de Manresa, considera que el que s'aprova en
aquest dictamen és una eina de l'Ajuntament, inclosa en el Pressupost
municipal del 2000, aprovat per l'equip de govern, respecte a la qual no hi té
res a dir. La condició subjectiva de la manera de redactar-ho i dels
complements específics que s'hi puguin incorporar, forma part únicament dels
criteris de l'equip de govern. En això no s'hi ficarà el GMPP, ja que, com ha dit
el senyor Irujo, s'ha seguit escrupolosament el que estableix la Llei. Per tant, ho
considera correcte, des del punt de vista legal, independentment de la manera
de distribuir la massa salarial.
Per tot això, el GMPP s'abstindrà en la votació del dictamen.
El senyor Sala i Rovira intervé agraint al senyor Irujo la informació facilitada i,
entrant en el fons de la qüestió, cal destacar que l'informe d'Intervenció és
favorable, aquest és un fet important perquè en anys anteriors hi havia hagut
alguna discrepància.
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Pel que fa a l'informe de la Junta de personal, en la primera part es formula una
queixa formal pel poc temps d'antelació amb el que se li ha entregat l'expedient
per poder-lo informar. Segons els Acords i el Conveni signats, la Junta de
personal té la competència d'emetre aquest informe i se li ha entregat amb poc
temps. Malgrat això, la Junta de personal ha emès l'informe, en el qual, en el
primer apartat del punt 4) es diu que, tenint en compte que s'està acabant
d'elaborar una valoració de llocs de treball, que està previst d'aprovar dins del
primer trimestre d'aquest any, demana que, tret d'alguns casos molt puntuals,
no es tiri endavant la proposta de modificació del Catàleg. Considera que es
tracta de l'opinió ponderada de la Junta de personal, malgrat que tingui les
seves raons a l'hora de fer-ho per les discrepàncies existents i pels desajustos
que es poden produir si d'aquí a tres mesos hi ha un canvi de valoració, ja que
el que s'aprova ara s'haurà de tornar a modificar, la qual cosa pot comportar
dificultats, si més no, materials i funcionals.
Tenint en compte el que acaba d'explicar i un cop analitzats els diferents
annexos del dictamen, cal destacar-ne el número 4, que fa referència al detall
de les modificacions del Catàleg que es proposen. Ha observat que s'ha
treballat en tres línies diferents: en primer lloc, es van esmentant les
modificacions una a una i, en el cas que la plaça sigui coberta, es fa constar el
nom de la persona que l'ocupa, la qual cosa li sembla coherent, lògica i
transparent. En segon lloc, s'hi inclouen les places de nova creació, les quals
és lògic que hi siguin, ja que es va aprovar al Pressupost municipal del 2000 la
seva creació, perquè les persones que ocupin les places cobrin allò que els
pertoca. En tercer lloc, hi ha dues places que ja existien, però que són vacants,
respecte a les quals s'apliquen modificacions i, per tant, suposa que hi ha
intenció de cobrir-les.
Per últim, hi ha tres casos concrets, corresponents a places cobertes en els
quals no es fa constar el nom de les persones que les ocupen, a diferència
d'altres casos, com ja ha dit al començament. No demana informació respecte
a un d'ells, però sí que voldria saber el motiu de les modificacions del
complement específic que s'aplica en els altres dos casos: un és el cap de
negociat de Recursos Humans i l'altre, el cap de negociat d'Ensenyament.
El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor Sala que és cert, tal com es
manifesta en el punt 2) de l'informe de la Junta de personal, que l'article 73 de
l'actual Conveni estableix que la Junta de personal ha d'emetre un informe,
amb caràcter previ, en el termini de deu dies, a partir de la comunicació del
dictamen, en aquest cas. La Junta de personal al.lega que és impossible
emetre aquest informe perquè no s'ha respectat aquest termini de deu dies,
transcorreguts els quals, aquest assumpte estarà més que aprovat.
Sense que ho vulgui utilitzar com a excusa, ha de dir que no hi ha hagut manca
de voluntat de no respectar aquest termini, sinó que ha estat materialment
impossible, i ho diu en el sentit més estricte i literal de la paraula, que els
serveis tècnics municipals hagin disposat d'aquest dictamen amb la suficient
antelació perquè ell l'hagi pogut entregar a la Junta de personal.
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En aquest sentit, ha de dir que aquest dictamen es va entregar a la Junta de
personal el dia 13 de gener del 2000, tal com es diu en el seu informe, i cal
tenir en compte que el dia 11 de gener del 2000 els serveis tècnics municipals i
ell mateix van acabar de confeccionar-lo. Aquest dictamen és molt important, ja
que regula totes les prestacions del personal i no només les retribucions, i s'hi
han incorporat importants acords laborals, socials i econòmics, respecte els
quals calia buscar la fórmula que possibilités que estiguessin d'acord amb la
legalitat vigent. Això és el que ha motivat la durada de la confecció d'aquest
dictamen. Per tant, insisteix, no hi ha hagut manca de voluntat de complir amb
aquest deure.
Quant a les altres consideracions incloses en l'informe de la Junta de personal,
considera que es tracta d'opinions respectables, però l'equip de govern i la
regidoria d'Administració no les comparteixen.
Quines són les modificacions del Catàleg de llocs de treball, estrictament
necessàries? Se suposa que les modificacions que s'aporten, com ja ha dit
abans, són les estrictament necessàries, a criteri de l'equip de govern.
S'ha elaborat un estudi, les diferents dependències i serveis van fer arribar una
proposta de modificació de determinats llocs de treball i s'ha considerat que les
que avui es proposen aprovar són les estrictament necessàries,
independentment del fet que s'estigui fent una valoració de llocs de treball, que
afectarà el conjunt del Catàleg de llocs de treball. Fins que la valoració no
s'aprovi definitivament, l'equip de govern no té perquè aturar la "màquina"
administrativa i les funcions o necessitats detectades en els diferents serveis i
adequar els llocs de treball a les condicions que ara pertoquen.
Per tant, malgrat que respecta l'opinió de la Junta de personal, no la comparteix
en aquest sentit.
Pel que fa a l'annex 4), comentat pel senyor Sala, on consta la relació de les
modificacions del Catàleg de llocs de treball, insisteix en afirmar que la
realització de 27 modificacions, de les quals 7 corresponen a places de nova
creació, 2 afecten a la funcionarització de places i altres són modificacions de
Catàleg que explicarà a continuació, tenint en compte que hi ha 363 places de
funcionaris, és sensat i només es fan les modificacions estrictament
necessàries.
El senyor Sala s'ha referit concretament a dos llocs de treball, respecte els
quals ha de dir el següent: és cert que en alguns casos no hi apareix el nom de
la persona que ocupa el lloc de treball, però, en qualsevol cas, per l'apartat del
Catàleg es pot identificar el lloc de treball d'una forma efectiva. En aquest
sentit, es pot observar que cada apartat del Catàleg correspon a un sol lloc de
treball i en l'annex número 1 consta el nom de la persona concreta. Aquest és
el motiu pel qual en alguns casos apareix o no.
Pel que fa a la pregunta del senyor Sala referent al cap de negociat de
Recursos Humans i el cap de negociat d'Ensenyament, ha de contestar el
següent: el primer, que correspon a l'apartat del Catàleg número 4.09 i que
està ocupat actualment per la senyora Montserrat Palacios, s'ha modificat en el
seu complement de destí perquè la seva titulació és de nivell A i el nivell de
complement de destí que li correspon és el 23. Aquesta modificació està lligada
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amb la creació d'una plaça de tècnic de grau mig de gestió també amb destí a
la unitat de Recursos Humans. Per tant, es tracta de la requalificació d'aquest
lloc de treball perquè passarà a ocupar un lloc de responsabilitat, el
complement de destinació del qual serà de nivell 23.
Quant al lloc de treball de cap de negociat d'Ensenyament, cal dir que d'acord
amb l'informe del cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana, s'han modificat
dos epígrafs de seu complement específic, que són el de dedicació i el de
disponibilitat, ja que la funcionària que ocupa aquest lloc de treball ha de
desenvolupar la seva tasca contínuament fora del seu horari habitual i ha de
tenir total disponibilitat, ja que, de vegades, com a cap de negociat
d'Ensenyament, ha d'establir reunions amb la direcció dels col.legis, Inspecció,
Ensenyament, AMPAS, etc., la qual cosa exigeix la requalificació d'aquesta
plaça en els dos conceptes que ha esmentat.
Aquesta és l'explicació de la modificació dels dos llocs de treball que ha
esmentat el senyor Sala i, de la mateixa manera, podria explicar la resta de les
modificacions previstes en aquest dictamen, corresponents a llocs de treball
dels serveis d'Urbanisme, Serveis Financers, etc., les quals afecten,
normalment al complement específic i, en concret, pels conceptes de dedicació
o especial dificultat tècnica.
El senyor Sala i Rovira intervé agraint les explicacions del senyor Irujo,
malgrat les quals, considerant el tipus de dictamen de què es tracta i els
anteriors posicionaments del GMCIU, en aquesta ocasió s'abstindrà en la
votació del dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
3.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

