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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17
de març de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l’objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 4 amb caràcter
ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra. Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
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ABSENTS
Regidors
Sr. Lluís Serracanta i Cortés
El sr. Jacint Carrió s’incorpora a la sessió en el coneixement del punt 3.2 de
l’ordre del dia.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts de la tarda,
i després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre
del dia següents:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents als dies 17 i 24 de febrer de 1997, la
còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents,
les actes de les sessions dels dies 17 i 24 de febrer de 1997, sense cap
modificació.
2.-

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM.
6,7,8, i 9 CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 i 24 DE FEBRER i 3 DE
MARÇ DE 1997, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES DE LES MATEIXES 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. 6, 7, 8, i 9,
corresponents als dies 10, 17 i 24 de febrer, i 3 de març de 1997,
respectivament pel repartiment que de les actes de les mateixes 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.
2.2

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
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LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l’Il.lm. Sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre, i, en concret, es dóna compte del decret de
l’Alcalde-President, de data 13-03-97, referent a la incoació de l’expedient per a
la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit esportiu al Sr. Joan Camps i
Roqueta que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la carta presentada en data 11-3-97 per la Penya Ciclista Bonavista, en la
qual sol.liciten incoar expedient administratiu per tal d’atorgar la medalla de la
ciutat al mèrit esportiu al Sr. Joan Camps i Roqueta, en reconeixement a la seva
dedicació i gran tasca en favor de la promoció del ciclisme a la nostra ciutat.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se
n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 13, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit esportiu al Sr. Joan
Camps i Roqueta, vinculat al món del ciclisme des de la Penya Ciclista Bonavista
de la qual ha estat president més de dotze anys.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Josep Empez i Garcia,
Regidor Delegat d'Esports, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat
Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE-PRESIDENT, DE
DATA 24-1-97, REFERENT A LA PARTICIPACIÓ D’AQUEST
AJUNTAMENT EN EL PROJECTE “FIRE”.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Tenint en compte la participació d’aquest Ajuntament en el Projecte "FIRE", Projecte
per a la prevenció dels Incendis Forestals; en el marc del Programa "Echange
d’experiences" de la Comissió de les Comunitats Europees.
Atès l’informe de data 17 de gener de 1.997, realitzat per la Prefectura de Secció de
Secretaria General, en el que s’exposaven diverses contingències esdevingudes en
el decurs de l’execució del projecte referenciat, que feien recomanable i necessària
l’assumpció per part d’aquest Ajuntament de les obligacions derivades de la condició
d’autoritat Local Coordinadora del Projecte "fire" de la Comissió Europea, que
comporten entre d’altres l’administració financera del projecte.
En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85 de 21
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 51 de la Llei 8/ 1.987 de 15
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya:

RESOLC:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Manresa realitzi els tràmits necessaris tendents a
l’assumpció de les obligacions que es deriven de la condició d’Autoritat Local
Coordinadora del projecte "Fire", que comporten la responsabilitat sobre el conjunt
del Projecte, inclosos tant els aspectes organitzatius i de coordinació general, com
els d’administració financera.
SEGON.- Que es traslladi aquesta Resolució als Serveis Financers Municipals, als
efectes que duguin a terme, si s’escau, els tràmits i propostes adients per tal que en
la forma legal procedent, i en l’àmbit pressupostari, es pugui fer efectiu el contingut
del primer punt de la mateixa.
TERCER.- Que es doni compte al Ple de la Corporació, del contingut de la present
Resolució, en la forma oportuna a la propera sessió que es celebri.”

2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 31-1-97, REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL A TEMPS
PARCIAL, DE SUBSTITUCIÓ, DE LA SENYORA FRANCISCA PRADOS
AGUILERA, PER REALITZAR LES FUNCIONS DE TREBALLADORA
FAMILIAR.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la senyora Antonia Altimira Pont, treballadora familiar d'aquest
Ajuntament, va ser substituïda, en part, per haver causat baixa per incapacitat
temporal, per la senyora Montserrat Jaumeandreu Noguera, a la que se li va
ampliar la jornada que fins llavors feia.
Atès que això va suposar una reducció de 12 hores en l'atenció domiciliaria que
es feia a la zona on s'ubiquen les esmentades treballadores.
Atès que la senyora Antonia Altimiras Pont, ha comunicat que el seu estat de
salut no li permet incorporar-se de manera ràpida al seu lloc de treball i que la
indicació mèdica parla d'una possible invalidesa.
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Atès que es valora important i necessari contractar una treballadora familiar per
cobrir les dotze hores que no estan substituïdes.
Atès que la tramitació per a la cobertura d'aquestes 12 hores és laboriosa i
requereix, pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Atès l'informe-proposta de la cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana on
proposa la contractació d'una treballadora familiar per 12 hores, i en concret es
proposa la contractació de la senyora FRANCISCA PRADOS AGUILERA, ja que
anteriorment ha realitzat suplències com a treballadora familiar.
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, de substitució, i pel
sistema de màxima urgència a la senyora FRANCISCA PRADOS AGUILERA
(dni 39.321.315-D), per realitzar les funcions de treballadora familiar, amb una
jornada de 12 hores setmanals i pel període comprés entre el dia 6 de febrer de
1997 i fins que es reincorpori al servei actiu la Sra. Antonia Altimiras Pont que es
troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les següents retribucions:
Sou mensual .......................................................................................43.200.- ptes.
Paga extraordinària d'estiu .................................................................43.200.- ptes.
Paga extraordinària de Nadal .............................................................43.200.- ptes.
Plus complement salarial mensual .......................................................3.879.- ptes.
Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.- La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 regulador del
contracte laboral a temps parcial, així com del decret 214/90 de 30 de juliol pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 31-1-97, REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ
EN
RÈGIM
LABORAL
TEMPORAL
DE
SUBSTITUCIÓ, DE LA SENYORA EVA MARIA QUIÑONERO ROMERO,
PER REALITZAR LES FUNCIONS DE MESTRA DE LLAR D’INFANTS.
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la senyora Rosa Barrull Venteo, treballadora d'aquest Ajuntament,
mestre de llar d'infants, ha presentat baixa per incapacitat laboral amb efectes del
dia 3 de febrer de 1997, i que posteriorment presentarà l'alta corresponent i la
baixa per maternitat.
Atès l'informe emès per la cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de substituir a l'esmentada treballadora, titular del lloc
de treball, per tal de garantir el funcionament de la llar d'infants "El Solet".
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la
senyora Eva Maria Quiñonero Romero (dni 39.360.912-T), que ja reuneix les
condicions i titulació necessària per a cobrir aquesta vacant temporal, amb
efectes del dia 3 de febrer de 1997 i fins que es reincorpori al servei actiu la
senyora Rosa Ma. Barrull Venteo que es troba en situació de baixa per malaltia i
posterior baixa per maternitat.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 regulador del
contracte a temps parcial, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
El Tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal de substitució, i pel sistema de màxima
urgència a la senyora EVA MARIA QUIÑONERO ROMERO (DNI 39.360.912-T),
per realitzar les funcions de mestre de llar d'infants, amb una jornada de 37 hores
setmanals i pel període comprès entre el dia 3 de febrer de 1997 i fins que es
reincorpori al servei actiu la senyora Rosa Ma. Barrull Venteo que es troba en
situació de baixa per incapacitat temporal i posterior baixa per maternitat, i per les
següents retribucions:
Sou mensual .....................................................................................185.695.- ptes.
Paga extraordinària d'estiu ...............................................................185.695.- ptes.
Paga extraordinària de Nadal ...........................................................185.695.- ptes.
Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.- La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
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Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com del decret 214/90 de
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals.
3.- Donar compte al Ple del present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 4-2-97, REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ
EN
RÈGIM
LABORAL
TEMPORAL
DE
SUBSTITUCIÓ, DE LA SENYORA CONCEPCIÓ MONTOYA ROGES,
PER REALITZAR LES FUNCIONS DE MONITORA DE GIMNÀSTICA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la senyora Soledad Perez Rodríguez, treballadora d’aquest
Ajuntament, monitora de gimnàstica, ha presentat baixa per incapacitat
temporal, amb data del dia 3 de febrer de 1997, i que posteriorment presentarà
l’alta corresponent i la baixa per maternitat.
Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de substituir a l’esmentada treballadora, titular del
lloc de treball, per tal de garantir el funcionament del servei.
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la
senyora Concepción Montoya Roges (dni 39.327.100-K), ja que reuneix les
condicions i titulació necessària per a cobrir aquesta vacant temporal, amb
efectes del dia 10 de febrer de 1997 i fins que es reincorpori al servei actiu la
senyora Soledad Perez Rodríguez que es troba en situació de baixa per
malaltia i posterior baixa per maternitat.
Vist el que disposa l’Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació
d’interinitat i desenvolupa l’Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i el Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les Entitats Locals.
El Tinent d’alcalde delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida
pel Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal de substitució, i pel sistema de màxima
urgència a la senyora CONCEPCIÓ MONTOYA ROGES (dni 39.327.100-K),
per realitzar les funcions de monitora de gimnàstica, amb una jornada de 37

8
hores setmanals i pel període comprès entre el dia 10 de febrer de 1997 i fins
que es reincorpori al servei actiu la senyora Soledad Perez Rodríguez que es
troba en situació de baixa per incapacitat temporal i posterior baixa per
maternitat, i per les següents retribucions:
Sou mensual ............................................................. 164.530.-ptes.
Paga extraordinària d’estiu .......................................... 164.530.-ptes.
Paga extraordinària de Nadal ....................................... 164.530.-ptes.
Les pagues estraordinàries s’entén en la part proporcional que correspongui.
2.- La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com del decret 214/90 de
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE-PRESIDENT, DE
DATA 28-2-97, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 1996.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Atès que s’ha formulat per la Intervenció d’aquesta Corporació, en compliment
del que disposa l’article 6è. del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, la
Liquidació d’ingressos i despeses del Pressupost de l’exercici de 1996.
Previ l’assessorament favorable de la Comissió de Govern, i , en conseqüència
del que ha estat exposat, resolc i disposo:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 1996, en
aplicació d’allò que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el
següent:
1)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament ............................................ 1.247.716.912
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1.2. Obligacions pendents de pagament ................................... 1.294.428.463
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici................... 4.887.147.215
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici............................................................................ -4.561.761.749
2.3. Resultat Pressupostari .......................................................... 325.385.466
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat. ................................................................................... -84.548.153
2.5.Resultat pressupostari ajustat ............................................... 240.837.313
3) ROMANENTS DE CRÈDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1.Romanents de crèdit que queden anul.lats a 31-12-96
i no s’incorporen a l’exercici de 1997 ..............................................355.638.727
-Saldos de crèdit ............................................... 355.638.727
3.2. Romanents de crèdit existents a 31-12-96 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 1997
(Art.163 Llei 39/88)................................................................

291.725.364
647.364.091

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ...............................................

1.229.254.893

4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’
exercici pendent de
cobrament. .............................................. 721.774.626
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament. .............................................. 525.942.286
4.1.3. Deutors per drets reconeguts
de recursos d’altres ens. ........................... 24.829.825
4.1.4. Ingressos pendents
d’aplicació................................................ -43.291.844
4.2. Obligacions pendents de pagament .....................................
4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament

-2.195.150.830
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reconegudes durant l’exercici.............. 1.031.976.865
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors............... 262.451.598
4.2.3. Saldos creditors d’altres ens. ................. 113.445.754
4.2.4. Saldos comptes de creditors no
pressupostaris. ....................................... 787.276.613
4.3. Fons líquids .......................................................................... .........630.138.125
4.4. Romanent Brut de Tresoreria ............................................... ........-335.757.812
4.5. Romanent afectat a despeses amb finançament
afectat. ................................................................................. ........-291.725.364
4.6. Saldos de dubtós cobrament ............................................... ..........-98.838.908
4.7. ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.............................. .......-726.322.084.
SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 1996, amb el detall i finançament que figura en l’expedient, per un
import de 291.725.364’- pessetes.
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia-Presidència,
caldrà donar compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera
sessió que es celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 174.4. de la Llei
39/1988 esmentada i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.
QUART.- Caldrà tenir en compte el que disposa l’article 174 de la Llei 39/1988,
en els seus apartats 1,2 i 3 .
CINQUÈ.- El Ple de la Corporació podrà optar a allò que preveu la disposició
transitòria quarta de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, prorrogada, adaptada
i modificada per la nova redacció donada per la disposició transitòria sexta de
la Llei 13/96, de 30 de desembre , de Mesures Fiscals, Administratives i
d’Ordre Social.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE-PRESIDENT, DE
DATA 4-3-97, REFERENT A LA PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU, DESIGNAT AMB EL NÚM. 1011/95-AR, INTERPOSAT
PER LA SRA. VIRGINIA SERRAT MORENO.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena (registre
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d’entrada 5812 de data 26 de febrer de 1997), en el que notifica a aquest
Ajuntament que la Sra. VIRGINIA SERRAT MORENO ha interposat el recurs
contenciós-administratiu núm. 1011/95-AR, contra la resolució de data 17-0295, la qual sancionava a la recurrent amb una multa de 15.500’-ptes per una
infracció de tràfic, expt. 94916860.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga a aquesta
administració demandada un termini de 5 dies per tal de poder realitzar les
manifestacions oportunes en relació a la sol.licitud de suspensió de l’acte
administratiu objecte del recurs.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l’informe emès per la lletrada Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Atès el que disposa l’article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, relatiu a l’atribució a l’Alcaldia de l’exercici de les accions
judicials i administratives en cas d’urgència, d’aplicació en aquest cas tenint en
compte el curt període de temps per presentar la personació davant el Tribunal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha
estat designat amb el número 1011/95-AR interposat per part de la Sra.
VIRGINIA SERRAT MORENO contra la resolució de data 17-02-95, la qual
sancionava a la recurrent amb una multa de 15.500’-ptes per una infracció de
tràfic, expt. 94916860, davant la Secció Cinquena de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal en el
moment en que sigui reclamat, tal i com preveu l’article 61.2 de la Llei
Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots aquells que puguin resultar
interessats en el procediment, en compliment de l’article 64.1 de la citada Llei.
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels
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Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.”
2.9

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, DE DATA 12-2-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE
L’ACORD TRAMÈS PER AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU AL
CONFLICTE DE LA ZONA DELS GRANS LLACS D’ÀFRICA.

El Secretari dóna compte de l’escrit del “Subsecretario de Asuntos Exteriores”, de
data 12-02-97, amb registre d’entrada núm. 5271 de 20 de febrer de 1997,
justificant recepció de l’acord tramès per aquest Ajuntament, relatiu al conflicte de
la zona dels Grans Llacs d’Àfrica.
2.10

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA, DE DATA 17-2-97, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ DE
L’ACORD TRAMÈS PER AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU A LA
REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES.

El Secretari dóna compte de l’escrit del president del Parlament de Catalunya, de
data 17-02-97, justificant la recepció de l’acord tramès per aquest Ajuntament,
relatiu a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que és conscient que en aquest punt tan sols
es dóna compte de la gestió de l’equip de govern, però, malgrat això, voldria fer un
prec per tal d’aconseguir una millor administració. En relació a la substitució de la
sra. Francisca Prados Aguilera, s’observa al decret que se la contracta a temps
parcial perquè, en el seu dia, la persona substituïda presentarà la baixa per
maternitat. Entén que, en realitat, s’està fent una contractació “per si les
mosques”. S’ha d’anar amb compte perquè s’està incrementant la despesa
corrent i convindria tenir una gestió acurada del personal. I ja sap que el sr.
Canongia dirà que la persona substituïda està de baixa en aquest moment, però
una cosa és que ho estigui per incapacitat transitòria i una altra que ho estigui per
maternitat. Considera que, en l’època dels ordinadors, s’hauria de procurar reduir
en el possible l’estructura administrativa i anar cobrint aquestes vacants. Respecte
al tema de la liquidació del pressupost de 1996. L’equip de govern sap que, amb
la nova llei, quan hi ha un dèficit de tresoreria, es preveuen diverses mesures per
corregir-lo. Una d’elles és la reducció del pressupost de l’any corrent per tal de
cobrir el dèficit de tresoreria, l’altre és la realització d’un pla de finançament fins a
l’any 2000, i per últim la sol.licitud d’un crèdit per cobrir totes aquestes despeses.
Tot això correspon fer-ho al ple de la Corporació. En els dos últims exercicis, que
són els que el seu grup està en aquesta casa, hi ha hagut romanents negatius de
tresoreria. No s’ha fet la reducció conseqüent dels pressupostos i ens hem tallat a
nosaltres mateixos una opció, i, per això, prega a l’Alcalde que, quan pugui,
sotmeti a la consideració del ple quina serà la via utilitzada per cobrir els
romanents negatius de tresoreria. Si es farà un pla de finançament i s’estudiarà o
bé es farà un altre tipus de finançament. Aquest és el prec que fa el seu grup
perquè considera que s’hi juguen la responsabilitat personal de tots els qui són al
ple.
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El sr. Oms i Pons diu que el seu grup s’adhereix al fet d’iniciar l’expedient per tal
d’atorgar la medalla al mèrit esportiu al sr. Joan Camps i Roqueta. Considera que
és una medalla merescuda per la dedicació a l’esport no professional, sinó
“amateur”. El seu grup felicita l’equip de govern per haver acceptat la iniciativa de
la Penya Ciclista Bonavista d’atorgar aquesta medalla. Respecte al tema de la
liquidació del pressupost, també vol felicitar l’equip de govern, per l’estalvi
aconseguit. Al seu grup li hauria agradat que aquest estalvi hagués estat de la
mateixa quantia que la de l’any passat que era el referent al pressupost que va fer
el seu grup quan estava a l’equip de govern, però, malgrat això, valora
positivament que hagin estalviat.
El sr. Canongia i Gerona contesta respecte al decret número 2.4 sobre
contractació de la sra. Francisca Prados Aguilera, dient que hi havia una
treballadora familiar que es va haver de substituir per una baixa d’incapacitat
temporal, pel procediment de màxima urgència. Es va ampliar la jornada de la
persona que l’estava substituint per necessitats del servei. Un cop es va
reincorporar la persona substituïda tenia una jornada laboral diferent i, per la seva
capacitat no podia assumir la jornada sencera, i se li havia de tornar a reduir la
jornada. Al cap d’un temps va tornar a donar-se de baixa perquè té problemes de
salut. Al final es va optar per contractar una persona en règim de substitució fins
que la primera es pugui reincorporar en una situació normal al seu lloc de treball.
En aquests tipus de feina, sobretot els de treballadores familiars, les substitucions
s’han de fer immediatament i, com que el procediment normal de contractació és
lent, s’ha de fer per la via de màxima urgència. En altres casos que no són tan
urgents, s’intenta fer prèviament concursos o proves per mirar de seleccionar el
personal.
L’Alcalde agraeix l’encoratjament del grup de CIU i l’adhesió al fet d’obrir un
expedient a favor del sr. Camps de la Penya Ciclista Bonavista per tal de
reconèixer-li les tasques que ha realitzat durant molt de temps dins d’aquesta
penya. Properament el ple de la Corporació aprovarà el resultat de l’expedient que
espera que sigui positiu. Respecte a la referència que feia el sr. Arderiu sobre la
situació del dèficit, com s’ha pogut comprovar, s’ha produït una reducció
important, donat que estem en aquest moment a - 726.000.000 de pessetes. I,
quan a la proposta del sr. Arderiu de fer un refinançament del dèficit, cal dir que
s’hi podrien acollir sempre que el dèficit es produís dins del mateix exercici.
L’equip de govern també havia estudiat aquesta possibilitat de traslladar part del
dèficit a endeutament, per anar “eixugant” d’alguna manera els problemes de
dèficit de l’Ajuntament, però només es pot fer amb els dèficits del mateix exercici i
no amb els acumulats. Aquesta fórmula ja l’havia dut a terme l’anterior equip de
govern i també altres ajuntaments. En els exercicis 1994, 1995 i 1996 no es va
produir dèficit i, per tant, no s’ha fet aquest tipus d’operació. L’equip de govern ha
estat duent, des de l’any 1995, una certa política de rigor quant al control del
dèficit i la seva reducció que ha donat els seus fruits, i considera que cal plantejar
aquest any la possibilitat de fer un estudi financer per tal de veure com es pot ser
més ambiciós amb aquesta reducció del dèficit malgrat que, en els dos últims
exercicis, la reducció ha estat d’un 35 % aproximadament. Un cop s’hagi valorat
aquesta possibilitat es plantejarà a la comissió d’Hisenda.
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El sr. Arderiu i Freixa contesta dient que es referia als romanents negatius de
tresoreria i només demana que s’apliqui una de les solucions que preveu la llei i
que no es poden “adormir” perquè les noves obligacions que es contreguin per
aquest motiu no poden excedir de l’any 2000. Només pretén donar un toc
d’atenció perquè es tingui en compte.
L’Alcalde reitera que, en el moment en què l’equip de govern tingui clar un pla
financer per rebaixar aquest romanent de tresoreria, es plantejarà dins de l’àmbit
de la comissió d’Hisenda, i, posteriorment, al Ple. La norma que planteja el sr.
Arderiu ha sorgit amb la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos al mes de
desembre i, tant, dins de l’àmbit de la Federació de Municipis com d’aquest
Ajuntament, s’està valorant la possibilitat d’incorporar-s’hi, però, evidentment, hi
havia, en primer lloc, la necessitat objectiva de tenir els resultats de l’any 1996 per
veure quina és la situació del romanent de tresoreria.
3.-