3.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

3.1.1 APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL "EDIFICI PIELSA",
PROMOGUT I PRESENTAT PER LES SOCIETATS PROMOCIONS
COR DE CATALUNYA SL, VIA CASSIA SL I AZUMBRE, SA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
4 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de setembre de 1999,
va ser aprovat provisionalment l’anomenat PLA ESPECIAL “EDIFICI PIELSA”,
promogut i tramès per les societats PROMOCIONS COR DE CATALUNYA SL,
VIA CASSIA SL i AZUMBRE SA, de conformitat amb allò que disposa l’article
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
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Vist que l’expedient del Pla especial va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que
disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 17 de
novembre de 1999, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial
fins que, mitjançant un text refós, fossin incorporades diverses prescripcions en
el document tècnic.
Vist que per part dels promotors, en data 23 de desembre de 1999 ha estat
presentat el text refós del Pla especial “Edifici Pielsa”, a l’efecte de prosseguir
amb la tramitació de l’expedient.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, on es fa constar
que el text refós incorpora adequadament les prescripcions imposades per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL “EDIFICI PIELSA”,
promogut i presentat per les societats PROMOCIONS COR DE CATALUNYA
SL, VIA CASSIA SL i AZUMBRE SA, a l’efecte de donar compliment a l’acord
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 17 de novembre de 1999.
2n. TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística."
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que aquest dictamen fa
referència a l'aprovació del text refós del pla especial de l'edifici PIELSA, que
està situat a l'espai corresponent a l'antiga indústria de calçat PIELSA.
Es van aplicar modificacions i adaptacions a un projecte de rehabilitació i ara es
compleixen les condicions que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha
demanat per poder aprovar definitivament aquest pla especial.
Es tracta de modificacions de detall o de redacció, que es van comentar en la
darrera Comissió Informativa d'Urbanisme, per a la qual cosa, demana el vot
afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
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3.1.2 SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ
DE TERRENYS I D'EDIFICACIÓ, PER TAL D'ESTUDIAR LA
MODIFICACIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA
DE MANRESA EN L'ÀMBIT DEL CARRER MONTSERRAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
4 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vista la proposta de SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES al CARRER
MONTSERRAT, formulada pels serveis tècnics municipals, a l’empara d’allò
que disposa l’article 40 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que és en fase d’estudi una modificació del Pla general vigent, amb
l’objectiu de configurar una nova delimitació de l’àmbit del Pla especial Camí de
la Cova i d’establir instruments de gestió adequats per a la regeneració del front
edificat del carrer Montserrat.
Vist l’article 40.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu: “Els
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament
general, especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o bé la reforma, la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits
determinats”.
Atès que el mateix article 40, en els seus apartats 2 i 3 preveu el termini de
durada d’aquesta suspensió i els requisits de la seva publicació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE
TERRENYS I D’EDIFICACIÓ, per un termini màxim d’un any, comptat des de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal
d’estudiar la modificació del vigent Pla general d’ordenació urbana de Manresa
en l’àmbit del CARRER MONTSERRAT, de conformitat amb el que disposa
l’article 40.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i afectant
concretament les finques següents:
Ref. Cadastral
27.000.03
27.000.04
27.000.05
27.000.06
27.000.07
27.000.08
27.000.09

Situació
Montserrat, 39
Montserrat, 32
Montserrat, 39
Montserrat, 35
Montserrat, 33
Via Sant Ignasi, 26
Via Sant Ignasi, 24

Superfície
85 m2
76 m2
62 m2
63 m2
71 m2
197 m2
83 m2
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27.000.10
27.000.11
27.000.24
27.000.12
27.000.13
27.000.14
27.000.23
27.000.15
27.000.16
27.000.22
27.000.17
27.000.18
27.000.25
27.000.19
27.000.20
27.990.31
27.990.32
27.990.30
27.990.29
27.990.28
27.990.27
27.990.26
27.990.25
27.990.24
27.990.23
27.990.22
27.990.21
27.990.20
27.990.19
27.990.18
27.990.17

Via Sant Ignasi, 22
Montserrat, 25
Via Sant Ignasi, 18
Montserrat, 23
Montserrat, 21
Montserrat, 19
Via Sant Ignasi, 14
Montserrat, 17
Montserrat, 15
Via Sant Ignasi, 12
Montserrat, 13
Montserrat, 11
Via Sant Ignasi, 10
Montserrat, 7
Montserrat, 5
Montserrat, 30
Escodines, 14
Montserrat, 28
Montserrat, 26
Montserrat, 24
Montserrat, 22
Montserrat, 20
Montserrat, 18
Montserrat, 16
Montserrat, 14
Sant Antoni, 2
Sant Antoni, 4
Sant Antoni, 6
Sant Antoni, 8
Sant Antoni, 10
Escodines, 32

142 m2
86 m2
65 m2
62 m2
37 m2
120 m2
133 m2
61 m2
43 m2
101 m2
67 m2
53 m2
320 m2
231 m2
282 m2
59 m2
36 m2
52 m2
47 m2
51 m2
112 m2
83 m2
55 m2
46 m2
77 m2
43 m2
93 m2
64 m2
84 m2
56 m2
39 m2

2n. PUBLICAR l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major circulació de la província i en la premsa local."
El senyor García i Comas explica que aquesta suspensió de llicències al
carrer Montserrat té la finalitat d'aturar les obres d'ampliació o de millora que es
puguin fer en un àmbit molt concret d'aquest carrer.
La causa de la suspensió és el fet que en aquest moment s'està treballant, des
del Servei d'Urbanisme, en una part de la rehabilitació del barri antic, que
correspon a les Escodines i, bàsicament, al Pla especial Camí de la Cova.
No es pot avançar o definir la construcció d'aquest Pla especial si no es
defineixen les construccions en un entorn molt concret del carrer de Sant Joan i
del carrer de Montserrat.
Considerant que al carrer de Montserrat hi ha edificacions en estat de
construcció molt deficient, que també hi ha deteriorament de tipus social, i que
interessa fer una proposta el més avançada possible, que pugui determinar
com s'han de reconstruir algunes parts d'edificació, els serveis tècnics han
recomanat, com el sistema més adient, la suspensió de l'atorgament de les
llicències que avui es proposa.
Aquesta suspensió, per tant, té l'objectiu d'evitar que es produeixin
modificacions, ampliacions i noves edificacions en aquest sector, que comprèn
el carrer Montserrat i una part de la Via de Sant Ignasi. Aquesta modificació
prevista ha de permetre també disposar d'una millor imatge de la Via de Sant
Ignasi.
36