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/1997,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es sotmet a
l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a majors ingressos i recursos generats per baixes de crèdits de
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici de 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 1/1997 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
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El sr. Teixeiro i Macipe diu que voldria correspondre a l’atenció del sr. Oms de
felicitar l’ajuntament pel bon resultat numèric de l’exercici 1996 que ha permès
reduir el dèficit i comentar-li que, si de la “partitura” del 1995, el 50 % és de
l’anterior equip de govern, i el 50 % restant és de l’actual equip de govern, a
l’anterior equip de govern li correspondria un mèrit de 115. La “partitura” de l’any
1996 és tota de l’actual equip de govern, i encara estan el 50 % per sobre d’ells.
En relació a l’expedient de modificació número 1/1997, l’equip de govern va
estimar convenient adoptar la posició de líder en un projecte de la Unió Europea
que fins ara ocupava la ciutat grega de Poros, que va haver de dimitir per manca
d’agilitat administrativa i operativitat, donat que la disposició de fons en els
municipis grecs, és força més complexa que en els nostres ajuntaments. Van
considerar que fóra interessant estar dins dels òrgans de gestió de la Unió
Europea per un possible interès induït. Aquesta és la raó d’aquest expedient de
modificació de crèdit. Es consigna com a ingrés els 2,7 milions de la subvenció de
la Unió Europea, del programa FIRE, i també la corresponent despesa de 2,6
milions, a la partida de prevenció contra incendis dins del mateix programa
europeu. Es complementa l’expedient amb la creació d’una partida per col.laborar
amb l’Ajuntament de Callús en el conveni “Cardener 97” dins de les transferències
administratives públiques quant a l’ensenyament bàsic, per un import de 300.000
pessetes.
El sr. Oms i Pons intervé dient que espera que les matemàtiques que ha fet el sr.
Teixeiro per explicar el guany i la pèrdua, no les faci sempre perquè algun dia li
podrien sortir els números de l’Ajuntament francament malament. Si sempre
divideix i multiplica d’aquesta manera, atenció, perquè, potser algun dia s’haurà
d’enfadar, perquè són operacions que no lliguen. Quan a la modificació de crèdit,
el seu grup, com és habitual, donat que es tracta d’un tema de pressupost,
s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen.
L’Alcalde diu que, malgrat tot, ha estat un col.loqui molt agradable i, fins ara, al sr.
Teixeiro, els número li estan sortint bastant bé.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 12 vots afirmatius ( 7 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
3.2

APROVAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE 79.649.623 PTA, QUE EN
ELS PRÉSTECS FORMALITZATS AMB 3 ENTITATS BANCÀRIES,
TENIEN PER OBJECTE FINANÇAR DIVERSES INVERSIONS, I
DESTINAR-LOS A FINANÇAR PROJECTES I INVERSIONS PREVISTOS
EN EL PROGRAMA D’INVERSIONS DE 1997.

En el coneixement d’aquest punt, s’incorpora a la sessió el sr. Jacint Carrió.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Aquest Ajuntament va formalitzar dos préstecs amb "Banca Catalana, S.A.”, dos
amb “Banco de Crédito Local” i tres amb “Crèdit Local de France-España, S.A.”.
Els esmentats préstecs incloïen el finançament de determinades inversions.
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Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme
l'execució de part d'aquestes inversions, i, en canvi, és necessari realitzar
diversos projectes i inversions previstes en el Programa d'Inversions de 1.997.
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció de l'acord següent:
Aprovar els canvis de destí, d'import 79.649.623’-pessetes que en els préstecs
formalitzats amb ”Banca Catalana, S.A.”, “Banco de Crédito Local” i “Crèdit Local
de France-España, S.A.”, tenien la finalitat de finançar diverses inversions, per
destinar-los a finançar diversos projectes i inversions previstes en el Programa
d’Inversions de 1.997, tot això amb el següent detall:
INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DE "BANCA CATALANA, S.A.”
D’IMPORT 156.466.712 PESSETES, FORMALITZAT
EL DIA 25-05-94
(CONTRACTE NÚM. 102.000.851-45), DEL QUAL PART ES DONA DE BAIXA
PER CANVI DE DESTÍ
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
96 422.1.623.95

INVERSIÓ
Ensenyament Bàsic.-

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ
842.140

Maquinària i instal.lacions.
TOTAL........

842.140

INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DE "BANCA CATALANA,
S.A." D'IMPORT 121.885.671 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 07-07-94
(CONTRACTE NUM.102.000856-10),DEL QUAL PART ES DONEN DE BAIXA
PER CANVI DE DESTÍ
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
96 432.1.626

INVERSIÓ
Urbanisme.-

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ
22.020

Equips per a processos d’informació.
96 432.3.625

Parcs i Jardins.-

43.583

Mobiliari i estris.
96 441.0.632.04

Clavegueram C/ Collbaix.

311

96 452.1.632.02

Instal.lacions esportives.-

40.758

Camp de Futbol Puigberenguer.
96 511.0.601.0595

Obra barri Viladordis.

1.835.152

TOTAL........................................

1.941.824

INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DE "BANCO DE CRÉDITO
LOCAL”, D’IMPORT 257.162.075 DE PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 23-
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10-89 (CONTRACTE NÚM. 11.19617.0), DEL QUAL PART ES DÓNA DE
BAIXA PER CANVI DE DESTÍ
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
91 511.0.600.33

INVERSIÓ

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ

Adquisició de terrenys

132.000

TOTAL........

132.000

INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DEL “BANCO DE CRÉDITO
LOCAL,” D’IMPORT 125.000.0000 DE PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 305-95 (CONTRACTE NÚM. 390503706), DEL QUAL PART ES DONEN DE
BAIXA PER CANVI DE DESTÍ
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

INVERSIÓ

96 121.1.632

Edifici Casa Consistorial.

96 432.1.624.95

Urbanisme.-

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ
318.000
45.528

Material de Transport.
96 443.0.632

Cementiris.-

1.202.164

Edificis i altres construccions.
96 452.1.632.01

Instal.lacions esportives.-

49.209

Camp de Futbol Bda. Xup.
96 622.2.632

Mercats.-

100.772

Edificis i altres construccions.
TOTAL........................................

1.715.673

INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DE “CRÈDIT LOCAL FRANCEESPAÑA, S.A.”, D’IMPORT 125.000.000 DE PESSETES, FORMALITZAT EL
DIA 16-5-1995 (CONTRACTE NÚM. 1908009505), DEL QUAL, PART ES
DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE DESTÍ.
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
96 721.0.601

INVERSIÓ

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ

Foment de l’Economia.

39

TOTAL........

39

INVERSIONS FINANÇADES AMB EL PRÉSTEC DE “CRÈDIT LOCAL
FRANCE-ESPAÑA, S.A.”, D’IMPORT 200.709.392 PESSETES, FORMALITZAT
EL DIA 23-7-1996, DEL QUAL, PART ES DONEN DE BAIXA PER CANVI DE
DESTÍ.
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¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
96 121.0.623

INVERSIÓ
Administració General.

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ
83.136

Maquinària instal.lació i utillatge.
96 121.0.626

Administració General.-

25.415

Equips processos d’informació.
96 222.1.632

Edifici “La Florinda”.

96 422.1.623

Ensenyament Bàsic.-

236.183
5.000

Maquinària, instal.lacions.
96 422.3.632

Ensenyament Arts.-

11.226

Edificis i altres construccions.
96 442.0.623

Escombraries. Neteja Viària.-

7.500.000

Maquinària, instal.lacions i utillatge.
96 451.4.632

Altres programes culturals.-

104.587

Edificis i altres construccions.
96 452.2.632

Piscines.

1.843.294

96 453.0.632

Arqueologia i Protecció.-

822.000

Patrimoni.
96 511.0.601.01

Plaça Sant Domènec.

96 432.1.753.00

Conveni Incasol .-

3.108.208
13.318.241

C/ Arquitecte Montagut.
96 431.0.740

Aportació FORUM.

1.966.270

96 422.3.632

Ensenyament Arts.-

1.994.387

Edificis i altres construccions.
TOTAL........................................

31.017.947

INVERSIÓ FINANÇADA AMB EL PRÉSTEC DE “CRÈDIT LOCAL FRANCEESPAÑA, S.A.”, D’IMPORT 89.000.000 DE PESSETES, FORMALITZAT EL
DIA 29-10-1996, DEL QUAL, PART ES DÓNA DE BAIXA PER CANVI DE
DESTÍ.
¡Error! Marcador no
definido.PARTIDA
PRESSUPOSTARIA
96 431.0.740

INVERSIÓ

BAIXA PER CANVI
DE DESTÍ

Aportació FORUM.

44.000.000

TOTAL........

44.000.000
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INVERSIONS FINANÇADES AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER
CANVI DE DESTÍ
PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

97 121.0.623

97 222.4.623

INVERSIÓ
IMPORT
INVERSIÓ

Administració
General.Maquinària,
instal.lació i
utillatge.
Instal.lació
cablejat S.A.C. i
Alcaldia.
I.: 3.000.000

Control de Trànsit.
Maquinària,
instal.lació i
utillatge.
Senyalització i
semaforització.
I.:5.000.000

IMPORT
FINANÇAT
AMB EL
CANVI DE
DESTÍ
2.000.000

FINANÇAMENT

Préstec “Banca
Catalana, S.A.”,
de 156.466.712
de
pessetes.........
Préstec “Banca
Catalana,S.A.”,
de 121.885.671
de
pessetes.........

2.000.000

Préstec “Banca
Catalana,S.A.”,
de 121.885.671
de
pessetes........

842.140

1.157.860
2.000.000

783.964

Préstec “Banco
de Crédito
Local” de
257.162.075 de
pessetes.........
Préstec “Crèdit
Local de
France-España,
S.A.” de
125.000.000 de
pessetes.........

132.000

Préstec “Banco
de Crédito
Local” de
125.000.000 de
pessetes.........
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1.083.997
2.000.000

PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

INVERSIÓ
IMPORT
INVERSIÓ

IMPORT
FINANÇAT
AMB EL
CANVI DE
DESTÍ

FINANÇAMENT
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PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

97 322.0.622

INVERSIÓ
IMPORT
INVERSIÓ

Edificis i altres
construccions.Escola Taller,
Casa Caritat.
I.: 20.000.000

IMPORT
FINANÇAT
AMB EL
CANVI DE
DESTÍ
4.163.010

FINANÇAMENT

Préstec
“Banco de
Crédito Local”
de
125.000.000
de
pessetes.........

631.676

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de
200.709.392
de
pessetes.........
3.531.334
4.163.010

97 432.3.625

97 443.0.632

97 463.0.622

97 511.0.601.01

Parcs i Jardins.
Mobiliari i Estris.
I.: 7.500.000

7.500.000

Cementiris i
Serveis
Funeraris.- Edificis
i altres
construccions.
Reformes
Cementiri
municipal.
I.: 2.500.000

2.500.000

Comunicació
Social i
Participació
Ciutadana.Edificis i altres
construccions.
Adquisició local
AA.VV. Cal
Gravat.
I.: 3.807.364

1.903.682

Carreteres,
camins veïn. i Vies
Públiques.Urbanització Plaça
Sant Domènec.

34.000.000

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de
200.709.392
de
pessetes.........

7.500.000

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de
200.709.392
de
pessetes.........

2.500.000

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de
200.709.392
de
pessetes.........

1.903.682

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de
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PARTIDA
PRESSUPOSTARIA

INVERSIÓ
IMPORT
INVERSIÓ

IMPORT
FINANÇAT
AMB EL
CANVI DE
DESTÍ

I.: 60.146.584

FINANÇAMENT

200.709.392
de
pessetes.......

15.582.931

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de 89.000.000
de
pessetes.......
18.417.069
34.000.000
97 431.0.740

Aportació Empr.
Municipal Rehabil.
Urbana.- FORUM.
I.: 125.966.270

25.582.931

Préstec
“Crèdit Local
de FranceEspaña, S.A.
de 89.000.000
de
pessetes.......

25.582.931

TOTAL..............................................................79.649.623
“

El sr. Teixeiro i Macipe explica que per raons de tècnica pressupostària,
depuració de partides d’inversions, projectes i inversions previstes en el programa
d’inversions 97 és necessari realitzar el canvi de destinació que es proposa. El
finançament es formalitzarà amb Banca Catalana, Banc de Crèdit Local i Crèdit
Local de France. Dins de les inversions finançades amb el canvi de destinació,
destaquen la urbanització de la plaça de St. Domènec, per 34 milions, el mobiliari i
estris per parcs i jardins per 7,5 milions i l’escola-taller de Casa Caritat per 4,2
milions.
El sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup votarà negativament aquest dictamen
per diverses raons però, en especial, perquè, amb aquest canvi de destinació, es
tornen a “deixar anar” 25 milions de pessetes a l’entitat FORUM que, si mal no
recorda, provenen d’un crèdit. Si es crea una societat municipal per fer el que
sigui, i ens hem de sotmetre a les regles del Codi de Comerç i a les lleis
mercantils, ha de ser amb totes les conseqüències. Però si resulta que
l’Ajuntament s’ha d’endeutar per deixar diners a una societat municipal, no li
sembla massa correcta. La societat d’aigües la demana pel seu compte. O és que
a la societat FORUM ningú li donaria diners ?. Per això i per altres qüestions que
no exposa per no allargar-se, el seu grup no pot aprovar aquest canvi de partides.
A més a més vol recordar que la societat FORUM, entre altres coses, podria
utilitzar aquests diners per millorar una mica les cases que ja té perquè, alguna
d’elles, està caient i sembla que el departament d’Urbanisme no se n’assabenta.
S’ha de tractar a tots per igual.
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El sr. Oms i Pons diu que hi ha una partida al barri de Viladordis d’1.800.000
pessetes que es dóna de baixa però no veu que hi hagi cap altra contrapartida. És
un tema sobrant o és una obra que es deixa de fer ?
El sr. Teixeiro i Macipe contesta que es tracta d’un tema sobrant. Quant a la
intervenció del sr. Arderiu, li ha agradat que comencés comentant els plans de
sanejament perquè això vol dir que s’ha mirat la llei. I encara que això podria fer
pensar que ja anem per bon camí, i que ja es deixen de banda tot un seguit de
conceptes dels que ja tothom n’està tip i anem a aprofundir, això no és així perquè
es torna al tema de FORUM. Ja s’ha comentat moltíssimes vegades que hi ha una
clara diferència de criteris sobre aquesta qüestió entre l’equip de govern i el
GMPP, i això està bé, però, malgrat tot, cal matisar que, a més a més d’aprofundir
en els plans de sanejament, també cal entendre quina és la tècnica
pressupostària. No passa res perquè es doni de baixa una partida de FORUM i
se’n doni d’alta una altra. No té res a veure perquè el finançament d’aquesta
partida ja hi era. Aquesta crítica, en el seu moment, potser s’hauria estimat
convenient però ara es tracta simplement que, quan es depuren les partides,
perquè no es perdi la posició ja finançada, es traspassa al nou programa o pla
d’inversió. Aquesta és la tècnica.
El sr. Oms i Pons intervé dient que es donen de baixa 40 milions de FORUM i
després hi ha una contrapartida de 25 milions.
El sr. Teixeiro i Macipe diu que només es tracta de tècnica pressupostària. Si hi
ha una partida consignada amb el seu corresponent finançament, i, durant
l’exercici, no s’ha instrumentat cap tipus de documentació i, per dir-ho d’alguna
manera, no s’ha posat en marxa “l’aparell administratiu”, automàticament el 31 de
desembre la partida desapareix i queda depurada.
El sr. Oms i Pons diu que això ja ho sap però demana perquè en lloc de 40 no
n’augmenta 25 ?
El sr. Teixeiro i Macipe contesta que és perquè, amb els projectes que hi ha
previstos en aquest moment per realitzar inversions, amb 25 milions n’hi ha prou.
La qual cosa no vol dir que, al llarg de l’any, no s’utilitzi el muntant fins als 44
milions o fins al que hi ha previst dins del pla del pressupost. Són dos temes
diferents. En aquests moments, al mes de març de 1997, només es destinen com
a finançament, 25 milions per a la societat FORUM.
El sr. Oms i Pons diu que entén la tècnica pressupostària però vol que quedi clar
que hi havia un finançament destinat a FORUM que es disminueix. FORUM té
suficients necessitats perquè se li haguessin passat els 40 milions en la seva
totalitat.
El sr. Teixeiro i Macipe diu que no ha dit en cap moment que el sr. Oms no
domini la tècnica pressupostària. I, possiblement, el sr. Joaquim Garcia seria la
persona més idònia per explicar la materialització dels fets, des del punt de vista
de la inversió. Però des de l’òptica de la tècnica pressupostària, l’explicació és la
que ja ha donat, és a dir, hi ha 44 milions respecte als que no s’havia
instrumentalitzat cap document oficial, i, si no es fa res, automàticament queden
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donats de baixa i es materialitzen en aquest moment 25 milions perquè els
projectes de l’equip de govern per posar en marxa són per aquest import.
El sr. Oms i Pons diu que no considera que estigui mal fet sinó que hi ha una
opció política respecte a la què ell no està d’acord i res més. Per tant, el seu grup
s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen.
El sr. Teixeiro i Macipe diu al sr. Oms que no hi ha coses mal fetes, sinó que, en
tot cas, hi ha criteris diferents.
L’Alcalde intervé dient que, tal i com ha explicat el sr. Teixeiro, el que es fa és
donar de baixa un préstec i d’alta un d’estí d’un préstec en el què, al mes de març
es necessiten 25 milions de pessetes. L’opció política de l’equip de govern
respecte a FORUM queda clarament determinada en el pressupost, en el què
aquesta qüestió és una opció política de 125.000.000 de pessetes que s’anirà
realitzant al llarg de l’exercici. Possiblement, quan es contracti el préstec de
l’exercici 1997, apareixerà FORUM amb 60 o 70 milions de pessetes, amb la qual
cosa el sr. Arderiu podrà dir si està d’acord o no legítimament, i quedarà aclarit
una mica el posicionament polític al que feia referència el sr. Oms. Al primer
trimestre de l’exercici es necessiten 25 milions de pessetes, i es posen a
disposició de FORUM. I, durant l’exercici, es posarà a disposició de FORUM el
que està determinat dins del marc pressupostari i que, a més a més, és un dels
objectius principals de l’equip de govern.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
3.3