Per tot això, demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, que permetrà poder
aprovar un Pla especial en un proper Ple, que introdueixi una millora urbana en
el sector.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP creu que les
explicacions del senyor García tenen una bona finalitat, però el sobta el fet que,
tenint en compte que hi ha un Pla General d'Ordenació Urbana molt recent, es
faci aquesta suspensió de llicències per estudiar-ho molt a fons i amb tot detall,
sense saber exactament què es vol fer.
Creu que l'estudi de detall podria ser bastant paral.lel a l'acció que es pugui
desenvolupar dins d'aquella zona, la qual cosa no significa que hagi de ser així
forçosament, però sí que es retardarà l'activitat que hi pugui haver respecte a
una possible rehabilitació o "esponjament" en aquell sector. Per això, considera
que es tracta d'una acció una mica "cruenta" i intervencionista, tenint en compte
els precedents del Pla General d'Ordenació Urbana aprovat fa dos o tres anys,
que demostra poca claredat per part de l'equip de govern respecte el que ha de
ser la rehabilitació del barri antic i, en concret, de les Escodines.
El GMPP respecta la mesura adoptada per l'equip de govern de fer un estudi
de detall, però creu que pot arribar a paralitzar o retardar molt més l'inici del
que ha de ser la projecció del barri antic rehabilitat.
Per tot això, el GMPP s'abstindrà en la votació d'aquest dictamen, com a vot de
confiança, per considerar que l'equip de govern té bones intencions, però,
insisteix, cal ser conscients del retard de la rehabilitació que pot suposar en
aquella zona.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen, i considera que és necessari suspendre
l'atorgament de llicències pel que suposa en una zona com aquella, que
suporta diferents pressions dels constructors i dels promotors. Qualsevol
llicència que s'atorgués en el sector podria afectar negativament la posterior
actuació en aquella zona, que és important per a l'entrada a Manresa.
Voldria demanar a l'alcalde i al regidor d'Urbanisme que facin un esforç perquè
la suspensió de llicències s'aplica per un termini màxim d'un any, que passa
molt de pressa i, quan s'hagi esgotat aquest temps pot ser que les coses es
compliquin. Ho diu per experiència pròpia.
El senyor García i Comas intervé contestant al senyor Javaloyes que per
aconseguir la regeneració del barri antic, cal ser intervencionista, i cal recordar
que en alguna de les fases d'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana ja
es preveia l'elaboració d'un Pla especial en aquesta zona, que després es va
treure perquè es va considerar més convenient passar-ho a fases posteriors. Si
no es fan els Plans especials i si no es treballa amb les parcel.lacions, segur
que no es millorarà l'entorn urbà, per tant, per aconseguir aquest objectiu, no hi
ha altra manera que suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, ja que,
en cas contrari es podria donar el cas que s'atorguessin llicències per millorar
els habitatges, quan l'objectiu és substituir-los.
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Pel que fa a les recomanacions del senyor de Puig, és evident que un any
passa molt de pressa i espera que abans que hagi transcorregut, el Pla parcial
estigui el màxim de detallat possible a fi de poder aconseguir que produeixi
l'efecte que tots desitgen en aquest sector.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé matisant que, evidentment, cal ser
intervencionista per aconseguir que es produeixi la rehabilitació i
l'"esponjament" del barri antic, però potser no s'ha interpretat bé el sentit del
terme. Ell es referia a la part negativa de l'intervencionisme, que pot provocar
que s'aturi l'"esponjament" de la zona. Només ha fet el comentari en el sentit de
demanar a l'equip de govern que no s'encanti respecte a aquest tema.
Per això el GMPP s'abstindrà en la votació del dictamen per donar a l'equip de
govern un vot de confiança, ja que sap que, en el fons, ho fa a fi de bé, però
considera que no ens podem permetre tenir aquella zona estancada en espera
de poder estudiar el tema més acuradament.
Per tant, insisteix, només demana que l'equip de govern no s'encanti en aquest
tema, sense que això suposi una crítica destructiva, des del punt de vista que
ho ha interpretat el senyor García.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).