APROVAR LA RECTIFICACIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS, AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 1997.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions referides a la rectificació
anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 1997, i
d’acord amb les normes tècniques dictades per l’Institut Nacional d’Estadística,
segons Resolució de 26-7-1991, del Ministeri d’Economia i Hisenda (BOE núm.
223 de 17-9-1991); procedeix, ara, donar compliment a l’article 82 del
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat
per RD 1690/1986, d’11 de juliol, en relació amb l’article 136 del Reglament de
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per Decret 140/1988,
de 24 de maig.
Considerant que el RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14 de 16-11997), pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial
de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d’11 de juliol, estableix en la
Disposició Transitòria Sisena que :” Als procediments ja iniciats abans de
l’entrada en vigor del present RD, aquest no els serà d’aplicació, regint-se per
la normativa anterior”, és a dir, per la que s’especifica a l’apartat anterior.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER.- Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants, amb
referència a l’1 de gener de 1997, amb tota la documentació que comprèn, i el
resum numèric del qual dóna els resultats següents:
POBLACIÓ DE DRET a 1-5-96
ALTES (de l’1-5-96 a l’1-1-97)
BAIXES (de l’1-5-96 a l’1-1-97)
POBLACIÓ DE DRET a 1-1-1997

64.385
587
776
-----------

habitants
habitants
habitants

64.196

habitants

SEGON.- Sotmetre a exposició pública, per un termini de 15 dies hàbils, de
conformitat i als efectes d’allò disposat a l’art. 82 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d’11
de juliol, la rectificació esmentada.”
El sr. Canongia i Gerona explica que, amb aquest dictamen, es dóna compte de
la rectificació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 1997, que des del
mes de maig fins al 31 de desembre de l’any 1996 hi ha hagut una variació
negativa de 189 habitants.
El sr. Oms i Pons diu que no vol tornar a repetir el que va dir l’any passat perquè
seria cansar a la concurrència, però considera que aquest és un tema respecte al
què s’hauria de reflexionar àmpliament. És un degoteig. Aquesta ciutat va perdent
habitants any rera any, i el seu grup creu que aquest és un tema que afecta a tots
i, per tant, es posen a la disposició de l’equip de govern per tal d’intentar trobar
solucions a aquest degoteig continu que, en poblacions similars del centre de
Catalunya no es dóna. Aquesta situació es dóna a l’àrea metropolitana, però no
considera que Manresa tingui les mateixes condicions que les de l’àrea
metropolitana. Cal trobar solucions per tal que Manresa torni a ser aquella ciutat
engrescadora de la que la gent no hagi de marxar i poder recuperar, d’aquesta
manera, els habitants que hi havia hagut fa uns quants anys. Per exemple, a l’any
1985 n’hi havia 4000 més que ara.
El sr. Canongia i Gerona contesta al sr. Oms que les veritats sempre ho són a
mitges. Al darrera del discurs del sr. Oms hi ha una part que és certa però no del
tot perquè, quan s’analitza a fons els moviments del Padró de Manresa,
s’observen algunes curiositats que fan que, aquestes afirmacions tan categòriques
que ha fet, s’hagin de posar una mica en reserva. Quan es va renovar el Padró,
entre l’aprovació inicial i la definitiva, es va fer un esforç d’intentar detectar aquells
habitants que viuen, treballen i fan tota la seva vida a Manresa, però que,
curiosament, no estan empadronats en aquesta ciutat. Després de la realització
de tot un seguit de treballs com ara la remissió de cartes, visites domiciliàries, etc.,
s’han detectat unes 800 unitats familiars que tenen la seva segona residència en
aquesta ciutat. Aquestes famílies paguen els seus impostos però, com ja és sabut,
les segones residències no tenen desgravacions fiscals a nivell estatal. Sembla,
doncs, que hi ha una pràctica habitual en determinats sectors de població
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consistent en convertir la seva teòrica segona residència en primera residència
per obtenir, d’aquesta manera, exempcions fiscals. Hi ha una altra realitat
consistent en que hi ha una part, no molt important, però sí significativa, de
residents estrangers a la ciutat de Manresa que, pels motius que sigui, no volen
estar empadronats. Aquesta és una opció lliure per part seva, no té res a dir, però
és un fet que s’ha de constatar. També hi ha un tema important que és el del
creixement vegetatiu o dels naixements a la ciutat. A Catalunya, la taxa de
natalitat és francament baixa i a Manresa, en aquests moments, hi ha els
mateixos ciutadans nascuts l’últim any que els que van néixer als anys 1938 i
1939, durant la guerra civil, i que en aquests moments estan vius. És a dir,
actualment, hi ha tants manresans vius nascuts a l’any 1938 i 1939 com
manresans d’un any. Aquestes dades no tenen res a veure amb la recessió o la
crisi econòmica a la què sempre al.ludeix el sr. Oms. Aquestes són dades
objectives i reals que hi són. Evidentment la ciutat no creix en números absoluts
perquè no hi ha un creixement econòmic espectacular, però sí que té un petit
creixement econòmic que podria venir acompanyat d’un increment de la població
si els comportaments fossin els lògics en dècades anteriors.
El sr. Oms i Pons diu que no vol entrar en un debat de números. Aquesta no és
la seva intenció, sinó que és la de posar un punt d’alarma en un tema que que
interessa a tots. Que les defuncions són més nombroses que els naixements, la
qual cosa significa que Manresa és una ciutat que va amb la “piràmide avall”.
Augmenten les edats, i, per tant, la piràmide d’edats va tirant amunt. Respecte al
tema de les segones residències cal dir que l’any passat, quan va baixar la
població en gairebé 2000 habitants, tot això ja s’havia detectat, i aquest any ja ha
baixat en 100 habitants. I això li sap tan greu com al sr. Canongia, perquè aquest
és un problema de tots, i del què no s’ha de culpar a ningú, però sí que cal ser
conscients que Manresa està baixant i, com a persones que tenen l’obligació de
tirar endavant la ciutat, cal fer-se un plantejament seriós i el GMCIU estarà al
costat de l’equip de govern per tot allò que calgui perquè estan disposats a
treballar. Aquesta ha estat la seva intervenció i no la de discutir les xifres. La
realitat és que moren més manresans dels que neixen i, respecte al que ha dit el
sr. Canongia dels estrangers, suposa que no es refereix als magrebins, perquè
d’aquests sí que n’hi ha molts que no estan empadronats, però és per una altra
qüestió.
El sr. Canongia i Gerona contesta que intenta donar una explicació lògica a les
xifres. No s’han de donar explicacions alarmistes, sinó que la piràmide d’edat és la
que hi ha, i no es piràmide sinó que cada vegada és més columna, i això no és bo
per a la societat i aquesta mateixa situació es produeix en moltes ciutats d’aquest
país en aquests moments. D’altra banda, no ha sabut interpretar el que ha volgut
dir el sr. Oms respecte al tema dels residents estrangers. Només vol dir que hi ha
persones que resideixen a la ciutat de Manresa i, que pels motius que sigui, no
estan empadronats.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.4

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PER REGIDOR-DELEGAT
D’ECONOMIA SOCIAL EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
CORRESPONENT A L’ANY 1997 DEL PROGRAMA OPERATIU -
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OBJECTIU - 3 DEL FONS SOCIAL EUROPEU, A LA QUE S’HAN
PRESENTAT DIFERENTS PROJECTES.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que el BOP de Barcelona núm 266 de 5 de novembre de 1996 ha publicat
les bases del programa general de subvencions per a la realització de projectes
en el marc del programa operatiu núm. 940314 ES3 (1994-99) de l'objectiu 3 del
Fons Social Europeu i que el BOP de Barcelona núm. 291 del dia 4 de desembre
de 1996 ha publicat la convocatòria corresponent a l'exercici del 1997, per a
l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes en el marc del
Programa Operatiu esmentat.
Atès que el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de Barcelona
gestiona la línia d'ajuts a les entitats locals de la província de Barcelona
cofinançada per l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu i adreçada a la lluita contra
l'atur.
Atès l'ofici del Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de
Barcelona del dia 4 de desembre de 1996 comunicant que la presentació de
sol.licituds de subvencions a projectes de lluita contra l'atur, programats dins
l'exercici 1997, resta oberta fins el dia 20 de gener de 1997.
Atesa la sol.licitud d'inclusió de projectes a la convocatòria corresponent a
l'exercici de l'any 1997 del Programa Operatiu -Objectiu 3- del Fons Social
Europeu amb registre de sortida número 461 de data 20 de gener de 1997.
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
RATIFICAR la sol·licitud feta pel Regidor-Delegat d'Economia Social en relació a
la convocatòria corresponent a l'any 1997 del programa Operatiu -Objectiu 3- del
fons Social Europeu amb registre de sortida núm. 461 de data 20 de gener de
1997, a la que s'han presentat els següents projectes:
Acció: B/E
Nom del projecte: Realitat laboral dels immigrants
Cost total: 3.210.000.-PTA
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Subvenció FSE: 1.444.500.-PTA
Acció: B/E
Nom del projecte: Nous jaciments locals d'ocupació
Cost total: 4.575.000.-PTA
Subvenció FSE: 2.058.750.-PTA
Acció: C
Nom del projecte: Inserció laboral per a joves
Cost total: 3.590.000.-PTA
Subvenció FSE: 1.615.500.-PTA
Costos totals: 11.375.000.-PTA
Subvenció total FSE: 5.118.750.-PTA”
El sr. Collado i Llort explica que dins de la lluita que duu a terme aquest
Ajuntament per fer front a la situació de desocupació dels col.lectius amb més
dificultat d’inserció, i, com ja s’ha fet altres vegades, s’han presentat unes
propostes al Fons Social Europeu, Objectiu 3, que fa referència a aquells
col.lectius que tenen més dificultats d’inserció per tal d’ajudar, en el possible, a
que trobin sortida a la seva situació. En aquest sentit, es sotmet al Ple la ratificació
de la sol.licitud cursada a través de la Diputació de Barcelona del Gabinet
d’Integració Europea i Solidaritat, per tal de donar suport a tres accions adreçades
a diferents col.lectius. L’equip de govern té la voluntat de donar suport a aquests
projectes que cada vegada són més necessaris.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).
3.5

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PEL SR. ALCALDE, DE FORMAR
PART DE LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL AUTOMÓVIL”
(RECA), I LA INCORPORACIÓ I ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ
ESMENTADA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que a la comarca del Bages, de la que Manresa n'és la capital, la indústria de
components de l'automòbil té una presència molt significativa tant pel sector que
ocupa el major nombre de treballadors, com per ser el més innovador i dinàmic
Atesa la carta amb registre de sortida d'Alcaldia núm. 26 del dia 4 de març de
1996 comunicant l'interès d'aquest ajuntament per formar part de la "Red
Española de Ciudades del Automóvil" (RECA).
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Atès que el dia 6 de març de 1997 el Secretari de l'Asamblea General de la "Red
Española de Ciudades del Automóvil" emet un certificat en el que l'Asamblea
General de RECA, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 1997, acorda per
unanimitat, aprovar la incorporació de l'Ajuntament a l'expressada associació.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1.- RATIFICAR la sol.licitud feta pel Sr. Alcalde del dia 4 de març de 1996 de
formar part de la "Red Española de Ciudades del Automóvil" RECA i la
incorporació i adhesió a l'esmentada associació.
2.- ACCEPTAR la incorporació d'aquest Ajuntament a l'esmentada associació
aprovada en Asamblea General de RECA celebrada a Martorell el dia 24 de gener
de 1997.”
El sr. Collado i Llort explica que aquest dictamen ratifica la sol.licitud
d’adhesió d’aquest Ajuntament a la “Red Española de Ciudades del Automòvil”
RECA que dóna suport a totes aquelles ciutats que tenen un sector important
en relació als components de l’automòbil. A Manresa aquest sector és prou
important perquè estiguem dins de la xarxa i espera que doni els mateixos fruits
d’altres xarxes a les que estem adherits com ara la RETEX de ciutats del tèxtil.
Amb aquesta adhesió es pretén aconseguir projectes i programes que donin
suport a aquest sector que també pateix dificultats i convé fer-hi accions en
relació als components de l’automòbil.
El sr. Arderiu i Freixa diu que potser estranyarà l’abstenció en la votació per
part del seu grup tant d’aquest dictamen com de l’anterior. L’explicació és que
es proposa una cosa que ja està feta, perquè es ratifica una sol.licitud que ja
s’ha fet i, per tant, no entén el sentit de demanar el seu vot. Seria diferent si
s’hagués explicat i discutit abans.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).
3.6

SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA QUE L’AJUNTAMENT DE MANRESA OBTINGUI LA
CONDICIÓ D’ENTITAT ACREDITADA DINS EL PLA EXPERIMENTAL
DE FOMENT I SUPORT A L’AUTOEMPRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc
social, assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
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Atesa l'Ordre de 17 de juliol de 1995 del Departament de Treball, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2080 de 26 de juliol de 1995, per
la qual es regula el Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa.
Atès que mitjançant aquest pla s'estableix un servei de foment i de suport a
l'autoempresa, per tal de donar orientació, formació i ajut als treballadors en actiu
o en atur perquè creïn la seva pròpia empresa i que es desplegarà mitjançant
l'acord i la col.laboració dels ajuntaments.
Atès que el Pla experimental de foment i suport a l'autoempresa estableix el nivell
de sol.licitud d'homologació com a entitat acreditada i el nivell de sol.licitud de
col.laboració com a punt d'informació i orientació.
Atès l'ofici amb registre de sortida núm. 10429 de data 21 de setembre de 1995,
en el que es remetia la sol.licitud de col.laboració al Pla experimental de foment i
suport a l'autoempresa per tal d'obtenir la condició de punt d'informació i orientació
als emprenedors i ratificada per acord el Ple de la Corporació del dia 16 d'octubre
de 1995.
Atès que l'article 17 de l'Ordre de 17 de juliol de 1995 estableix els requisits que
han de reunir les entitats, institucions o empreses per obtenir la condició d'entitat
acreditada.
Atès que en aquests moments l'Ajuntament de Manresa ja reuneix els requisits
establerts en l'article citat anteriorment.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
1.- SOL.LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que
l'Ajuntament de Manresa obtingui la condició d'entitat acreditada dins el Pla
experimental de foment i suport a l'autoempresa, d'acord a l'Ordre de 17 de juliol
de 1995 publicada en el DOG núm. 2080 del dia 26 de juliol de 1995.“
El sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen es proposa que
l’Ajuntament s’adhereixi al Pla Experimental de Foment i Suport a l’Autoempresa,
que té relació amb el departament de Treball de la Generalitat, i sigui entitat
acreditada dins del Pla. Aquest és un tema important de present i de futur donat
que es dóna suport als projectes d’autoocupació que presenten diferents
emprenedors de la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA
3.1.1 APROVAR INICIALMENT
VEHICLES CICLOMOTORS.