3.2

REGIDORIA
ACTIVITATS

DELEGADA

D'HABITATGE,

REHABILITACIÓ

I

3.2.1 CREAR LA PONÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITATS I APROVAR LES
SEVES NORMES DE FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERN.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, del dia 4 de gener del 2000 que, transcrit, diu el
següent:
"Atès que, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, d’intervenció integral
de l’administració ambiental, i del Reglament general de desplegament, aprovat
per Decret 136/1999, de 18 de maig, s’ha modificat substancialment el règim
d’intervenció administrativa en les activitats, la qual cosa comporta la necessitat
d’adaptar l’organització administrativa als nous requeriments normatius.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, a l’emparament de l’art. 41.3 de
l’esmentada Llei, va aprovar una Ordenança municipal sobre activitats, en
sessió plenària del dia 26 de juliol de 1999.
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Vist l’article 6 de l’esmentada Ordenança municipal que preveu la creació de la
Ponència Tècnica municipal d’activitats, que ha de tenir essencialment les
funcions d’informe i avaluació de les activitats susceptibles d’afectar el medi
ambient, la seguretat, la salut o la qualitat de vida de les persones.
Atès que aquestes funcions són assumides actualment, d’acord amb el que
s’estableix a la Disposició Transitòria Cinquena de l’esmentada Ordenança, per
l’actual Ponència Tècnica creada per acord plenari de 27 de novembre de
1984, per delegació del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que les noves funcions d’aquesta Ponència es plantegen de manera
integradora tant des del punt de vista ambiental com de la resta de normatives
sectorials a tenir en compte en l’atorgament de les llicències ambientals i
d’activitats en general.
Ignasi Perramon i Carrió, tinent d’alcalde, regidor delegat d’Habitatge,
Rehabilitació i Activitats, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1r. Crear la Ponència Municipal d’Activitats, que assumirà essencialment i
sense perjudici d’altres que hi tinguin relació, les funcions d’informe i avaluació
de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat, la salut o
la qualitat de vida de les persones, i que estarà integrada per les següents
persones:
Regidor/a delegat/a d’Activitats
Regidor/a delegat/a de Medi Ambient
Cap Local de Sanitat
Veterinari/ària comarcal
Cap de Protecció Civil
Enginyer/a municipal
Arquitecte/a municipal
Secretari/a de la Corporació o Tècnic/a d’Administració General llicenciat/ada
en dret en qui delegui, que actuarà com a Secretari/a de la Ponència.
2n. Aprovar les normes de funcionament i règim intern de la Ponència
municipal d’Activitats, segons text que s’adjunta al present dictamen."
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que, per a l'adaptació a
la nova Ordenança municipal d'Activitats i també a la nova legislació de
caràcter general, es proposa la creació de la Ponència municipal d'activitats,
aprovant, alhora, la relació de membres que la integraran i el seu règim de
sessions i funcionament.
Aquesta Ponència ha de supervisar i informar totes les activitats de caràcter
classificat, és a dir, que poden generar algun tipus de molèstia o risc per a la
salut o per a la salubritat.
Considera que la composició d'aquesta Ponència és equilibrada, ja que hi
participen tots els sectors professionals que poden aportar alguna cosa a
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aquest tipus d'activitats i, per tant, regularà el funcionament d'aquesta Ponència
Tècnica.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU entén els
motius pels quals es modifica la Ponència i el seu reglament de funcionament,
però voldria manifestar el següent: els col.lectius que intervenen en el tema de
les activitats classificades són els Col.legis professionals d'enginyers i
d'arquitectes i, malgrat que en la relació d'integrants de la Ponència hi ha
membres d'aquests Col.legis professionals, desconeix si s'ha fet a aquests
col.lectius algun tipus de consulta per permetre'ls fer alguna aportació. No hi ha
dubte que aquests Col.legis professionals són els més afectats per aquest
tema.
També voldria preguntar a què es refereix el mot "esborrany" que apareix en el
títol del Reglament de règim intern d'aquesta Ponència; significa que
posteriorment hi haurà noves modificacions, o és per algun altre motiu? Ho
pregunta amb tota senzillesa i, després de la resposta del senyor Perramon, el
GMCIU manifestarà el seu sentit de vot.
El senyor Perramon i Carrió intervé i diu que, pel que fa als representants, vol
aclarir que els tècnics que participen en aquesta Ponència són de l'Ajuntament;
en aquest sentit, el cap local de sanitat sol ser un metge que té aquestes
funcions assignades.
També hi ha un veterinari, que és qui té la delegació de la Generalitat de
Catalunya per exercir aquesta funció; un enginyer municipal i altres càrrecs
tècnics de caràcter municipal. Per tant, no hi ha la participació directa dels
Col.legis professionals, sinó que són tècnics municipals o de la Generalitat de
Catalunya els qui participen a la Ponència tècnica.
Es tracta, doncs, d'una Ponència de caràcter intern i no de participació.
El que sí es planteja és que, en un moment determinat i davant d'una llicència,
respecte a la qual hi hagi hagut al.legacions o respecte a la qual s'hi hagi
personat algú, hi ha la possibilitat de ser cridat a la Ponència per ser escoltat.
Però, insisteix, el criteri general és que es tracta d'una ordenació interna de
l'Ajuntament, a través d'un òrgan tecnicopolític, que permet que hi hagi un
debat sobre les llicències que tenen alguna complexitat i en el qual ambdues
parts s'escolten per poder arribar a una conclusió respecte a la conveniència o
no d'atorgar la llicència en qüestió, tenint en compte, però, que la potestat és
del representant polític.
Per tant, insisteix, es tracta d'una Ponència de caràcter intern.
Pel que fa al mot "esborrany", el senyor de Puig té raó; deu tractar-se d'un
lapsus comès en el moment de preparar el dictamen. Es proposa l'aprovació
del Reglament de règim intern de la Ponència tècnica municipal d'activitats i no
de l'esborrany. Per tant, s'esmenarà el text que s'adjunta al dictamen en el
sentit que quedi clar que es tracta del Reglament i no de l'esborrany.
El senyor de Puig i Viladrich intervé i diu que, després de les explicacions del
senyor Perramon, el GMCIU votarà afirmativament aquest dictamen.
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El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP tenia previst
fer alguna aportació després d'aquest Ple al senyor Perramon, tenint en compte
que ha interpretat que es tractava d'un esborrany, però la farà a continuació,
per si el senyor Perramon la vol recollir. En l'article 4, sobre el funcionament de
la Ponència, es preveu que de totes les reunions se n'aixecarà acta i el GMPP
demana que es trameti còpia d'aquesta acta als grups de l'oposició.
El senyor Perramon i Carrió respon que no es tracta d'una qüestió de
funcionament, sinó de criteri de l'equip de govern, el qual no s'ha de recollir en
el funcionament intern de la Ponència, i que es plantejarà en el seu moment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
4.

ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, PER
IMPORT DE 685.179 PTA, EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE
DIVERSOS SERVEIS MUNICIPALS ALS VEÏNS DE MANRESA DE
L'ENTITAT EL PONT DE VILOMARA.
El secretari dóna compte del dictamen del president de l'àrea dels Serveis
d'Acció Ciutadana, del dia 10 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data de 14 de novembre de 1986, l'Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, varen signar un concert en virtut del
qual l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort prestava uns serveis
municipals al veïns de Manresa de l’entitat El Pont de Vilomara, i a canvi li era
abonat un cànon anual per part de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que aquest concert va finalitzar l’any 1996, però s'ha continuat realitzant i
durant el 1999 l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort va seguir prestant de
forma efectiva els serveis de cultura, ensenyament, esports, infància, joventut,
sanitat i serveis socials als veïns de l’entitat d’El Pont de Vilomara (Manresa).
En conseqüència d'això, el President de l'àrea dels Serveis d'Acció Ciutadana
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats
pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

PESSETES
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Ajuntament
del
Pont de Vilomara
i Rocafort.

Prestació dels serveis de cultura,
ensenyament, esports, infància,
joventut, sanitat i serveis socials als
veïns de l’entitat d’El Pont de
Vilomara (Manresa), durant l'any
1999.