L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

SOBRE
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d´ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE VEHICLES
CICLOMOTORS, elaborat per la comissió redactora, sorgida com a conseqüència
de l´acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 1996; amb la
voluntat de disposar d´un marc legal específic que reguli les particularitats
relatives a les característiques i utilització d´ aquest tipus de vehicles.
Atès que l´ordenança projectada, s´emmarca en el desenvolupament normatiu
dels principis i normes generals establertes en aquesta matèria per la Llei de
Bases 18/1989, de 25 de juliol sobre Trànsit de vehicles a motor i Seguretat Vial;
al text articulat RDL 339/1.990 de 2 de març; i al Reglament general de circulació,
(RDL 13/1992).
Atès l´informe de gestió realitzat pel Cap de Secció de la Secretaria General, de
data 28 de juny de 1996, en el que s´hi contemplen tots els aspectes, legals i
d´oportunitat amb relació a la necessitat de elaborar l´ordenança de referència.
Tenint en compte allò que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de
la Llei reguladora de les Bases de règim Local, 63 i ss. del Reglament d´obres,
activitats i serveis dels ens locals i 196 del Reglament d´organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Carles Esclusa Espinal, tinent d´alcalde delegat de Seguretat Ciutadana de
l´Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació, l´adopció dels
següents acords:
PRIMER: Aprovar inicialment l´ordenança municipal sobre vehicles ciclomotors,
d´acord amb el text que s´adjunta al present dictamen.
SEGON: Exposar el text inicialment aprovat a informació pública, per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d´anuncis de la corporació, a l´efecte que els possibles
interessats formulin les reclamacions i al.legacions que considerin oportunes.
TERCER: En el supòsit que dins el termini d´informació pública, no es presenti
cap reclamació o al.legació, l´acord d´aprovació inicial esdevindrà definitiu, de
forma automàtica, sense requerir nou acord exprés.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que aquesta ordenança pretén ordenar tot el que
fa referència a la mobilitat dels ciclomotors, entenent aquests com els vehicles que
tenen una cilindrada no superior a 50 centímetres cúbics o un motor elèctric que
no superi els mil watts. Són els requeriments mínims perquè aquests ciclomotors
circulin pels carrers de Manresa. Aquests vehicles hauran de tenir els seus equips,
tant si són recanvis com accessoris, prèviament homologats o, en el seu cas,
hauran d’haver passat la corresponent inspecció tècnica. Per poder circular per la
via pública, el titular del vehicle haurà de disposar de l’autorització administrativa
per a la seva conducció, l’assegurança en vigor, i haurà d’inscriure el vehicle al
padró municipal de ciclomotors. L’Ajuntament farà entrega als titulars dels vehicles
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d’una placa, que hauran de col.locar a la part del darrera del ciclomotor de forma
visible. A fi i efecte de mantenir el padró actualitzat, els titulars dels ciclomotors
hauran de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que hagi experimentat el
vehicle, quant a la seva venda, desballestament, o canvi de domini. En un altre
punt, i a fi i efecte d’evitar possibles accidents, també es demana als titulars dels
ciclomotors, que la càrrega que transportin, així com els receptacles que portin al
darrera, hauran d’estar molt ben col.locats i subjectats. Es pretén evitar d’aquesta
manera que el ciclomotor perdi estabilitat o que produeixi sorolls o altres molèsties
que poden ser evitades. A més a més, no podran quedar amagats els dispositius
d’enllumenat o qualsevol altre tipus de distintiu d’ús obligatori. També és important
l’article que fa referència als titulars de llicències d’activitat, tant des del punt de
vista comercial com industrial, perquè, a partir del moment de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, podran ser requerits per l’autoritat municipal per sotmetre
els vehicles a les verificacions pertinents a fi i efecte de comprovar el seu estat i
correcte funcionament. També es fa referència en aquesta ordenança a
l’ordenança sobre control de la contaminació acústica per tal de reconduir tot el
tema del soroll a la via pública. Aquests vehicles podran ser immobilitzats i
dipositats al dipòsit municipal de vehicles quan infringeixin o presentin deficiències
en relació al que es preveu a l’ordenança. A l’article 10 es preveuen els imports de
les infraccions que van des de 5.000 a 10.000 pessetes de multa. Considera que
aquesta ordenança servirà perquè la convivència entre aquests vehicles i els
ciutadans de Manresa arribi al nivell més alt possible.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que li sembla bé la filosofia de l’ordenança,
però arriba tard perquè el divendres passat es van aprovar unes noves bases del
Codi de la Circulació que varien substancialment tot el que fa referència a les
sancions i a altres aspectes. Per tant, el primer que cal fer, és adaptar aquesta
ordenança a la nova normativa. D’altra banda, l’ordenança és tècnicament
incorrecte i per això demana que es revisi en la seva integritat. I, a mode
d’exemple, l’article 6c del quadre de multes diu el següent: “Circular amb
accessoris adaptats al vehicle que produeixin soroll”, i el soroll el produeix el motor
i els accessoris només l’augmenten o el disminueixen. Si digués: “... circular amb
accessoris no homologats...” potser aniria més bé. Per tot això, demana
cordialment que es torni a revisar l’ordenança en la seva integritat, més que res,
perquè el seu marc normatiu ha canviat. Està molt bé preparar ordenances per
sortir als diaris, però s’ha de fer bé, perquè es puguin aprovar tècnica i legalment.
El sr. Oms i Pons diu que entén la voluntat amb la què s’ha redactat l’article 3 de
l’ordenança però la inspecció tècnica unitària no es fa. Qui la farà ? L’ITV només
fa motos matriculades, i no ciclomotors. I no sap si la Policia Local es posarà a
inspeccionar un per un aquests vehicles, però es tem que no. Per tant no entén el
que vol dir la inspecció tècnica unitària. Una altra cosa seria demanar
l’homologació.
El sr. Esclusa i Espinal explica que, quan va sortir la llei a la que ha fet referència
el sr. Arderiu, aquesta ordenança ja estava a l’ordre del dia, i, a més a més,
l’article 2 de la mateixa ja diu que aquesta ordenança complementarà totes les
disposicions establertes per la Llei de Bases del 25 de juliol de 1989. Una
ordenança sempre és de rang inferior a qualsevol llei que surti abans o després.
El que es fa és complementar tot un seguit de requisits que consideren necessaris
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per la convivència entre els ciutadans i els conductors dels ciclomotors de la
ciutat, per tal de reconduir tota aquesta problemàtica. Pel que fa referència a
l’article 3 al que feia al.lusió el sr. Oms, cal dir que la Policia Local no farà
d’inspector per comprovar si tots els elements que porten els ciclomotors estan
homologats, però sí que es pretén que, quan surti un ciclomotor de fàbrica, ja porti
tots els elements. Ja es veu a simple vista quan han estat trucats els elements,
per exemple el tub d’escapament fa més soroll. En aquests casos no se’ls donarà
el permís per sortir a la via pública.
El sr. Oms i Pons diu que li sembla que una ordenança municipal ha de tenir un
cert rigor perquè després poden ser impugnades amb una facilitat excessiva.
Considera que el punt 3 hauria de ser revisat i demana que es faci, perquè una
homologació és un tema molt seriós. Totes les motos surten homologades de
fàbrica, perquè, en cas contrari, les companyies asseguradores s’arruïnarien en
“quatre dies”. I, el que pugui fer el qui la compra amb el concessionari, és un altre
tema. Per tant, aquesta inspecció tècnica unitària, qui la farà ?, com la farà ?, i qui
emetrà el certificat ? Només ho pot fer el ministeri d’Indústria i, com que els
ciclomotors no passen per l’ITV, no s’emet certificat.
El sr. Esclusa i Espinal contesta que, després de l’aprovació inicial de
l’ordenança, s’exposarà públicament durant vint dies, i ja es comprovarà el
redactat de l’article 3 en la línia que indicava el sr. Oms.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que, pel que ha dit el sr. Esclusa, s’entén que
s’hauria de retirar aquesta ordenança.
L’Alcalde intervé dient que li sembla que es podria passar a la votació inicial, i
discutir les propostes dels diferents grups en el marc de la comissió, perquè és bo
que a la comissió, el GMPP, amb la seva excel.lent incorporació de tècnica
jurídica, pugui fer la seva aportació per tal de portar els temes a les sessions del
Ple una mica més acurats segons el gust del GMPP. Agrairia doncs que aquest
tipus d’intervencions, que poden ser interessants, les fessin en el marc de la
comissió, per tal d’evitar els Plens amb discussions excessivament tècniques.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1 ADOPTAR EL COMPROMÍS D’EFECTUAR UNA COL.LABORACIÓ
ECONÒMICA AMB L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ESCOLA BRESSOLA,
PER TAL DE COL.LABORAR EN EL SOSTENIMENT DE LES NOVES
ESCOLES CATALANES QUE S’IMPLANTEN A LA CATALUNYA NORD.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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“Ateses les difícils condicions amb què es desenvolupa l’ensenyament en
català a la Catalunya Nord i les possibilitats reals de consolidar i augmentar la
seva implantació, per tal com l’estat francès considera les “escoles Bressola”
escoles públiques concertades.
Atès que l’associació “Amics de la Bressola” han sol.licitat als ajuntaments del
sud dels Països Catalans una col.laboració econòmica mínima per tal que les
noves escoles catalanes que es vagin creant els propers anys puguin
sobreviure econòmicament els primers cinc anys, fins que siguin reconegudes i
assumides per l’estat francès dins l’estatus d’escola privada concertada.
Atès que, al cap de vuit anys, les “escoles Bressola” n’han incorporat una de
nova al municipi de El Soler (Rosselló) que s’afegeix a les de Perpinyà, Nyils i
Prada de Conflent.
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORD
ADOPTAR el compromís d’efectuar una col.laboració econòmica amb
l’associació Amics de l’Escola Bressola (CIF G-58648270 i domicili social al
carrer Cervantes, 5, de Barcelona), consistent en la concessió d’una subvenció
de 40.000’- PTA durant els anys 1997, 1998 i 1999, per tal de col.laborar en el
sosteniment de les noves escoles catalanes que s’implanten a la Catalunya
Nord, i que desenvolupen l’ensenyament en català.”
El sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta tant sols de mostrar la voluntat
d’aquest Ajuntament de donar suport a l’ensenyament de la llengua catalana a
l’àrea de la Catalunya Nord, amb aquesta quantitat simbòlica. Anirà adreçada a la
institució Amics de l’Escola Bressola i és una quantitat mínima en tant que és una
campanya que es vol fer extensiva a tots els ajuntaments del sud dels Pirineus,
dels Països Catalans, i, per tant, si hi ha la col.laboració més o menys a l’abast
dels petits municipis, considera que es pot cobrir amb escreix una de les voluntats
que el govern francès va adoptar ja fa un any a les escoles privades que volen ser
concertades amb ensenyament en llengua catalana a l’àrea de la Catalunya Nord.
Es demana, per tant, el suport per aquest any i dos més per tal que, una vegada
que aquestes escoles hagin superat cinc anys el seu funcionament, podran acollirse, com a escoles concertades, amb el propi govern francès. Per això, amb
aquesta voluntat de dinamitzar i donar suport a l’ensenyament de la llengua
catalana en l’educació primària de la Catalunya Nord, demana el vot favorable a
aquest compromís de tres anys per una subvenció de 40.000 pessetes anuals.
El sr. Sotoca i Cornet intervé dient que el seu grup estaria d’acord amb tot el que
suposi el foment i l’expansió de la cultura catalana però, donades les dificultats
pressupostàries de l’Ajuntament, i tenint en compte que la missió dels regidors ha
de ser la de preocupar-se de l’ensenyament a Manresa, que no es perdin graus
mitjos o places al Conservatori, etc., difícilment podrien fer entendre als ciutadans
que es destina part del pressupost municipal a finançar escoles privades de l’estat
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francès, que és molt més ric que el nostre, capdavanter en la Unió Europea i amb
molts més mitjans que el nostre. Per tot això, el vot del seu grup serà negatiu.
El sr. Fontdevila i Subirana contesta que entén l’esperit que anima la intervenció
del sr. Sotoca, però cal matisar que els ciutadans i ciutadanes de Manresa,
majoritàriament, estan d’acord en que, anualment, l’Ajuntament destini, depenent
de l’any, entre vuit i deu milions a la normalització lingüística del propi país. El fet
que aquest any es destinin 40.000 pessetes a unes escoles que es troben
políticament situades a l’Estat francès, pot ser comprensible perquè, malgrat tot,
es tracta d’un tros de Catalunya i, al capdavall, l’Estat francès, que és tan ric com
diu el sr. Sotoca, moltes vegades ha demostrat, a través dels seus governs, una
certa insensibilitat respecte al tema de les minories lingüístiques. És per això que
es destina aquesta xifra testimonial a la vegada que es vol fer un acord extensiu
amb la resta d’ajuntaments, per tal d’aconseguir aquest finançament per un
termini de cinc anys, en aquest cas, per l’última escola que han obert els Amics de
l’Escola Bressola, als municipi d’El Soler, a pocs quilòmetres de Perpinyà.
El sr. Oms i Pons diu que el seu grup votarà favorablement el dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
4.1.2 CREAR
LA
COMISSIÓ
CIUTADANA
ENCARREGADA
L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE MANRESA 1997.

DE

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els
actes preparatoris per a la celebració de la Festa Major d'enguany.
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 1997 buscant el
més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col.laboració i la participació
ciutadana.
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació
d’Òrgans de participació ciutadana.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització de la Festa Major de
Manresa 1997, i que quedarà integrada per les següents persones:
PRESIDENT: Marc Torras Serra

(DNI 39.327.340)

TRESORERA: Montserrat Llorens Cabot (DNI 39.317.488)
VOCALS:
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* Ma. Teresa Clotet Masana
* Esther Miret Grifell
* Montserrat Ayala Riu
* Josep Ferrer Martinez
* Montserrat Clotet Masana
* Anna Vilajosana Garcia

(DNI 39.342.397)
(DNI 39.325.812)
(DNI 39.345.670)
(DNI 39.316.561)
(DNI 39.342.397)
(DNI 39.350.401)

Representants de l'Ajuntament:
* Ramon Fontdevila i Subirana -Regidor-Delegat de CulturaTècnics municipals:
* Assumpta Bermúdez Sanz -Cap de Grup de Festes i Cultura Popular* Carles X. Muñoz Tobías -Representant Policia Local* Francesc Reverter Farré -Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada-JoventutSECRETARI: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos.”
El sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta d’un acord que defineix els
nous membres de la comissió encarregada, per a aquest any 1997, de la Festa
Major. Fonamentalment està integrada per la majoria de les persones que ja hi
eren l’any 1996, però, en les primeres reunions d’aquest any, han adoptat l’acord
d’incorporar algunes persones noves. D’altra banda, alguna altra ha deixat de serhi membre, i, a més a més, van decidir qui adoptaria els càrrecs de president i de
tresorer, que són els dos únics que hi ha a l’Associació Manresa de Festa. Aquest
és el resultat que ofereixen el membres de la Comissió i vol aprofitar la
presentació d’aquest dictamen per agrair la tasca d’un membre que ja no hi és
aquest any, i que és el sr. Josep Bru, i, al mateix temps, agrair la dedicació que,
especialment els mesos previs a la Festa Major, i, sobretot, al mes d’agost, van
tenir en aquesta comissió, el sr. Josep Farré com a president de l’any 1996 i la
sra. Esther Miret com a tresorera. També vol fer extensiu aquest agraïment als qui
repetiran l’any 1997 i als tres tècnics municipals que, moltes vegades, amb més
voluntat que no pas remuneració, dediquen bona part de l’estiu a treballar per
aquesta Festa Major i que són la tècnica de Cultura, sra. Assumpta Bermúdez, el
representant de la Policia Local, sr. Carles Xavier Muñoz, i el tècnic de Joventut,
sr. Quico Reverter. A tots ells, moltes gràcies, perquè, novament es comprometen
a tirar endavant una bona Festa Major per a l’any 1997.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, amb el
quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei 8/1987 en concordància amb l’art.
46.2.b) de la mateixa Llei i l’art. 45 del ROM, de declara acordat el següent:
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització de la Festa Major de
Manresa 1997, i que quedarà integrada per les següents persones:
PRESIDENT: Marc Torras Serra

(DNI 39.327.340)

36
TRESORERA: Montserrat Llorens Cabot (DNI 39.317.488)
VOCALS:
* Ma. Teresa Clotet Masana
* Esther Miret Grifell
* Montserrat Ayala Riu
* Josep Ferrer Martinez
* Montserrat Clotet Masana
* Anna Vilajosana Garcia

(DNI 39.342.397)
(DNI 39.325.812)
(DNI 39.345.670)
(DNI 39.316.561)
(DNI 39.342.397)
(DNI 39.350.401)

Representants de l'Ajuntament:
* Ramon Fontdevila i Subirana -Regidor-Delegat de CulturaTècnics municipals:
* Assumpta Bermúdez Sanz -Cap de Grup de Festes i Cultura Popular* Carles X. Muñoz Tobías -Representant Policia Local* Francesc Reverter Farré -Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada-JoventutSECRETARI: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos.
4.2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 de l’ordre del dia.
4.2.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5
ANYS PRORROGABLES.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l’article 12 del Reglament de Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del
cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent; i amb l’article 65
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la
d’inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent
ACORD
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Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de 5 anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i
a comptar des de la data d’inici de la concessió que consta a la relació
esmentada.”
4.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50
ANYS PRORROGABLES.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols
i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de
terrenys i sepultures del Cementiri Municipal."
4.2.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les
restes contingudes cap a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent
Ordenança Fiscal.
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El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a
la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb
efectes des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de
restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article
33 del Reglament del Cementiri Municipal."
4.2.4 PRORROGAR, PER UN PERÍODE DE CINC ANYS, DIVERSES
CONCESSIONS TEMPORALS DE DRET FUNERARI SOBRE
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables.
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President,
conferida per mitjà de Decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del següent:
ACORD
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.”
El sr. Esclusa i Espinal demana el vot favorable a tots els dictàmens per
tractar-se de temes de tràmit.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
5.-

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

REGIDORIA-DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA

5.1.1 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA.
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un organisme amb
la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a la igualtat real entre
gèneres, facilitant el debat i l'elaboració de propostes per tal que puguin
esdevenir-se projectes realitzables.
Atès que diverses entitats ciutadanes relacionades amb aquest camp han
sol.licitat a aquest Ajuntament la creació d'un consell municipal de la dona a la
nostra Ciutat, demanant, al mateix temps de formar-ne'n part.
Atès l'informe-proposta emès per la Regidora de la Dona respecte a la integració
dins l'esmentat Consell de diferents persones físiques de reconeguda vàlua en el
sector de la dona.
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament orgànic Municipal, i 19 i 20
del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la
creació de Consells Municipals.
Per tot això, la Regidora de la Dona proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Dona, com a òrgan de participació
en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans
respecte a la igualtat de gèneres, facilitant el debat i l'elaboració de propostes per
tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara del que s'estableix
als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i
que estarà constituït de la forma en que segueix:
Presidenta:

La Regidora de la Dona de l’Ajuntament de Manresa.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.

Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal:
- Un representant del PSC.
- Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, d’ERC.
- Un representant d’IC-AUP-Els Verds.
- Sra. M. Rosa Riera Monserrat, de CiU.
- Un representant del PP.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Associació de Viudes de Manresa
- Centres de Cultura Popular
- Federació d'associacions de veïns de Manresa
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Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
dona i a favor de la igualtat de gèneres, designades pel Ple
de la Corporació Municipal.
Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.

SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Dona, les
persones físiques de reconeguda vàlua en aquest sector, que a continuació
s'indiquen:
- Sra. Agnès Torras Casas (DNI 39.290.518)
- Sra. Montserrat Margarit Castells (DNI 39.277.111)
- Sra. Dolors Esquius Grandón (DNI 39.352.580)
- Sra. M. Carme Serra Gras (DNI 39.347.282)
- Sra. M.Francesca Lacroix Buisson (DNI 39.302.125)
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts.”
La sra. Vila i Esteban explica que la Coordinadora de la Dona neix a finals de
1995 amb l’objectiu de convertir-se en un òrgan assessor i d’impuls en l’aplicació
de les polítiques de gènere. Avui, després d’un any i mig, i amb la incorporació
dels diferents col.lectius, associacions i grups que treballen per la igualtat real
entre homes i dones a la ciutat de Manresa, considera que és el moment de donar
un pas endavant i convertir aquesta Coordinadora de la Dona en un consell
vinculat directament a l’organisme municipal.
L’Alcalde explica que, dins del marc de la participació ciutadana, l’equip de
govern ha optat per realitzar diferents consells, però, quan parla del Consell de la
Dona, es refereix a un consell que té la seva necessitat de reivindicació en la
igualtat de reconèixer la diversitat de tothom. Considera que la creació d’aquest
consell és rellevant i té una gran importància per l’equip de govern.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, es
declara acordat el següent:
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Dona, com a òrgan de participació
en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans
respecte a la igualtat de gèneres, facilitant el debat i l'elaboració de propostes per
tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara del que s'estableix
als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i
que estarà constituït de la forma en que segueix:
Presidenta:

La Regidora de la Dona de l’Ajuntament de Manresa.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.
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Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal:
- Un representant del PSC.
- Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, d’ERC.
- Un representant d’IC-AUP-Els Verds.
- Sra. M. Rosa Riera Monserrat, de CiU.
- Un representant del PP.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Associació de Viudes de Manresa
- Centres de Cultura Popular
- Federació d'associacions de veïns de Manresa
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
dona i a favor de la igualtat de gèneres, designades pel Ple
de la Corporació Municipal.

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.

SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Dona, les
persones físiques de reconeguda vàlua en aquest sector, que a continuació
s'indiquen:
- Sra. Agnès Torras Casas (DNI 39.290.518)
- Sra. Montserrat Margarit Castells (DNI 39.277.111)
- Sra. Dolors Esquius Grandón (DNI 39.352.580)
- Sra. M. Carme Serra Gras (DNI 39.347.282)
- Sra. M.Francesca Lacroix Buisson (DNI 39.302.125)
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts.
6.-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME

6.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT D’HISENDA I DEL
REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME, REFERENT A LA RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE
CLÀUSULES GENERALS APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ
D’OBRES QUE REALITZI L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de
setembre de 1996, va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives
generals aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de
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Manresa i alhora va sotmetre el plec de clàusules aprovat inicialment a
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles
interessats formulessin les reclamacions i al·legacions que consideressin
oportunes.
Donat que l’anunci pel qual es fa pública l’aprovació inicial del plec ha estat de
manifest al públic en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament pel termini de 30
dies hàbils, comptats des del 4 d’octubre al 9 de novembre de 1996, ambdós
inclosos, previ anunci publicat en el DOGC número 2263 del dia 2 d’octubre de
1996 i en el Butlletí Oficial de la Província número 238, del dia 3 d’octubre de
1996, i que durant el període d’exposició s’ha recepcionat una reclamació
presentada pel senyor Carlos Obeso i Riess, actuant en la seva condició de
secretari de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, amb
registre d’entrada número 25.964, de data 8 de novembre de 1996.
Un cop trameses les al·legacions presentades a la comissió d’estudi
encarregada de redactar el text del plec de clàusules i atesa la proposta
d’aquesta comissió.
De conformitat amb els articles 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya i 65 i 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
El regidor-delegat d’Hisenda i el regidor-delegat d’Urbanisme, en la seva
condició respectiva de president i vicepresident de la comissió redactora,
proposen al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Resoldre les al·legacions presentades pel senyor Carlos Obeso i
Riess, en la seva condició de secretari de la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya, en el tràmit d’informació pública de l’expedient
d’aprovació del plec de clàusules administratives generals aplicable a la
contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb
el contingut següent:
AL·LEGACIÓ PRIMERA. Estimar en la seva totalitat l’al·legació primera,
relativa a la possibilitat de renúncia de la interrupció de les obres per part del
contractista, prevista a la clàusula 26a del plec.
Contingut de la clàusula 26a del plec:
/...Clàusula 26a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot
interrompre el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal
de l’Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre que en
aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els
requisits exigits per la LCAP i les normes reglamentàries de
desplegament.../
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Contingut de la clàusula 26a com a resultat de l’estimació de l’al·legació
primera:
/...Clàusula 26a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot
interrompre el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal
de l’Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre que en
aquest últim supòsit es compleixin els requisits exigits per la LCAP i les
normes reglamentàries de desplegament.../
AL·LEGACIÓ SEGONA. Estimar en la seva totalitat l’al·legació segona,
respecte de la impossibilitat de realització d’hores extraordinàries i de la
contractació de treballadors en situació d’atur de caràcter local que preveu la
clàusula 27a del plec aprovat inicialment.
Contingut de la clàusula 27a del plec:
/...Clàusula 27a. Mà d'obra. El contractista adjudicatari, sempre que amb la
plantilla habitual, sense realitzar hores extres, no li sigui possible complir
amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de contractar
treballadors en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a
l'Oficina d'Ocupació que correspongui.../
Contingut de la clàusula 27a com a resultat de l’estimació de l’al·legació
segona:
/...Clàusula 27a. Mà d'obra. Sempre que amb la plantilla habitual i en
compliment de la norma o conveni col·lectiu aplicable que regulin la jornada
de treball no sigui possible al contractista complir amb els terminis fixats per
acabar les obres, haurà de procurar contractar treballadors en situació
d'atur.../
AL·LEGACIÓ TERCERA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació tercera, en
què es demana que el termini per a l’expedició de certificacions que preveu la
clàusula 44a del plec de clàusules generals passi de 15 a 10 dies.
Contingut de la clàusula 44a del plec:
/...Clàusula 44a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director
prenent com a base la relació valorada mensual, en els 15 dies següents
del període a què corresponguin.
A criteri del director facultatiu, la periodicitat mensual de les certificacions es
podrà ometre sempre que el plec de clàusules administratives particulars
ho hagi previst, en base a la quantia del contracte, l’import de la certificació
o quan per raons pressupostàries sigui necessària l’expedició de
certificacions amb imports o quanties determinades.../
Motivació de la desestimació:
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Efectivament, la clàusula 47 del plec de clàusules administratives generals per
a la contractació d’obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970, de 31 de
desembre, estableix que les certificacions s’expediran prenent com a base la
relació valorada i es tramitaran pel director en els següents 10 dies hàbils del
període al qual corresponguin.
No obstant això, cal fer dues consideracions a l’aplicació vinculant per a les
entitats locals del termini que aquesta clàusula estableix, en base als àmbits
d’aplicació subjectiva i objectiva del Decret 3854/1970, de 31 de desembre.
• Àmbit d’aplicació subjectiva. De conformitat amb l’article 1 del Decret
3854/1970, de 31 de desembre, el plec de clàusules generals per a la
contractació d’obres de l’Estat serà d’aplicació a tots els contractes
que tinguin per objecte directe l’execució d’obres de l’Estat i dels
Organismes autònoms regulats per la Llei de 26 de desembre de
1958.
Per tant, els ens que integren l’administració local queden fora de
l’àmbit d’aplicació subjectiva del plec de clàusules generals.
• Àmbit d’aplicació objectiva. Cal fer esment en aquest apartat de la
potestat reglamentària que tenen atribuïda les entitats locals
territorials en virtut dels articles 4.1 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i 8.1 lletra a) de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, dins del
marc d’autonomia local reconegut per l’article 137 de la Constitució.
Una de les formes de manifestar aquesta potestat reglamentària és
l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals, els quals
tenen la seva habilitació legal a l’article 269 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril. No tindria cap tipus de sentit que l’entitat local tingués la
potestat d’aprovar plecs de clàusules administratives si l’exercici
d’aquesta potestat s’hagués de subjectar a un plec de clàusules
generals aprovat abans per l’Estat, l’àmbit subjectiu del qual, com hem
vist abans, no incorpora els ens que integren l’administració local.
En definitiva, es dictamina el caràcter no vinculant d’aquest termini.
AL·LEGACIÓ QUARTA. Desestimar parcialment l’al·legació quarta, relativa al
sistema i requisits per a l’abonament de certificacions d’obra que preveu la
clàusula 49a del plec, eliminant les referències relatives al requisit de la factura
i del defectes en les certificacions d’obra.
Contingut de la clàusula 49a:
/...Clàusula 49a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament
s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan municipal competent de les
oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. El contractista
acompanyarà per cada certificació, simultàniament o de forma
independent, una factura en la qual figuri de forma separada l'IVA
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repercutit, ajustada en tot cas a la normativa aplicable que haurà de ser
presentada al Registre General de l’Ajuntament.
Per a l’aprovació de la primera certificació, prèviament haurà de comprovarse que estigui constituïda la garantia definitiva del contracte i que el
contractista està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Per tal de verificar aquest últim extrem, el contractista, en
el moment de presentació de la factura, aportarà les certificacions a les
quals es refereixen els articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d’1 de març,
de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.
L'interès legal incrementat en 1,5 punt, de les quantitats a abonar, no es
meritarà fins l’endemà del venciment dels dos mesos a què es refereix
l’article 100.4 de la LCAP, llevat que el contractista en la seva proposició de
licitació hagi ofertat un termini superior, supòsit en el qual s’aplicarà aquest
últim termini. En tot cas, serà necessari que abans de l’aprovació del
pagament d’interessos de demora s’emeti informe per part dels Serveis
Jurídics.
La no presentació de la factura a la qual es refereix el primer paràgraf o les
certificacions indicades en el paràgraf segon, interromprà el termini
contractual per a la meritació d’interessos.
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra,
conformada pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del
pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran
l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l'expedició de la
certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.../
Motivació de la desestimació parcial:
1. Respecte dels requisits per a l’aprovació de la 1a certificació (paràgraf segon
de la clàusula 49a).
Aquests requisits s’ajusten a les previsions que estableix la Resolució de 4
d’agost de 1994 (BOE número 195 de 16 d’agost), en què es fa públic l’Acord
del Consell de Ministres de 29 de juliol de 1994 pel qual es dóna aplicació a la
previsió de l’article 95 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de
la funció interventora i s’estableix la realització d’un control financer posterior.
Concretament, en el punt primer d’aquest acord s’estableix que la fiscalització
prèvia d’obligacions o despeses es farà mitjançant la comprovació, entre altres,
d’aquells extrems addicionals que, atenent a la naturalesa dels diferents actes,
documents o expedients, es contenen en l’esmentat Acord.
La concreció d’aquests extrems es fa en el punt setè de l’Acord, el qual
estableix al seu apartat 4 que per a la 1a certificació caldrà comprovar que
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estigui constituïda la garantia definitiva del contracte i que el contractista estigui
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Sobre la possibilitat que els licitadors ofereixin un termini de cobrament
superior al legalment establert (paràgraf 3r de la clàusula 49a).
L’al·legant en aquest punt parteix d’un error inicial en considerar que el paràgraf
3r de la clàusula 49a estableix un termini de cobrament superior als dos mesos.
No es dóna aquesta circumstància, sinó que s’ofereix la possibilitat als licitadors
(la qual cosa no suposa renúncia de drets) que un dels efectes del cobrament
(la meritació d’interessos de demora) pugui millorar-se mitjançant l’oferiment
d’un termini superior. No es tracta per tant d’un supòsit general, sinó que té la
seva aplicació quan els contractes s’adjudiquin mitjançant concurs i el fonament
legal es troba en interpretar el concepte preu de l’article 87 LCAP (que serveix
de criteri objectiu que ha de servir de base per a l’adjudicació) en un sentit
ampli.
3. Respecte de l’emissió d’informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament prèvia
a l’aprovació del pagament d’interessos (paràgraf 3r in fine de la clàusula 49a).
La Resolució de 4 d’agost de 1994 abans esmentada exigeix en el punt 9 del
seu apartat setè l’existència d’un informe del Serveis Jurídics en els casos de
pagament d’interessos de demora.
Contingut de la clàusula 49a com a resultat de la desestimació parcial.
/...Clàusula 49a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament
s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan municipal competent de les
oportunes certificacions d'obra, expedides pel director i conformades pel
contractista.
Per a l’aprovació de la primera certificació, prèviament haurà de comprovarse que estigui constituïda la garantia definitiva del contracte i que el
contractista està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Per tal de verificar aquest últim extrem, el contractista, en
el moment de donar la conformitat a la certificació d’obra número 1,
aportarà les certificacions a les quals es refereixen els articles 7 i 8 del
Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
L'interès legal incrementat en 1,5 punt, de les quantitats a abonar, no es
meritarà fins l’endemà del venciment dels dos mesos a què es refereix
l’article 100.4 de la LCAP, llevat que el contractista en la seva proposició de
licitació hagi ofertat un termini superior, supòsit en el qual s’aplicarà aquest
últim termini. En tot cas, serà necessari que abans de l’aprovació del
pagament d’interessos de demora s’emeti informe per part dels Serveis
Jurídics.../
AL·LEGACIÓ CINQUENA. Desestimar parcialment l’al·legació cinquena, la qual
sol·licita que en la clàusula 52a del plec solament es contemplin els dos primers
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requisits per a què sigui procedent la revisió de preus del contracte i que
s’elimini la inclusió de la millora els percentatges i terminis per a què sigui
procedent la revisió, incloent en el punt tercer del primer paràgraf d’aquesta
clàusula una definició més amplia i concreta del contingut del tercer requisit.
Contingut de la clàusula 52a del plec:
/...Clàusula 52a. Procedència de la revisió. La revisió de preus d’acord amb
la fórmula prevista, serà procedent quan concorrin de forma simultània els
següents requisits:
• Execució mínima d’un 20% (vint per cent) del pressupost total del
contracte, volum d’obra que no serà susceptible de revisió.
• Transcurs de 6 mesos des de l’adjudicació del contracte.
• Compliment estricte per part del contractista del termini
contractual i dels parcials que s’aprovin en els programes de
treball establerts per l’Ajuntament, amb un desenvolupament de
l’obra fidel al ritme previst.
Els requisits relatius al percentatge del 20% i al termini de 6 mesos seran
d’aplicació llevat que el contractista, en la seva proposició, oferti un
percentatge i/o un termini superiors, supòsit en què s’aplicaran aquests
últims.../
Motivació de la desestimació parcial:
La incorporació del requisit del compliment estricte per part del contractista del
termini contractual i dels parcials que s’aprovin en els programes de treball es
fa a l’empara de l’article 6 del Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, sobre revisió
de preus en els contractes de l’Estat i Organismes Autònoms i de l’article 6 del
Decret 461/1971, d’11 de març, pel qual es desenvolupa el Decret Llei 2/1964.
Els esmentats articles mantenen la seva vigència amb rang reglamentari de
conformitat amb la disposició derogatòria única apartat 1 lletra e) de la LCAP, a
la qual desenvolupen i complementen i de conformitat amb la disposició
derogatòria única apartat 1 lletra b) del Reial Decret 390/1996, d'1 de març, de
desenvolupament parcial de la LCAP.
No obstant això, i a l’efecte d’evitar dificultats en la interpretació d’aquesta
clàusula, es considera adient recollir la diferenciació entre ritmes d’execució no
ajustats als programes de treball per causes imputables al contractista i aquells
que no s’hi ajusten per causes imputables a l’Administració.
Quant a la possibilitat de millora en el termini de 6 mesos i el percentatge del
20% per a què sigui procedent la revisió, cal remetre’s a allò exposat a
l’al·legació anterior respecte a la possibilitat que es puguin valorar millores en
els criteris objectius als quals es refereix l’article 87 de la LCAP.
Contingut de la clàusula 52a com a resultat de l’al·legació cinquena:
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/...Clàusula 52a. Procedència de la revisió. La revisió de preus d’acord amb
la fórmula prevista, serà procedent quan concorrin de forma simultània els
següents requisits:
• Execució mínima d’un 20% (vint per cent) del pressupost total del
contracte, volum d’obra que no serà susceptible de revisió.
• Transcurs de 6 mesos des de l’adjudicació del contracte.
• Compliment estricte per part del contractista del termini
contractual i dels parcials que s’aprovin en els programes de
treball establerts per l’Ajuntament, amb un desenvolupament de
l’obra fidel al ritme previst.
Les pròrrogues atorgades per causes inimputables al contractista
o imputables a l’Administració no privaran del dret de revisió.
L’incompliment dels terminis parcials per causa imputable al
contractista deixa en suspens l’aplicació de la clàusula de revisió
i, en conseqüència, el dret a la liquidació per revisió del volum
d’obra executat en mora, el qual s’abonarà als preus primitius del
contracte. No obstant això, quan el contractista restableixi el ritme
d’execució de l’obra determinat pels terminis parcials, recuperarà
a partir d’aquest moment el dret a la revisió en les certificacions
successives
Els requisits relatius al percentatge del 20% i al termini de 6 mesos seran
d’aplicació llevat que el contractista, en la seva proposició, oferti un
percentatge i/o un termini superiors, supòsit en què s’aplicaran aquests
últims.../
AL·LEGACIÓ SISENA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació sisena, la
qual demana que s’esmeni la clàusula 54a, relativa a l’abonament de les
certificacions de revisió de preus.
Contingut de la clàusula 54a:
/...Clàusula 54a. Certificacions de revisió de preus i abonament. Les
certificacions de revisions de preus s’han de tramitar com qualsevol
certificació ordinària.
La revisió de preus es durà a terme mitjançant l’aplicació del coeficient
resultant de la fórmula utilitzada sobre el preu liquidat en la prestació
executada.
Pel que fa a l’abonament, s’aplicarà el mateix règim que la clàusula 49a
estableix per a les certificacions ordinàries.../
Motivació de la desestimació:
Per aquesta desestimació serveixen les argumentacions indicades en la
desestimació de l’al·legació quarta.
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AL·LEGACIÓ SETENA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació setena, la
qual es refereix a una extralimitació en quant a la imposició de sancions per la
demora en l’execució (clàusula 61a del plec).
Contingut de la clàusula 61a del plec:
/...Clàusula 61a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a
complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, i
també dins dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per
part de l’Ajuntament.
Els endarreriments o incompliments totals, o si s’escau, parcials en el
termini d’acabament de l’execució de les obres, sempre que no siguin
imputables a l’Ajuntament, seran penalitzats per cada dia de demora
d’acord amb l’escala i els límits que estableix l’article 96 de la LCAP.
S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments en
relació amb el ritme o calendari per a la realització de les obres fixats per la
direcció, sempre que no siguin imputables a l’Ajuntament.../
Motivació de la desestimació
Es considera que els incompliments dels terminis parcials queden limitats als
supòsits concrets que estableix l’article 96.5 de la LCAP, que són:
• Quan s’hagi previst en el plec de clàusules particulars.
• Quan la demora en el compliment dels terminis parcials faci presumir
raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.
La raó d’aquesta limitació prové del propi redactat del paràgraf tercer de la
clàusula 61a del plec aprovat inicialment, en la qual s’efectua una remissió a
l’article 96 de la LCAP (que comprèn com és obvi les previsions de l’article
96.5).
El fer d’incorporar en la clàusula 61a del plec l’aplicació del règim de
penalitzacions de l’article 96 de la LCAP a aquells endarreriments o
incompliments en relació amb el ritme o calendari per a la realització de les obres
fixats per la direcció, sempre que no siguin imputables a l’Ajuntament, cal
entendre-la sempre en un sentit coherent amb les previsions del projecte, ja que
tal com estableix l’article 53.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la direcció pot desenvolupar
les previsions del projecte d’acord amb el seu contingut i en compliment de les
atribucions que li confereix l’article 53.2 del mateix Reglament.
AL·LEGACIÓ VUITENA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació vuitena, que
sol·licita que se suprimeixi la clàusula 62a del plec aprovat inicialment, en la qual
es preveu la imposició d’altres penalitats diferents de la demora en l’execució, si
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bé donant un nou redactat a l’esmentada clàusula 62a, a l’efecte de clarificar el
seu contingut.
Contingut de la clàusula 62a:
/...Clàusula 62a. Altres penalitats. Sens perjudici de la resolució del
contracte per incompliment de les seves obligacions, l’òrgan de
contractació, a proposta del director de les obres i prèvia audiència al
contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a aquest últim les
multes que s’indiquen quan concorri algun dels supòsits següents:
• Per defectes en la qualitat dels materials o en l’execució de l’obra,
a més dels efectes que preveuen les clàusules 40a i 42a d’aquest
plec, l’Ajuntament podrà imposar multes de fins a un import
equivalent al 10% (deu per cent) del pressupost d’execució per
contracte (amb l’IVA exclòs) cadascuna d’elles.
• Per incompliment de la resta d’obligacions no especificades en
l’apartat anterior, i d’aquelles que de forma explícita s’indiquin en
el plec de clàusules administratives particulars, l’Ajuntament
podrà imposar multes de fins a un 20% (vint per cent) del
pressupost d’execució per contracte (amb l’IVA exclòs)
cadascuna d’elles.../
Motivació de la desestimació:
El fonament que justifica la inclusió de clàusules penals té la seva raó de ser en
el principi de llibertat de pactes consagrat a l’article 4 de la LCAP, el qual té la
seva concreció a l’article 44 lletra a) de la mateixa llei, quan assenyala que les
garanties responen, entre altres conceptes, de les penalitats imposades al
contractista per raó de l’execució del contracte, la qual cosa implica que es
deixa oberta de forma específica la possibilitat d’existència de clàusules penals.
Aquesta llibertat de l’Administració per l’establiment de penalitats en el
contracte es fa efectiva en la redacció dels corresponents plecs de la
contractació, no solament a nivell general, sinó en cada contracte concret. Així,
l’article 82 del RGCE assenyala que els plecs hauran de tenir entre altres
extrems una especial menció de les penalitats que siguin d’aplicació en
compliment de l’establert a l’article 138 del mateix reglament (demora en
l’execució), així com de les que excepcionalment es puguin establir.
La imposició d’aquest tipus de penalitats no s’ha d’entendre com una facultat
exercida per l’autoritat en virtut de la seva potestat sancionadora, sinó més bé
com la simple exigència d’una obligació contractual (seria el que en dret privat
s’anomena pena convencional i queda regulat en els articles 1152 a 1155 del
Codi Civil, els quals són d’aplicació supletòria).
Contingut definitiu de la clàusula 62a:
/...Clàusula 62a. Altres penalitats. Sens perjudici de la resolució del
contracte per incompliment de les seves obligacions, l’òrgan de
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contractació, a proposta del director de les obres i prèvia audiència del
contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar excepcionalment a
aquest últim multes de fins a un import equivalent al 20% (vint per cent)
del pressupost d’execució del contracte (amb l’IVA exclòs), quan
concorri, si s’escau, algun dels supòsits previstos en el plec de clàusules
particulars.../
AL·LEGACIÓ NOVENA. Desestimar parcialment l’al·legació novena, relativa al
sistema de pagament de multes i responsabilitats previst a la clàusula 63a del
plec inicialment aprovat, ja que es considera que el sistema previst no té
caràcter confiscatori, si bé introduint la possibilitat que el sistema entri en
funcionament en defecte de l’abonament voluntari de la multa per part del
contractista.
Contingut de la clàusula 63a:
/...Clàusula 63a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes
imposades al contractista es faran efectives d’acord amb prelació que
s’indica a continuació:
1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions
que expedeixi la direcció facultativa i aprovi l’òrgan municipal
competent després de la imposició de la multa, sempre que el
contractista no hagi transmès el dret a cobrament de la certificació
tal com preveu l’article 101 de la LCAP.
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o
quan l’import d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia
definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal
efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada.
3r. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en
la seva totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar
els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.../
Motivació de la desestimació:
El sistema previst a la clàusula 63a del plec aprovat inicialment no té caràcter
confiscatori i troba la seva cobertura legal a l’article 44 lletra a) de la LCAP, el
qual té el contingut següent:
/...Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos:
a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la
ejecución del contrato, en especial las comprendidas en el artículo
96, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.../
Contingut de la clàusula 63a com a resultat de l’al·legació novena:
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/...Clàusula 63a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes
imposades al contractista es faran efectives d’acord amb prelació que
s’indica a continuació, sempre que el contractista en el termini que li sigui
atorgat no procedeixi al seu abonament voluntari:
1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions
que expedeixi la direcció facultativa i aprovi l’òrgan municipal
competent després de la imposició de la multa, sempre que el
contractista no hagi transmès el dret a cobrament de la certificació
tal com preveu l’article 101 de la LCAP.
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o
quan l’import d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia
definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal
efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada.
3r. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en
la seva totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar
els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.../
AL·LEGACIÓ DESENA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació desena,
relativa a la impugnació de la clàusula 75a, en la qual es preveu l’abonament
de la liquidació de les obres.
Contingut de la clàusula 75a:
Clàusula 75a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del
contracte són les que estableix l'article 150 de la LCAP.
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li
serà incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels
danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis
causats serà verificada pel director i resolta per l’Ajuntament, amb
audiència prèvia del contractista.
La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per
l'òrgan municipal competent i es regularà per la Secció 2a. del Capítol III
del Títol I del Llibre II de la LCAP.
Motivació de la desestimació:
Per aquesta desestimació serveixen les argumentacions indicades en la
desestimació de l’al·legació quarta.
AL·LEGACIÓ ONZENA. Desestimar en la seva totalitat l’al·legació onzena, la
qual proposa que en la clàusula 75a del plec es contempli com a causa de
resolució del contracte, a més de les previstes a l’article 150 LCAP, la de
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l’article 100.6 de l’esmentada llei que estableix que el contracte es resoldrà si la
demora de l’Administració és superior a 8 mesos.
Contingut de la clàusula 75a del plec:
/...Clàusula 75a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del
contracte són les que estableix l'article 150 de la LCAP.
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li
serà incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels
danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis
causats serà verificada pel director i resolta per l’Ajuntament, amb
audiència prèvia del contractista.
La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per
l'òrgan municipal competent i es regularà per la Secció 2a. del Capítol III
del Títol I del Llibre II de la LCAP.../
Motivació de la desestimació:
L’article 150 LCAP té el següent contingut:
/... Son causas de resolución del contrato de obras, además de las
señaladas en el artículo 112, las siguientes:
a) La demora en la comprobación del replanteo conforme al
artículo 142.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por un plazo
superior a seis meses por parte de la Administración.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo
superior a seis meses acordada por la Administración.
d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o
presupuesto elaborado por la Administración que afecten al
presupuesto de la obra al menos en un 20 por ciento.
e) Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen
sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones
del precio del contrato en el momento de aprobar la respectiva
modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20 por
100 del importe de aquél o representen una alteración sustancial
del proyecto inicial.../
Com es pot veure, dins l’article 150 LCAP hi ha una remissió a les causes de
resolució que contempla l’article 112 de la mateixa llei, el qual té el següent
contingut:
/... Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual
o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad
contratista.
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b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de
concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier
procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo
superior a seis meses.
d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva
o las especiales o complementarias de aquélla en plazo en los
casos previstos en la Ley y la no formalización del contrato en
plazo.
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del
contratista y el incumplimiento del plazo señalado en el artículo
72.2 d).
f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de
ocho meses, conforme al artículo 100.6.
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales
esenciales.
h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de
contrato en el articulado de esta Ley.../
Per tant, a la vista de la remissió que l’article 150 LCAP fa a l’article 112,
s’entén que són causes de resolució les que contemplen ambdós articles, i en
conseqüència es considera innecessari introduir de forma expressa com a
causa de resolució la demora de l’Administració (en el pagament de les
certificacions d’obra) superior a vuit mesos, ja que per la mateixa raó exposada
per l’al·legant també s’hi haurien d’introduir a títol enunciatiu: la declaració de
fallida, la suspensió de pagaments o el concurs de creditors en què incorri
l’adjudicatari, les quals no són invocades.
SEGON. Aprovar definitivament el plec de clàusules generals aplicable a la
contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de Manresa (adjunt al present
dictamen), el qual incorpora les modificacions resultants de la resolució
d’al.legacions acordada en el punt anterior.
TERCER. Comunicar a l’administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya l’aprovació definitiva del plec de clàusules generals aplicable a la
contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de Manresa, ordenar la publicació
del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i anunciar la referència
d’aquesta publicació íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
un cop transcorregut el termini a què fa referència l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb
l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, l’article 196.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i l’article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
QUART. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
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El sr. Garcia i Comas explica que com a conseqüència d’un canvi de legislació
que hi va haver a l’any 1995, cada vegada que s’ha de contractar una obra, cal
aprovar prèviament el plec de clàusules administratives generals. Per tant, amb
aquest dictamen, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació definitiva
d’aquestes clàusules per a la contractació d’obres. De la redacció que es va
aprovar el 16 de setembre de l’any passat, la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obra de Catalunya, va presentar una reclamació que recollia al.legacions
econòmiques, altres sobre el règim sancionador i altres de tipus general. S’han
recollit aquelles que es consideraven oportunes i s’han desestimat les que eren
contràries a Dret o a l’ordenació de la pròpia llei. Demana el vot favorable al
dictamen donat que, amb l’aprovació d’aquest plec de clàusules generals,
s’agilitza, d’una manera important, tota la tramitació d’obres que durà a terme
l’ajuntament.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no pot votar favorablement
aquest dictamen perquè és cert que amb ell s’agilitzarà l’actuació administrativa,
però no estan d’acord amb el seu contingut. El dictamen és vàlid per l’Ajuntament,
però és contrari als interessos de l’administrat. L’Administració es reserva tals
prerrogatives que pràcticament deixa en les seves mans l’acompliment i les
penalitats del contracte. Considera que això pot ser molt bo per l’Ajuntament com
a institució, però no ho és per als administrats ni per als contractistes. En
definitiva, tots els membres del Ple hi són per representar els administrats i no
només l’Ajuntament. El marge de discrecionalitat que contempla aquest plec de
clàusules, és tan ampli com perquè recaiguin sobre l’administrat tots els deures i
pràcticament cap dret. En canvi, des del punt de vista de l’administració, aquesta
té tots els drets i, pràcticament, cap deure. L’únic deure que assumeix
l’administració és el de carregar l’interès de demora en el supòsit que es retardi el
pagament. Per tot això, considera que manca un equilibri entre l’administrat i
l’administració a l’hora d’establir aquest plec de clàusules, i aquesta és la causa
del vot negatiu del seu grup.
El sr. Garcia i Comas diu que li sembla que el sr. Arderiu confon administrat amb
contractista. Ha defensat els drets dels contractistes en la seva exposició i això és
lícit però no s’ha de confondre amb l’administrat. Respecte al tema dels interessos
de demora, cal dir que són els que la llei defineix, i que s’especifiquen al plec, o,
en tot cas, aquells que el propi contractista ofereixi. Per tot això, considera que
aquest plec està d’acord amb la llei i amb els interessos dels administrats.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el contractista és un administrat com
qualsevol altre. Sempre que no es tracti d’una empresa pública, el contractista és
un administrat amb igualtat de condicions que qualsevol altre, amb la diferència
que es dedica a fer obres.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP) - sr. Arderiu i sr.
Javaloyes L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 6.1.2 i 6.1.3 de l’ordre del dia.
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6.1.2 EXECUTAR LES PREVISIONS DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR PLAÇA IMMACULADA, ACORDANT-SE L’INICI DE LES
ACTUACIONS PERTINENTS PER PART DE LA SOCIETAT
BENEFICIÀRIA DE L’EXPROPIACIÓ, FORUM, SA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vista la instància presentada en aquest Ajuntament, en data de 4 de març de
1997 i registre municipal d'entrada núm. 6322, per part de la societat "FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, Societat Anònima municipal"
(FORUM), demanant l'inici de les actuacions d'expropiació, pel procediment de
taxació conjunta, en desenvolupament de les previsions del Pla especial de
reforma interior Plaça Immaculada
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 20 de gener
de 1997, fou aprovat Dictamen amb l'acord següent:
DECLARAR A L'ENTITAT "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, SA" (FORUM) BENEFICIARIA DE LES EXPROPIACIONS
COMPRESES EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ DEFINIDA PEL "PLA
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PLAÇA IMMACULADA",
definitivament aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió
celebrada el dia 18 de desembre de 1996, amb les facultats i obligacions previstes
en la legislació vigent sobre règim del sòl i ordenació urbana i en la legislació
sobre expropiació forçosa, amb les facultats concretes i específiques següents:
1.