685.179’- PTA

"

El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que es tracta d'un
reconeixement de crèdit que fa referència a la part de la ciutat que està en
contacte amb el Pont de Vilomara i Rocafort. Hi ha un conveni que fa anys que
s'hauria d'haver posat al dia i, tal com ja va dir a la Comissió Informativa, espera
que es normalitzi aquesta situació entre els dos municipis en el proper Ple
ordinari.
Per tant, demana el vot afirmatiu per poder resoldre el darrer reconeixement de
crèdit respecte a aquest tema.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i anuncia que el GMCIU votarà
afirmativament el dictamen amb l'esperança que es compleixi el que ha dit el
senyor Fontdevila.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.2

REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

4.2.1 REVOCAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN
DATA 20 D'ABRIL DE 1998, MITJANÇANT EL QUAL SE CEDIA
GRATUÏTAMENT
A
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
(DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL), EL PLE DOMINI D'UN
IMMOBLE SITUAT AL CARRER DIVINA PASTORA, AMB DESTÍ A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS FÍSICS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 14 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’abril de
1998, va adoptar l’acord de cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Benestar Social), el ple domini de l’immoble següent, grafiat al
plànol adjunt en ombrejat:
·

Descripció i límits: Porció de terreny de figura rectangular situada en el
terme municipal de Manresa. Límits: al nord, amb el carrer Divina Pastora;
al sud, amb el carrer de Santa Clara; a l’est amb part de zona verda de l’illa
compresa entre els carrers Divina Pastora, Sant Maurici i Santa Clara; a
l’0est, amb vial de nova creació
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·

Inscripció registral: pendent d’inscripció registral com a finca nova i
independent, a segregar de la finca inscrita en el registre de la propietat de
Manresa número 1, al tom 1861, llibre 575 de Manresa, foli 51, finca 26707.

·

Títol: escriptura pública de cessió gratuïta atorgada per l’Institut Català del
Sòl a favor de l’Ajuntament de Manresa, davant la notària senyora
Catalina Nadal Reus, en data 16 de desembre de 1997, amb número de
protocol 2373.

·

Qualificació jurídica: figura al full 331.91 de l’Inventari general consolidat
de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la
qualificació jurídica de bé patrimonial.

·

Classificació del sòl: sòl urbà.

·

Qualificació urbanística: sistema d’equipaments. Sanitari assistencial.
Clau E3.

·

Referència cadastral: el terreny forma part de la parcel·la amb referència
cadastral número 32970-03.

·

Càrregues: la finca està totalment lliure de càrregues i gravàmens.

Atès que la finalitat de la cessió era la construcció, per part del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, d’una residència per a
disminuïts físics a la ciutat de Manresa.
Vist l’escrit del secretari general del Departament de Benestar Social de data
22 de novembre de 1999, en el qual s’exposa que l’esmentat Departament ha
optat per col·laborar en la implantació d’un programa promogut per la Fundació
Centre Hospitalari – Unitat Coronària de Manresa, a l’edifici del carrer
Caputxins, 18, alternativa que permet aconseguir la finalitat de servei social
prevista amb un menor cost econòmic, per la qual cosa comunica a
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l’Ajuntament que no tramitarà l’acceptació de la cessió municipal del terreny del
carrer Divina Pastora.
Atès l’informe jurídic emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 14 de
desembre de 1999.
Per tot això, com a regidor delegat de Serveis Socials, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu, de l’escrit tramès pel
secretari general del Departament de Benestar Social de data 22 de novembre
de 1999, en el qual s’exposa que l’esmentat Departament ha optat per
col·laborar en la implantació d’un programa promogut per la Fundació Centre
Hospitalari – Unitat Coronària de Manresa, a l’edifici del carrer Caputxins, 18,
per la qual cosa comunica a l’Ajuntament que no tramitarà l’acceptació de la
cessió municipal del terreny del carrer Divina Pastora.
SEGON. Revocar l’acord adoptat pel ple de la corporació en data 20 d’abril de
1998, mitjançant el qual se cedia gratuïtament a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Benestar Social), el ple domini d’un immoble situat al carrer
Divina Pastora, amb destí a la construcció d’una residència de disminuïts
físics."
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que l'Ajuntament de
Manresa i la Generalitat de Catalunya tenien el projecte comú de construir una
residència per a persones disminuïdes físiques i, a tal efecte, l'Ajuntament va
cedir uns terrenys de la seva propietat, situats al carrer de la Divina Pastora a
l'any 1998. En els darrers mesos el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya ha optat per una altra fórmula, que considera més
viable per construir aquest equipament i, per tant, ara cal revocar l'acord
adoptat el mes d'abril de l'any 1998 i, en conseqüència, recuperar el ple domini
dels terrenys.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.

PROPOSICIONS

5.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
REFERENT A L'ELIMINACIÓ DEL PEATGE EXISTENT ENTRE SANT
VICENÇ DE CASTELLET I SANT FRUITÓS DE BAGES,
A
L'AUTOPISTA A-18.