En el sistema d'expropiació, proposar el procediment a seguir entre
l'expropiació individualitzada o taxació conjunta, per tal que, previs els
informes corresponents, pugui acceptar-se per l'Ajuntament i s'acordi l'inici
de les actuacions.

2.

En el procediment d'expropiació individual o per actuacions aïllades, previ
acord municipal ordenant l'inici de les actuacions a petició de " FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM):
a) Formar, sotmetre a informació pública i aprovar la relació de
béns i drets afectats.
b) Proposar l'acord d'iniciació de l'expedient o expedients
expropiatoris.
c) Convenir lliurement amb l'expropiat l'adquisició amistosa dels
béns i drets objecte de l'expropiació, en els termes regulats a
l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa, de 16 de desembre
de 1954.
d) En el seu cas, de no existir acord amistós, iniciar i tramitar la
peça separada d'apreuament, d'acord amb els articles 29 i 30 de
la Llei d'Expropiació forçosa, fer el full d'apreuament i acceptar o
rebutjar la valoració aportada pels afectats:
e) Pagar o consignar, segons el cas, la quantitat fixada com
apreuament.
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f)

Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li
sigui legalment imputable.
g) Les obligacions i drets derivats de la reversió.
h) Adquirir els béns i drets expropiats.
i) Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la
vigent legislació urbanística i expropiatòria.
3.

En el procediment de taxació conjunta.
a) Formular l'expedient d'expropiació amb els requisits i documents
legalment preceptius, sotmetent-lo a informació pública.
b) Informar de les al.legacions presentades, trametent còpia de
totes les actuacions a l'Ajuntament, a fi efecte de la submissió
de l'expedient a la comissió d'Urbanisme de Barcelona.
c) En cas de no acceptació pels expropiats de la resolució de la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona, instar i impulsar la posada
en funcionament dels mecanismes previstos a l'article 52 de la
Llei d'Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, sent
presents els representants de l'Administració en l'aixecament de
les actes d'ocupació.
d) Pagar o consignar, segons el cas, la quantitat fixada com
apreuament.
e) Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li
sigui legalment imputable.
f) Les obligacions i drets derivats de la reversió.
g) Adquirir els béns i drets expropiats.
h) Tota la tramitació administrativa de l'expedient que no impliqui
exercici pròpiament dit de la potestat expropiatòria.
i) Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la
vigent legislació urbanística i expropiatòria.

4.

En qualsevol cas, l'acta d'ocupació dels béns i drets expropiats serà
signada per l'Ajuntament i "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, SA" (FORUM).

5.

Un cop finalitzada l'expropiació "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM) cedirà gratuïtament a l'Ajuntament
els terrenys destinats pel planejament a béns d'ús i domini públic, lliures de
càrregues, gravàmens i ocupants.

6.

Contra els actes de la societat "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM) que, en exercici de les atribucions
contemplades en els anteriors apartats, no posin fi a la via administrativa i
els actes de tràmit que comportin impossibilitat de continuar un
procediment o donin lloc a indefensió, podrà interposar-se pels interessats i
davant de l'Ajuntament el recurs ordinari contemplat a l'article 114 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

7.

El control i fiscalització de l'activitat expropiatòria de la societat "FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM) es
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realitzarà per l'Ajuntament de Manresa, que arbitrarà els mecanismes
d'informació coordinació, seguiment i control que consideri oportuns".
Vist que per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18
de desembre de 1996, fou definitivament aprovat l'anomenat "Pla especial de
reforma interior Plaça Immaculada".
Vist que l'article 5.2 de la normativa del Pla especial indicat disposa que
"l'execució de la unitat d'actuació delimitada per aquest Pla especial es realitzarà
pel sistema d'expropiació".
Vist que per la societat "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, Societat Anònima municipal" (FORUM) ha estat proposat el
seguiment del procediment d'expropiació pel sistema de taxació conjunta, segons
el que preveuen els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística i
189 i següents del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
considerant que aquesta forma d'execució de l'expedient expropiatori comporta
una major agilitat.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació de l'inici
de les actuacions pel sistema d'expropiació per taxació conjunta.
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels
següents
ACORDS
1r.- EXECUTAR LES PREVISIONS DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR PLAÇA IMMACULADA, desenvolupant el corresponent sistema
d'actuació d'expropiació per taxació conjunta, en els termes que es preveuen en
els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística i 189 i següents
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, acordant-se l'inici de les actuacions
pertinents a aquests efectes per part de la societat beneficiària de l'expropiació
"FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, Societat Anònima
municipal" (FORUM).
2n.- NOTIFICAR AQUEST ACORD a totes les persones titulars de drets i béns
afectats per l'execució de l'esmentat Pla especial de reforma interior Plaça
Immaculada.”
6.1.3 EXECUTAR LES PREVISIONS DEL PLA ESPECIAL RECORREGUT
PER A VIANANTS JOC DE LA PILOTA - PLAÇA DEL CARME -,
ACORDANT-SE L’INICI DE LES ACTUACIONS PERTINENTS PER
PART DE LA SOCIETAT BENEFICIÀRIA DE L’EXPROPIACIÓ, FORUM,
SA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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“Vista la instància presentada en aquest Ajuntament, en data de 4 de març de
1997 i registre municipal d'entrada núm. 6324, per part de la societat "FOMENT
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, Societat Anònima municipal"
(FORUM), demanant l'inici de les actuacions d'expropiació, pel procediment de
taxació conjunta, en desenvolupament de les previsions del Pla especial
recorregut per a vianants Joc de la Pilota - Plaça del Carme
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 20 de gener
de 1997, fou aprovat Dictamen amb l'acord següent:
DECLARAR A L'ENTITAT "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE
MANRESA,
SA"
(FORUM)
BENEFICIARIA
DE
LES
EXPROPIACIONS COMPRESES EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT
D’ACTUACIÓ DEFINIDA PEL "PLA ESPECIAL RECORREGUT PER A
VIANANTS JOC DE LA PILOTA - PLAÇA DEL CARME", definitivament
aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada
el dia 5 de juny de 1996, amb les facultats i obligacions previstes en la
legislació vigent sobre règim del sòl i ordenació urbana i en la legislació
sobre expropiació forçosa, amb les facultats concretes i específiques
següents:
1. En el sistema d'expropiació, proposar el procediment a seguir entre
l'expropiació individualitzada o taxació conjunta, per tal que, previs els
informes corresponents, pugui acceptar-se per l'Ajuntament i s'acordi
l'inici de les actuacions.
2. En el procediment d'expropiació individual o per actuacions aïllades,
previ acord municipal ordenant l'inici de les actuacions a petició de "
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA"
(FORUM):
a) Formar, sotmetre a informació pública i aprovar la relació de béns
i drets afectats.
b) Proposar l'acord d'iniciació de l'expedient o expedients
expropiatoris.
c) Convenir lliurement amb l'expropiat l'adquisició amistosa dels
béns i drets objecte de l'expropiació, en els termes regulats a
l'article 24 de la Llei d'Expropiació forçosa, de 16 de desembre de
1954.
d) En el seu cas, de no existir acord amistós, iniciar i tramitar la peça
separada d'apreuament, d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei
d'Expropiació forçosa, fer el full d'apreuament i acceptar o
rebutjar la valoració aportada pels afectats:
e) Pagar o consignar, segons el cas, la quantitat fixada com
apreuament.
f) Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li
sigui legalment imputable.
g) Les obligacions i drets derivats de la reversió.
h) Adquirir els béns i drets expropiats.
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i)

Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la vigent
legislació urbanística i expropiatòria.