El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 12 de gener del
2000 que, transcrita, diu el següent:
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"Atès l'alt índex d'accidents que és donen entre els punts quilomètrics de les
localitats de Sant Vicenç de Castellet i Manresa en la C-1411.
Atesa l'alta densitat de trànsit que suporta aquesta via de comunicació els dies
de cada dia, en els punts esmentats anteriorment.
Atesa la infrautilització que es fa de la via A-18 entre els peatges de Sant
Vicenç de Castellet i Sant Fruitós de Bages.
Atès que aquesta via resultaria un cinturó de la ciutat de Manresa i de pobles
de la comarca d'important utilització per descongestionar vies de circulació
actuals.
Atès que aquesta via de comunicació ràpida depèn de la Generalitat de
Catalunya.
Proposem al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. Instar el govern de la Generalitat que adopti les mesures adients i
adequades perquè el peatge existent entre l'entrada i/o sortida de Sant Vicenç
de Castellet i Sant Fruitós de Bages sigui eliminat en el proper exercici.
2n. Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya
perquè, si així ho consideren adequat, realitzin les seves aportacions junt amb
l'Executiu de la Generalitat per dur a terme l'eliminació del peatge esmentat."
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena a la proposició, presentada
pel GMS el dia 17 de gener del 2000 que, transcrita, diu el següent:
"Atès que aquest grup municipal està d'acord en tota la part expositiva de la
proposició del GMP, però no així en la part resolutòria, i és per això que el grup
municipal socialista (GMS) proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent acord:
- Substituir el redactat dels punts 1 i 2 de la proposició del GMP que diu:
"1- Instar el govern de la Generalitat que prengui les mesures adients i
adequades perquè el peatge existent entre l'entrada i/o sortida de Sant Vicenç
de Castellet i Sant Fruitós de Bages sigui eliminat en el proper exercici.
2- Fer arribar aquest acord a tots els grups del parlament de Catalunya, perquè,
si així ho consideren adequat, realitzin les seves aportacions junt amb l'executiu
de la Generalitat per a dur a terme l'eliminació del peatge esmentat."
pel següent acord:
"1- Instar el Govern de la Generalitat perquè prengui les mesures adients per
tal que, amb caràcter prioritari, es destinin les inversions necessàries per fer
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possible la realització de l'obra de desdoblament de la carretera C- 1411 entre
Manresa i la connexió amb la carretera BP 1213 al túnel de Bogunyà."
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el sentit de la proposició
que ha presentat el GMPP és prou plausible, tant en la seva part expositiva,
com en la seva part resolutòria; per tant, estaria de més i seria innecessari
exposar més arguments.
Per això, només cal dir que els acords que proposa el GMPP es fonamenten,
en definitiva, en la supressió del peatge que hi ha entre Sant Vicenç de
Castellet i Sant Fruitós de Bages, per les raons següents: en primer lloc,
perquè es tracta d'una via ràpida i més segura; en segon lloc, perquè està
infrautilitzada, com és sabut; i, en tercer lloc, perquè si aquesta via pogués ser
utilitzada per tots els ciutadans, es generaria inversió al Bages Sud, gràcies a la
fluïdesa del trànsit que es produiria.
El GMPP proposa directament la supressió del peatge de l'autopista A-18 i, en
l'esmena presentada pel GMS es demana el desdoblament de la carretera C1411, la qual cosa ja ha valorat aquesta Administració en altres ocasions i ha
estat defensada per tots els regidors per considerar-la com a necessària, però,
malgrat demanar coses diferents, considera que tant la proposició del GMPP
com l'esmena del GMS presentada al respecte persegueixen el mateix objectiu
de fons, que consta a la part expositiva de la proposició. Tant si es tracta de la
reducció del nombre d'accidents, com si es tracta del reequilibri del Bages Sud,
el fet de suprimir un peatge o d'instar a executar una obra, que pot semblar
faraònica en segons quins trams i en segons quins moments, respon al mateix
objectiu.
Per això, com a president del GMPP, està disposat a deixar sobre la taula la
proposició presentada, per intentar arribar al consens de totes les forces
polítiques de l'Ajuntament, a fi de presentar-ne una conjuntament per al proper
Ple, que tots votarien afirmativament. No es tracta d'una qüestió de partidisme,
sinó de futur per a la ciutat i per a la comarca.
L'alcalde pren la paraula i diu que, tenint en compte que el mateix grup
proponent planteja deixar la proposició sobre la taula, el debat no tindria sentit,
ja que el GMPP no la defensa clarament. Considera que és una bona iniciativa
proposar deixar-la sobre la taula, que és diferent de retirar-la.
Per tant, si els grups municipals no hi tenen inconvenient, s'intentarà plantejar
conjuntament el debat, per trobar una posició consensuada, que la ciutat
agrairà.
A proposta del mateix grup proponent i un cop efectuada la consulta a tots els
grups municipals, l'alcalde disposa que la proposició quedi sobre la taula i, no
s'entra en la discussió de l'esmena.
5.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE L'APARCAMENT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS.
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El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 13 de gener del
2000 que, transcrita, diu el següent:
"Ja que, després de la renúncia de l'Ajuntament a gestionar l'estació
d'autobusos, el nou concessionari de l'equipament ha previst convertir-ne
l'aparcament fins ara gratuït en aparcament de pagament.
Ja que els municipis han de potenciar la utilització del transport públic, ja sigui
per carretera o el ferrocarril.
Ja que, després que la Generalitat va construir l'estació d'autobusos, diverses
activitats van decidir instal.lar-se en el seu entorn amb la voluntat d'oferir un
servei a la ciutat i a la comarca.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
1. Demanar a la concessionària de l'estació d'autobusos la gratuïtat en l'ús de
l'aparcament per a tots aquells ciutadans que la utilitzin per fer ús del transport
públic d'autobusos o ferrocarril.
2. Demanar a la concessionària que el personal i clients de les empreses
situades a l'entorn d'aquest equipament gaudeixin d'un descompte en la
utilització de l'aparcament. Aquest descompte, que hauria de ser substanciós,
caldria definir-lo en funció d'un escandall d'acord amb l'antiguitat de la
implantació de les empreses o activitats en aquest indret.
3. Que l'equip de govern gestioni amb la Generalitat, a través de la Direcció