3. En el procediment de taxació conjunta.
a) Formular l'expedient d'expropiació amb els requisits i documents
legalment preceptius, sotmetent-lo a informació pública.
b) Informar de les al.legacions presentades, trametent còpia de
totes les actuacions a l'Ajuntament, a fi efecte de la submissió de
l'expedient a la comissió d'Urbanisme de Barcelona.
c) En cas de no acceptació pels expropiats de la resolució de la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona, instar i impulsar la posada
en funcionament dels mecanismes previstos a l'article 52 de la
Llei d'Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, sent
presents els representants de l'Administració en l'aixecament de
les actes d'ocupació.
d) Pagar o consignar, segons el cas, la quantitat fixada com
apreuament.
e) Abonar les indemnitzacions derivades de qualsevol retard que li
sigui legalment imputable.
f) Les obligacions i drets derivats de la reversió.
g) Adquirir els béns i drets expropiats.
h) Tota la tramitació administrativa de l'expedient que no impliqui
exercici pròpiament dit de la potestat expropiatòria.
i) Qualsevol altre dret i obligació que sigui contemplada en la vigent
legislació urbanística i expropiatòria.
4. En qualsevol cas, l'acta d'ocupació dels béns i drets expropiats serà
signada per l'Ajuntament i "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM).
5. Un cop finalitzada l'expropiació"FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM) cedirà gratuïtament a
l'Ajuntament els terrenys destinats pel planejament a béns d'ús i
domini públic, lliures de càrregues, gravàmens i ocupants.
6. Contra els actes de la societat "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, SA" (FORUM) que, en exercici de les
atribucions contemplades en els anteriors apartats, no posin fi a la via
administrativa i els actes de tràmit que comportin impossibilitat de
continuar un procediment o donin lloc a indefensió, podrà interposarse pels interessats i davant de l'Ajuntament el recurs ordinari
contemplat a l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
7. El control i fiscalització de l'activitat expropiatòria de la societat
"FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA"
(FORUM) es realitzarà per l'Ajuntament de Manresa, que arbitrarà els
mecanismes d'informació coordinació, seguiment i control que
consideri oportuns".
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Vist que per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 5
de juny de 1996, fou definitivament aprovat l'anomenat "Pla especial recorregut
per a vianants Joc de la pilota - Plaça del Carme".
Vist que l'article 5.2 de la normativa del Pla especial indicat disposa que
"l'execució de la unitat d'actuació delimitada per aquest Pla especial es realitzarà
pel sistema d'expropiació".
Vist que per la societat "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, Societat Anònima municipal" (FORUM) ha estat proposat el
seguiment del procediment d'expropiació pel sistema de taxació conjunta, segons
el que preveuen els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística i
189 i següents del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
considerant que aquesta forma d'execució de l'expedient expropiatori comporta
una major agilitat.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació de l'inici
de les actuacions pel sistema d'expropiació per taxació conjunta.
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels
següents
ACORDS
1r.- EXECUTAR LES PREVISIONS DEL PLA ESPECIAL RECORREGUT PER A
VIANANTS JOC DE LA PILOTA - PLAÇA DEL CARME, desenvolupant el
corresponent sistema d'actuació d'expropiació per taxació conjunta, en els termes
que es preveuen en els articles 202 i següents del Reglament de Gestió
Urbanística i 189 i següents del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, acordantse l'inici de les actuacions pertinents a aquests efectes per part de la societat
beneficiària de l'expropiació "FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, Societat Anònima municipal" (FORUM).
2n.- NOTIFICAR AQUEST ACORD a totes les persones de titulars de drets i béns
afectats per l'execució de l'esmentat Pla especial recorregut per a vianants Joc de
la Pilota - Plaça del Carme.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquests dos dictàmens fan referència a dos
projectes de rehabilitació o reconstrucció del barri vell previstos per la societat
FORUM i, en concret, determinen quin és el sistema d’expropiació de les finques
que es durà a terme. Per expropiar les finques a les que fan referència els
dictàmens, s’ha optat pel procediment de taxació conjunta donat que és molt més
beneficiós i àgil pel que fa a la seva gestió. S’inicien, per tant, d’aquesta manera
els tràmits per tal d’expropiar una finca de la plaça del Carme i una altra de la
plaça de la Immaculada que quedava pendent de l’actuació en aquesta plaça,
perquè la resta ja són propietats de FORUM.
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.2 i
6.1.3, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, ( 8 GMS, 3 ERC, 2
GMIC-A-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP -sr. Arderiu i sr. Javaloyes).
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 6.1.4 i 6.1.5 de l’ordre del dia.
6.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA DE LA UNITAT INTEGRADA D’ELS TRULLOLS.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, mitjançant Decret del dia 27 de desembre de
1997, fou inicialment aprovat el Programa d’actuació urbanística de la unitat
integrada dels Trullols, formulat pels serveis tècnics municipals, en aplicació del
que preveuen els articles 218 .1 i 59 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, així com l’exposició al públic el Programa d’actuació
urbanística inicialment aprovat durant el termini d'un mes, mitjançant la
publicació dels anuncis adients en el Butlletí oficial de la província, en un dels
diaris de major circulació de la província i en medis locals de comunicació, en
compliment del que disposa l'article 59 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, i la notificació de les anteriors resolucions als propietaris de sòl i altres
drets reals compresos en la totalitat de l’àmbit del Programa d'actuació
urbanística inicialment aprovat.
Vist que ha estat practicada la reglamentaria exposició pública, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí oficial de la província núm.
21, del dia 24 de gener de 1997, així com en el diari “La Vanguardia” del dia 18
de gener de 1997, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Vist que, igualment, ha estat practicada notificació personal a la totalitat de
titulars de finques compreses en l’àmbit del Programa d'actuació urbanística,
sense que dins dels corresponents períodes hàbils hagi estat presentada cap
mena de reclamació, recurs, al·legació o suggeriment.
Atès que l’article 59.2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, aplicable als Programes d'actuació urbanística, disposa:
“La comissió o organisme que hagi aprovat inicialment el Pla, en vista del
resultat de la informació pública, l'aprovarà provisionalment amb les
modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l'Autoritat o òrgan competent
que hagi d'atorgar l'aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els
seus aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l'ingrés de
l'expedient en el Registre”.
Atès que, en aplicació del Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, sobre
Mesures Liberalitzadores en matèria de sòl, la competència per a l’aprovació
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provisional correspon al Ple municipal en aplicació del seu article 4, que
disposa:
“Articulo 4. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.
Uno. Se sustituye el párrafo m) del artículo 21.1 por el siguiente apartado:
"m) las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
del planeamiento general y de gestión urbanística no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los Proyectos de Urbanización."
Dos. En el artículo 21.1, el párrafo m) en su anterior redacción pasa a
ser el párrafo n).
Tres. Se modifica el contenido del párrafo c) del artículo 22.2, que queda
redactado de la siguiente forma:
"c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística."
Cuatro. Se modifica el contenido del párrafo i) del artículo 47.3, que queda
redactado de la siguiente forma:
"i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los Planes e Instrumentos de
Ordenación previstos en la legislación urbanística."
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l’aprovació
provisional del Programa d'actuació urbanística.
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció
del següent
ACORD
1r.- APROVAR

PROVISIONALMENT EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA
UNITAT INTEGRADA DELS TRULLOLS, formulat pels serveis tècnics municipals, en

aplicació del que preveu l’article 59 .2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
2n.- TRAMETRE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA triplicat exemplar del Programa
d’actuació urbanística provisionalment aprovat, així com una fotocòpia
complerta de l’expedient administratiu, per tal que procedeixi a la seva
aprovació definitiva , en compliment del que disposa l'article 59 .1 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
3r.- NOTIFICAR

LES ANTERIORS RESOLUCIONS ALS PROPIETARIS DE SÒL I ALTRES

compresos en la totalitat de l’àmbit del Programa d'actuació
urbanística provisionalment aprovat.”
DRETS REALS
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6.1.5 RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL
PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR ELS TRULLOLS.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, mitjançant Decret dictat en data de 27 de
desembre de 1996, fou adoptada resolució aprovant inicialment el Pla parcial
d’ordenació del sector dels Trullols, redactat pels serveis tècnics municipals, en
compliment del que disposa l'article 60 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística, així com exposant al públic aquest pla parcial d’ordenació
inicialment aprovat durant el termini d'un mes, mitjançant la publicació dels
anuncis adients en el Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de major
circulació de la província i en medis locals de comunicació, en compliment del
que disposa l'article 60 .3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
notificant-se aquest Decret a tots els propietaris de sòl i/o drets reals
compresos en l’àmbit del sector, juntament amb la suspensió de l'atorgament
de llicències d’edificació, parcel·lació i enderrocament en la totalitat de l’àmbit
del pla parcial d’ordenació inicialment aprovat, en compliment del que disposa
l'article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que ha estat practicada la reglamentària exposició pública mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí oficial de la província núm.
11, del dia 24 de gener de 1997, i en el diari “La Vanguardia” del dia 18 de
gener de 1997, així com en el tauler municipal d’anuncis.
Vist que ha estat també practicada notificació personal a la totalitat de titulars
de drets sobre les finques incloses en el sector objecte de planejament parcial.
Vist que durant el corresponent termini d’exposició pública no ha estat
presentada cap mena d’al·legació o recurs, però que fora d’aquest han estat
presentats dos escrits d’al·legacions:
Escrit amb Registre municipal d'entrada núm. 5571 del dia 25 de febrer de
1997, presentat pels senyors Josep Campreciós Torán i Pere Marià Sallent
Puigcercós, com a Consellers delegats de la societat “ESPECTACULOS
PADRÓ-CABOT, SL”.
Escrit amb Registre municipal d'entrada núm. 6392, presentat per la senyora
CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant:
“Vistes les al.legacions al Pla parcial “els Trullols” presentades per JOSEP
CAMPRECIÓS TORÁN i PERE MARIÀ SALLENT PUIGCERCÓS el dia
25 de febrer de 1997 i per CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS el dia 4 de
març de 1997.
Atès que, pel que fa a la primera de les al·legacions, es demana
Un augment de l’edificabilitat bruta de la unitat integrada “Els Trullols”,
sense assolir la permesa pel vigent Pla general, que el Programa
d’actuació desenvolupa.

65
Modificació de la qualificació del recorregut per a vianants, amb la finalitat
de possibilitar l’accés a les parcel·les que hi donen front
Reducció de la superfície de la parcel·la mínima, amb la finalitat de
possibilitar una més correcta parcel·lació del sector de Pla parcial
Clarificació de l’ocupació permesa per les plantes soterrànies
Correcció dels errors detectats.
Atès que, pel que fa a la segona de les al·legacions, es demana
Modificació del sistema d’actuació previst pel polígon 1
Adequació del valor del sostre comercial a la realitat del mercat
Qualificació de la parcel·la núm. 5 del Pla parcial com a espai privat
edificable
Atès que, pel que fa a les al·legacions de la primera instància, es
considera que són tècnicament justificades, atès que per una banda
compleixen les determinacions del vigent Pla general i per l’altra
simplifiquen la gestió posterior de la unitat.
Atès que, pel que fa a la segona de les al·legacions, i al primer dels punts
al·legats, cal indicar que el sistema d’actuació es fixa, per part del Pla parcial, en funció de la urgència en el desenvolupament dels sòls que
integren els polígons que es delimiten, estimant-se necessari, en aquest
cas, el desenvolupament del primer dels polígons. D’altra banda, i en
relació al tercer dels punts de l’al·legació, els arguments que s’exposen no
tenen en compte l’existència d’una posterior reparcel·lació, la funció de la
qual és l’adequació de les parcel·les finals a les determinacions que es
deriven del planejament, essent l’ordenació prevista pel Pla parcial la més
adequada a les limitacions que imposa el traçat de les línies aèries de
transport elèctric.
Atès que, pel que fa al segon punt de la segona al·legació, es considera
necessària l’adequació de l’estudi de l’equilibri entre els dos polígons als
valors reals del mercat, proposant un valor de 12.000 ptes/m2,
lleugerament superior al de 10.000 ptes/m2 fixat per l’al·legació.
La tècnica que subscriu opina que s’escau estimar en la seva totalitat
l’al.legació presentada per JOSEP CAMPRECIÓS TORÁN i PERE MARIÀ
SALLENT PUIGCERCÓS i parcialment l’al·legació presentada per
CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS, proposant la modificació de la
documentació del Programa d’actuació urbanística i del Pla parcial pel que
fa a l’edificabilitat bruta màxima, qualificació del recorregut per a vianants i
valor unitari del sostre edificable comercial, i de la documentació del Pla
parcial pel que fa a la reducció de la superfície de la parcel·la mínima,
clarificació de l’ocupació de les plantes soterrànies i correcció dels errors
detectats”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que l’al·legació presentada pels senyors Josep Campreciós Torán i Pere
Marià Sallent Puigcercós, com a Consellers delegats de la societat
“ESPECTACULOS PADRÓ-CABOT, SL” no planteja qüestions de caràcter
jurídic a considerar.
b) Que cal realitzar un seguit de valoracions jurídiques en relació a l’al·legació
presentada per la senyora CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS en el sentit
següent:
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- De conformitat amb l’article 169.2 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, “l'Administració actuant escollirà el sistema
d'actuació aplicable segons les necessitats, mitjans econòmico-financers
amb què compti, col·laboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies
que hi concorrin, donant preferència als sistemes de compensació i
cooperació, llevat que raons d'urgència o necessitat exigeixin l'expropiació”,
sens perjudici de les facultats que assisteixen als propietaris per canviar
posteriorment el sistema d’actuació en els termes regulats a l’article 169 .4
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
- Les diferències en les càrregues, i beneficis, assignats a cada propietat
inicial pel planejament han de corregir-se, en compliment de les previsions
legals, mitjançant l’execució dels corresponents projectes de compensació
o de reparcel·lació en el marc del desenvolupament dels sistemes
d’actuació fixats per a cada polígon.
Atès que l’article 60.4 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, disposa:
“La corporació o l'organisme que ha aprovat inicialment el pla, una vegada
emès l'informe de les al legacions presentades en el termini d'informació
pública, l'aprovarà provisionalment amb les modificacions procedents dins
els tres mesos següents a la data de la publicació de l'acord d'aprovació
inicial o de la publicació de l'acord de pròrroga del termini d'informació
pública, si s'adopta.
Tot seguit, en el termini màxim d'un mes, el projecte ha d'ésser sotmès a
l'autoritat o bé a l'organisme competent perquè l'aprovi definitivament,
llevat dels sectors declarats d'urbanització prioritària i regulats en el
Capítol VI del Títol IV d'aquesta Llei, en el qual cas, independentment de
la grandària de les poblacions, l'aprovació definitiva dels plans parcials
correspondrà a l'ajuntament. El projecte ha d'anar en forma de text refós i
ha d'incloure les esmenes acceptades, a fi que sigui examinat en tots els
aspectes i resolt dins els tres mesos següents a l'ingrés de l'expedient en
el registre general; si un cop transcorregut aquest termini, la resolució que
correspongui no ha estat comunicada, el projecte s'entendrà que és
aprovat per silenci administratiu”.
Atès que, en aplicació del Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, sobre
Mesures Liberalitzadores en matèria de sòl, la competència per a l’aprovació
provisional dels Plans parcials correspon al Ple municipal, en aplicació del seu
article 4, que disposa:
“Articulo 4. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.
Uno. Se sustituye el párrafo m) del artículo 21.1 por el siguiente apartado:
"m) las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
del planeamiento general y de gestión urbanística no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los Proyectos de Urbanización."
Dos. En el artículo 21.1, el párrafo m) en su anterior redacción pasa a
ser el párrafo n).
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Tres. Se modifica el contenido del párrafo c) del artículo 22.2, que queda
redactado de la siguiente forma:
"c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística."
Cuatro. Se modifica el contenido del párrafo i) del artículo 47.3, que queda
redactado de la siguiente forma:
"i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los Planes e Instrumentos de
Ordenación previstos en la legislación urbanística."
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l'adopció
del següent
ACORD
1r.- ACCEPTAR EN LA SEVA TOTALITAT l’al·legació formulada al Pla parcial
d’ordenació del sector dels Trullols, inicialment aprovat mitjançant Decret dictat
en data de 27 de desembre de 1996, presentada pels senyors Josep
Campreciós Torán i Pere Marià Sallent Puigcercós, com a Consellers delegats
de la societat “ESPECTACULOS PADRÓ-CABOT, SL”, pels motius de fet que
han quedat indicats a la part expositiva d’aquest Dictamen.
2n.- ACCEPTAR PARCIALMENT, pel que fa a la consideració sobre l’adequació de
l’estudi d’equilibri entre els dos polígons al valor real de mercat, l’al·legació
formulada al Pla parcial d’ordenació del sector dels Trullols, inicialment aprovat
mitjançant Decret dictat en data de 27 de desembre de 1996, presentada per la
senyora CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS, DESESTIMANT L’AL·LEGACIÓ PEL QUE
FA A LA RESTA DE CONSIDERACIONS, de conformitat amb els fets i fonaments de
dret que han quedat de manifest a la part expositiva d’aquest Dictamen.
3r.- APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR DELS
TRULLOLS, amb la inclusió de les modificacions resultants de les al·legacions
acceptades, en compliment del que preveu l’article 60 .4 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística.
4t.- SOTMETRE A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE
BARCELONA , com a l’òrgan delegat per l’Honorable Senyor Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, el Pla parcial provisionalment aprovat en l’acord
anterior, entenent que la publicació i entrada en vigor d’aquesta aprovació
definitiva haurà de quedat sotmesa a la condició de la prèvia aprovació
definitiva i entrada en vigor del Programa d'actuació urbanística de la unitat
integrada dels Trullols.
4t.- NOTIFICAR AQUEST ACORD a la totalitat de propietaris de béns i drets inclosos
en l’àmbit del Pla parcial.”
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El sr. Garcia i Comas explica que, amb aquests dos dictàmens, se solaparà el
planejament vigent amb el futur planejament previst en la revisió del Pla General.
Aquesta és una aprovació provisional d’un programa d’actuació urbanística que
s’anomena “Els Trullols” situat entre la variant, la instal.lació de la gran superfície
comercial i la prolongació del carrer del Bisbe Perelló. Aquest Programa
d’Actuació Urbanística, que posteriorment queda desenvolupat per aquest Pla
Parcial, que li dóna el tipus d’ordenació al que s’ha de sotmetre, és una aprovació
provisional perquè la inicial es va tramitar a través d’un decret de l’alcaldia,
aprofitant el decret d’agilitació de les gestions urbanístiques del juny del 1996. Per
tant, aquest pla parcial i programa d’actuació urbanística ja han estat sotmesos al
tràmit d’exposició pública i ja s’ha tramès informació a tots els propietaris. Han
estat presentades dues al.legacions dels propietaris del terrenys afectats. A
l’al.legació dels senyors Campreciós Torán i Sallent Puigcercós es demanava un
major augment de l’edificabilitat que havia de permetre el pla parcial, una
modificació de la qualificació dels recorreguts per a vianants amb la finalitat de
permetre l’accés d’aquest recorregut a les parcel.les que hi donen front, una
reducció de les mides de la parcel.la mínima i la clarificació de l’ocupació permesa
per les plantes subterrànies. L’al.legació de la senyora Altimiras Plans fa
referència a la possibilitat de fer una modificació del sistema d’actuació del polígon
I , una adequació del valor del sostre comercial al de mercat i una qualificació de
la parcel.la número 5 com a espai privat edificable. Alguns aspectes de les
al.legacions s’han estimat i altres s’han denegat d’acord amb els informes tècnics.
Aquest pla parcial és important perquè assigna a l’Ajuntament uns usos
comercials i, sobretot, uns usos recreatius per a la instal.lació d’unes sales de
multicinemes en aquest entorn. Per tot això demana el vot favorable, donat que es
tracta d’una inversió important per a la ciutat.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.4 i
6.1.5, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents ( 8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV , 9 GMCIU i 2 GMPP -sr. Arderiu i sr. Javaloyes) i, per tant, amb
el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i art. 112.3.k) de la Llei
8/1987, es declara acordat el següent:
( 6.1.4 ) :
1r.- APROVAR