General de Ports i Transports, la implicació del govern català per facilitar la
consecució dels aspectes inclosos en els dos acords anteriors."
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena a la proposició, presentada
pel GMS, el GMERC i el GMIC-V el dia 17 de gener del 2000 que, transcrita, diu
el següent:
"Atès que hi ha coincidència en els punts 1 i 3 de la part resolutòria de la
proposta del grup municipal de CiU, el grup municipal socialista (GMS), el
d'ERC i el d'IC-V proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
- Substituir el redactat del punt 2 de la proposició de CiU que diu:
"2.- Demanar a la concessionària que el personal i clients de les empreses
situades en l'entorn d'aquest equipament gaudeixin d'un descompte en la
utilització de l'aparcament. Aquest descompte, que hauria de ser substanciós,
caldria definir-lo en funció d'un escandall d'acord amb l'antiguitat de la
implantació de les empreses o activitats en aquest indret."
pel següent:
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"2.- Demanar a la concessionària que apliqui una política tarifària de bon
veïnatge que ofereixi descomptes als clients habituals de l'aparcament de
l'estació de bus per tal d'afavorir la seva utilització."
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que en la part expositiva de
la proposició presentada pel GMCIU queda prou clara la proposta al Ple de la
Corporació i, a més, considera que aquest tema ha estat prou debatut, des del
punt de vista ciutadà i també han pogut manifestar la seva opinió tots els grups
municipals.
Respecte a l'esmena presentada pels grups municipals que formen l'equip de
govern referent a la modificació del punt 2 de la proposició, considera que
aquesta modificació no altera la filosofia de la proposició i, per tant, no té cap
inconvenient en aplicar-la. D'aquesta manera, tindrà més pes la pressió que
pugui fer l'Ajuntament de Manresa davant dels organismes superiors, com és
ara la Direcció General de Transports i també davant de l'empresa
concessionària.
El senyor Caballo i Molina intervé i diu que l'equip de govern en la seva
esmena reflecteix el mateix esperit de la proposició del GMCIU i, per tant, a
excepció de la modificació del punt 2, està d'acord amb el seu contingut.
Considera que els tres punts de la proposició reflecteixen l'esperit de les
manifestacions que han fet durant aquest dies els grups municipals i, per tant,
l'equip de govern proposa l'aprovació de la proposició amb la modificació del
seu punt 2.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP votarà
afirmativament la proposició presentada pel GMCIU, com també ho farà amb
l'esmena presentada per l'equip de govern, si el GMCIU l'accepta.
Malgrat això, creu que caldria plantejar-se la causa per la qual s'han de
resoldre aquest tipus de qüestions al Saló de Plens i també la raó de la
presentació d'esmenes per part dels grups de l'oposició respecte a temes tan
elementals com aquest. No s'han potenciat els serveis públics amb
l'establiment d'un pàrquing de pagament i, per això, ara cal demanar per favor
que pugui ser realitat l'aplicació de descomptes en les tarifes.
És respecte a això que cal reflexionar, ja que és evident que les
Administracions tenen dèficits, sobretot si ofereixen serveis; una cosa diferent
seria que es produïssin dèficits a canvi de res.
En aquest sentit, quan es produeix, com en aquest cas, un dèficit com a
conseqüència de la prestació d'un servei, val la pena assumir-lo. El fet que
l'Ajuntament traslladi aquest problema a una societat privada amb la intenció de
reduir dèficit, creu que hauria de ser objecte de reflexió, no només des del punt
de vista econòmic, sinó més amb el cap que amb el cor.
Crida, doncs, a la reflexió respecte a la potenciació de l'ús dels transports
públics urbans de viatgers; cal tenir present que els usuaris de l'autobús i del
tren precisen moltes vegades del seu vehicle privat per traslladar-se.
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S'hauria d'evitar que es repeteixin situacions com aquesta, en la que ha estat
necessari demanar per favor a l'empresa concessionària que accepti l'acord
d'aquest Ple.
El senyor Caballo i Molina respon al senyor Javaloyes que és un fet que
l'empresa concessionària té atribucions per tirar endavant un projecte, però el
que proposa aprovar el GMCIU a través de la seva proposició, respecte a la
qual l'equip de govern ha proposat que es modifiqui el punt 2, per adequar-lo a
l'esperit de la proposició, reflecteix el que l'equip de govern i la regidoria
corresponent han anat intentant practicar durant tot un seguit de dies perquè
sigui realitat.
Ignora des de quin punt de vista es pot considerar que l'equip de govern no
potencia el transport públic urbà de viatgers, ja que ho està fent en tots els
nivells, i les fites que s'han aconseguit durant aquest any han estat bones. En
definitiva, pels suggeriments que l'equip de govern ha fet a l'empresa
concessionària perquè els acords que avui es proposen aprovar es duguin a
terme i per la potenciació del transport públic que està duent a terme, creu que
està fora de lloc que el GMPP digui que el transport públic no es potencia.
L'equip de govern farà tot el que sigui possible per continuar potenciant-lo.
L'alcalde pregunta al secretari en quins termes cal plantejar la votació
El secretari explica que cal sotmetre a votació la proposició del GMCIU, amb
l'esmena que modifica el punt 2, incorporada.
Sotmesa a votació la proposició del GMCIU, amb l'esmena incorporada,
s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara
acordat el següent:
1. Demanar a la concessionària de l'estació d'autobusos la gratuïtat en l'ús de
l'aparcament per a tots aquells ciutadans que la utilitzin per fer ús del transport
públic d'autobusos o ferrocarril.
2. Demanar a la concessionària que apliqui una política tarifària de bon
veïnatge que ofereixi descomptes als clients habituals de l'aparcament de
l'estació de bus per tal d'afavorir la seva utilització.
3. Que l'equip de govern gestioni amb la Generalitat, a través de la Direcció
General de Ports i Transports, la implicació del govern català per facilitar la
consecució dels aspectes inclosos en els dos acords anteriors.
6.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se'n presenten, no se'n formulen.
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les
21 hores i 30 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico,
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ..............
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El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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