PROVISIONALMENT EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA
UNITAT INTEGRADA DELS TRULLOLS, formulat pels serveis tècnics municipals, en

aplicació del que preveu l’article 59 .2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
2n.- TRAMETRE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA triplicat exemplar del Programa
d’actuació urbanística provisionalment aprovat, així com una fotocòpia
complerta de l’expedient administratiu, per tal que procedeixi a la seva
aprovació definitiva , en compliment del que disposa l'article 59 .1 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
3r.- NOTIFICAR

LES ANTERIORS RESOLUCIONS ALS PROPIETARIS DE SÒL I ALTRES

compresos en la totalitat de l’àmbit del Programa d'actuació
urbanística provisionalment aprovat.
DRETS REALS
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( 6.1.5 ) :
1r.- ACCEPTAR EN LA SEVA TOTALITAT l’al·legació formulada al Pla parcial
d’ordenació del sector dels Trullols, inicialment aprovat mitjançant Decret dictat
en data de 27 de desembre de 1996, presentada pels senyors Josep
Campreciós Torán i Pere Marià Sallent Puigcercós, com a Consellers delegats
de la societat “ESPECTACULOS PADRÓ-CABOT, SL”, pels motius de fet que
han quedat indicats a la part expositiva d’aquest Dictamen.
2n.- ACCEPTAR PARCIALMENT, pel que fa a la consideració sobre l’adequació de
l’estudi d’equilibri entre els dos polígons al valor real de mercat, l’al·legació
formulada al Pla parcial d’ordenació del sector dels Trullols, inicialment aprovat
mitjançant Decret dictat en data de 27 de desembre de 1996, presentada per la
senyora CONCEPCIÓ ALTIMIRAS PLANS, DESESTIMANT L’AL·LEGACIÓ PEL QUE
FA A LA RESTA DE CONSIDERACIONS, de conformitat amb els fets i fonaments de
dret que han quedat de manifest a la part expositiva d’aquest Dictamen.
3r.- APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR DELS
TRULLOLS, amb la inclusió de les modificacions resultants de les al·legacions
acceptades, en compliment del que preveu l’article 60 .4 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística.
4t.- SOTMETRE A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE
BARCELONA , com a l’òrgan delegat per l’Honorable Senyor Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, el Pla parcial provisionalment aprovat en l’acord
anterior, entenent que la publicació i entrada en vigor d’aquesta aprovació
definitiva haurà de quedat sotmesa a la condició de la prèvia aprovació
definitiva i entrada en vigor del Programa d'actuació urbanística de la unitat
integrada dels Trullols.
4t.- NOTIFICAR AQUEST ACORD a la totalitat de propietaris de béns i drets inclosos
en l’àmbit del Pla parcial.
6.1.6 RESOLDRE DE MUTU ACORD AMB LA SOCIETAT PROHA
MANRESA, SCCL, EL CONVENI DE PERMUTA D’UNS TERRENYS
SITUATS A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS BISBE PERELLÓ,
SANT MAGÍ I SANT LLÀTZER, AMB UN BÉ FUTUR CONSISTENT EN
HABITATGES I APARCAMENTS A CONSTRUIR PER PROHA
MANRESA, SCCL, I APROVAR EL CONVENI REGULADOR
CORRESPONENT.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 11 de juliol de 1994, l’Ajuntament de Manresa i la Societat
Cooperativa Catalana Limitada PROHA MANRESA, van signar un conveni de
permuta d’uns terrenys municipals situats a l’illa delimitada pels carrers Bisbe
Perelló, Sant Magí, Sant Llàtzer i Sant Blai, amb un bé futur que consistia en
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habitatges de protecció oficial i aparcaments a construir per PROHA
MANRESA SCCL en els terrenys esmentats.
Atès que les obligacions de les parts signants del conveni eren bàsicament les
següents:
• Ajuntament de Manresa.
- Transmetre a títol de permuta a PROHA MANRESA, SCCL els
immobles següents:
1. Parcel·la de forma irregular emmarcada per la bisectriu formada
pels carrers Sant Blai i Bisbe Perelló, i el carrer Bisbe Perelló en
longitud de 36 metres des del xamfrà del pas d'accés a la zona
verda, amb una profunditat de 14 metres i una superfície total de
507 m2.
Límits: al Nord, amb finca del Sr. Esteban Garriga Brunet; a l'Est,
amb encreuament i xamfrà dels carrers Sant Blai i Bisbe Perelló; al
Sud, amb el carrer Bisbe Perelló; a l'Oest, amb zona verda interior
d'illa i accessos.
2. Parcel·la rectangular de 10,5 metres de façana per 14 metres de
fondària, amb façana al carrer Bisbe Perelló i al pas d'accés a la
zona verda del pati interior d'illa, a la qual es va agregar una
parcel·la de forma rectangular de 3,30 metres de façana al carrer
Bisbe Perelló, per 14 metres de fondària, resultant una superfície
total de 197 m2.
Límits: al Nord, amb zona verda pública del pati interior d'illa; a l'Est,
amb el pas d'accés a la zona verda pública del pati interior d'illa des
del carrer Bisbe Perelló; al Sud, amb el carrer Bisbe Perelló; a l'Oest,
amb finca adjudicada al Sr. Joan Puigpiqué Roca.
- Cancel·lar qualssevol gravàmens, càrregues o limitacions que poguessin
tenir els terrenys a permutar.
• PROHA MANRESA, SCCL.
- Promoure i construir uns edificis de nova planta sobre els terrenys
permutats.
- Atorgar davant de notari les corresponents escriptures de permuta,
declaració d’obra nova, i divisió en propietat horitzontal, en relació amb les
edificacions construïdes.
- Transmetre, a títol de permuta, a l'Ajuntament de Manresa, el bé futur
que consistia en habitatges en planta baixa i aparcaments dels edificis
construïts, equivalents en la seva superfície de 320 m2 de superfície útil, al
valor del sòl urbanitzat, que corresponia als terrenys transmesos.

71

- Satisfer les següents despeses d'urbanització:
. Carrer Bisbe Perelló:
8.734.836 PTA
. Zona verda interior d'illa: 2.818.418 PTA
Total
11.553.254 PTA
- Satisfer un màxim de 5.844.700 PTA a l’Ajuntament de Manresa, en
concepte de millora de l’entorn de zona verda.
Atès que l’entitat PROHA MANRESA SCCL va obrir una oficina a Manresa, al
Passeig Pere III 14-16, 2n 6a, per a la comercialització de 40 habitatges de
protecció oficial sobre els terrenys que permutava amb l’Ajuntament i va
encarregar a una immobiliària l’activitat d’informació sobre la promoció, així
com la captació de clients per a formar part de PROHA MANRESA, SCCL, i els
resultats aconseguits van ser únicament de 10 pre-inscripcions de socis.
Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada número
27979/2.12.1996, l’entitat PROHA MANRESA, SCCL ha sol·licitat la reversió a
l’Ajuntament dels terrenys permutats, així com també la subscripció d’aquells
documents públics i privats que s’estimin necessaris per tal de dur a terme
aquesta reversió.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública.
Com a regidor-delegat d’Urbanisme, proposo al ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER. Resoldre de mutu acord amb la societat PROHA MANRESA, SCCL,
el conveni de permuta d’uns terrenys municipals situats a l’illa delimitada pels
carrers Bisbe Perelló, Sant Magí i Sant Llàtzer, amb un bé futur consistent en
habitatges
de protecció oficial i aparcaments a construir per PROHA
MANRESA SCCL en els terrenys esmentats, signat el dia 11 de juliol de 1994.
SEGON. Aprovar el conveni regulador de la resolució de mutu acord aprovada
en el punt anterior d’aquest acord, el qual s’adjunta al present dictamen.
TERCER. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Garcia i Comas explica que amb aquest dictamen es recuperen, com a
propietat municipal, uns terrenys que, en el seu moment, s’havien permutat amb la
societat PROHA, donat que aquesta societat ha desestimat fer l’actuació que volia
executar en aquesta illa dels carrers del Bisbe Perelló, Sant Magí, Sant Llàtzer i
Sant Blai. Amb aquest conveni es rescindeix de mutu acord el conveni que es va
signar en el seu moment i s’està treballant per tal de poder-ne signar un de nou
amb una altra societat perquè, amb les mateixes condicions o millors que en el
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seu moment es van signar amb aquesta cooperativa PROHA, es puguin executar
aquestes construccions i tota la urbanització dels carrers del Bisbe Perelló i de la
zona verda que està previst construir a l’interior de l’illa formada pels carrers Bisbe
Perelló, Sant Magí, Sant Llàtzer i Sant Blai.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.1.7 TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL OCP CONSTRUCCIONES, SA, UN
AVAL DE “CIA CRÉDITO Y CAUCIÓN”, PER LA QUANTITAT DE
9.379.245 PTA, QUE CORRESPON A LA GARANTIA DEFINITIVA
CONSTITUÏDA PER RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL
CONTRACTE DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I, TRAM SUD”.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l’obra
d’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM
SUD, adjudicat a l’entitat mercantil OCP CONSTRUCCIONES, S.A.
El tinent d’alcalde regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció del següent
ACORD
“Tornar a l’entitat mercantil OCP CONSTRUCCIONES, S.A. (A-28004885, Plaça
Gala Placídia, 22 Barcelona) (abans CONSTRUCCIONES PADROS, S.A..- ref.
fusió per absorció: còpia parcial de l’Escriptura 30/6/93, notaria José Luís Alvarez
Alvarez, protocol 2303/93), un aval de “CIA CREDITO Y CAUCION”, per la
quantitat de 9.379.245 PTA, que correspon a la garantia definitiva constituïda per
respondre del compliment del contracte de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD, adjudicat per acord
del Ple de la Corporació de 20 d’octubre de 1992, amb fonament al compliment
contractual acreditat a l’expedient incoat a l’efecte.”
El sr. Garcia i Comas explica que, amb aquest dictamen, es torna un aval que va
dipositar obligatòriament la companyia OCP CONSTRUCCIONES, S.A. per un
import de 9.379.245 pessetes, per respondre de la garantia de les obres de la
primera fase de la urbanització del sector dels Dolors. Aquesta obra ja està
acabada i, segons els informes, està correctament executada. Per tot això
demana el vot favorable al dictamen, per tal de poder complir amb l’obligació de
retornar l’aval a la companyia, donat que no hi ha cap qüestió per reclamar.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents:
7 GMS (sr. Valls, sr. Collado, sr. Garcia, sr. Teixeiro, sra. Vila, sr. Carrió i sr.
Empez), 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 7 GMCIU (sr. Oms, sra. Riera, sr. Iglesias,
sr. Rueda, sr. Anguela, sr. Clotet i sra. Torra), i 2 GMPP (sr. Arderiu i sr.
Javaloyes).
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6.1.8 APROVAR EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ PRESENTAT PER LUIS
CASAMITJANA SERRACLARA, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
“ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, EPI, SA”, COM A
PROPIETÀRIA ÚNICA DELS TERRENYS COMPRESOS A LA UNITAT
D’ACTUACIÓ DETERMINADA PELS CARRERS FONOLLAR, DOS DE
MAIG, RAMON LLULL I COS.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vista la instància presentada per LUIS CASAMITJANA SERRACLARA, en la
seva condició de conseller delegat de la entitat "ESPAIS PROMOCIONS
IMMOBILIÀRIES E.P.I, S.A", sol.licitant l´aprovació del Projecte de Compensació
simplificat de la unitat d´actuació 36, de l´illa formada pels carrers Fonollar, Dos de
Maig, Ramon Llull i Cós de Manresa.
Examinats els informes, tècnics i jurídics, que s´acompanyen al present Dictamen.
El Regidor Delegat d´Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d´Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple Municipal que siguin adoptats els
següents
ACORDS
1r.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ presentat per LUIS
CASAMITJANA SERRACLARA actuant com a conseller delegat de l´entitat
ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES E.P.I S.A, com a propietària única dels
terrenys compresos a la unitat d´actuació delimitada pels carrers Fonollar, Dos de
Maig, Ramon Llull i Cós.
2n.- CONDICIONAR la seva eficàcia a l´entrada en vigor de l´Estudi de Detall
referent al desenvolupament de la unitat d´actuació núm 36, anomenada Dos de
Maig, i prevista en els treballs de revisió del Pla general, actualment aprovats.
3r.- FACULTAR a l'Excm. Alcalde per l'atorgament d'escriptura pública o qualsevol
document amb les solemnitats i requisits necessaris, segons els articles 113 i
següents del Reglament de Gestió.
4t.- NOTIFICAR a l'interessat l'acord d'aprovació del projecte de compensació.
5è.- PUBLICAR en el Butlletí oficial de la província els anteriors acords, en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent.
6è.- REMETRE una còpia de la resolució a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen fa referència a l’aprovació del
projecte de compensació de l’illa dels carrers Fonollar, Dos de Maig, Ramon Llull i
Cós d’aquesta ciutat, que s’anomena col.loquialment “habitatges Pirelli”. Aquest
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projecte de compensació només té un propietari i prepara els terrenys centrals
d’aquesta illa perquè, quan estigui urbanitzats, es puguin recepcionar.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents:
7 GMS (sr. Valls, sr. Collado, sr. Garcia, sr. Teixeiro, sra. Vila, sr. Carrió i sr.
Empez), 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 7 GMCIU (sr. Oms, sra. Riera, sr. Iglesias,
sr. Rueda, sr. Anguela, sr. Clotet i sra. Torra), i 2 GMPP (sr. Arderiu i sr.
Javaloyes).
6.1.9 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU
ACORD AMB EL SR. LLUÍS DE LA TORRE LÓPEZ.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vist l´expedient d´expropiació urbanística tramitat per aquest Ajuntament dirigit a
l´obtenció dels béns i drets afectats pel vigent Pla Especial Viari d´Accessibilitat a
l´Equipament Comercial i el Projecte d´Urbanització que el desenvolupa, segons
projecte aprovat en data setze de Juliol de mil nou-cents noranta-u.¡Error!
Marcador no definido.
Vist que l´expedient és tramitat pel sistema d´urgència, segons declaració
atorgada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada
el dia tres de Febrer de mil nou-cents noranta-dos i publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya del dia vint-i-quatre de mil nou-cents noranta-dos.
Vist que en l´aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel
procediment expropiatori es va omitir la presunta condició de llogater del Sr.LLUIS
DE LA TORRE LOPEZ, del primer pis de la finca situada a la Carretera del Pont
de Vilomara núm. 155 de Manresa.
Vist que des de l´acta prèvia d´ocupació, de quatre de maig de mil nou-cents
noranta-dos, aquesta omissió va ser subsanada segons els fets exposats per la
propietat; i ja es ressenya al Sr.LLUIS DE LA TORRE LOPEZ, en l´apartat d´altres
drets afectats, amb la condició de llogater.
Vist que en data divuit de Novembre de mil nou-cents noranta-tres va ser dictat un
Decret de l´Il.lm Senyor Alcalde, notificat el dia dinou de novembre d´aquest
mateix any, al Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ, on es resolia disposar, segons es
desprèn del contingut literal del mateix:
1er.- La incoació d´un EXPEDIENT INCIDENTAL dirigit, en primer lloc, a
l´acreditació dels drets arrendaticis del que pugui ésser titular el Sr.LLUIS de la
TORRE LOPEZ sobre la finca i, en segon lloc, a la determinació en el seu cas de
la possible indemnització que li podés correspondre en funció del seu caràcter de
llogater, segons el que disposen els articles 3.1 i 4.1 de la Llei d´Expropiació
Forçosa, significant a aquests efectes que el Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ,
disposa d´un termini de 10 dies per tal de procedir a la presentació davant
d´aquest Ajuntament de tots aquells documents que puguin justificar la seva
titularitat d´un procediment expropiatori.
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2on.- Requerir al Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ per tal que dins del termini de
deu dies comptats a partir de l´endemà al dia de rebre la notificació del present
Decret, procedeixi al desallotjament de la finca expropiada que ha quedat
referenciada segons el que disposen els articles 160 i 161 del Decret 336/1988,
de 17 d´Octubre, deixant l´esmentada finca a la lliure disposició d´aquesta
Administració per tal de procedir a l´enderroc de l´edificació existent.
3r.- Significar al Sr.LLUIS DE LA TORRE LOPEZ, que, en el supòsit de no
desallotjar la finca es procedirà al seu desnonament administratiu, sent les
despeses originades per aquest al seu càrrec, segons preveu l´art 162 de
l´esmentat Decret 336/1988 de disset d´Octubre.
Vist que fins el dia vint-i-cinc de Setembre de mil nou-cents noranta-sis no consta
en l´expedient administratiu que obra en aquest Ajuntament, cap activitat tendent
a demostrar la condició de llogater, per part del Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ,
de la finca esmentada en el present escrit.
Atès el que disposa l´article 92 de la Llei de Procediment Administratiu, el qual
preveu:
"...paralizado un expediente administrativo por causa imputable al
administrado, la Administración advertirá que transcurrido tres
meses, se producirá la caducidad del mismo con archivo de las
actuaciones.."
Vist que del conjunt de l´expedient administratiu no consta cap requeriment
advertint al Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ, que la no aportació de la
documentació necessària per acreditar la seva condició de llogater dins els tres
mesos següents, comptats a partir de la notificació d´aquest acord, comportarà
l´arxiu del seu expedient. Sent aquest tràmit indispensable des de la perspectiva
garantista e irradicadora de la indefensió que predica la Llei 30/92, de 26 de
Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, al considerar-lo tràmit substancial, veritable garantia de
l´administrat, sense el qual no s´inicia el còmput dels tres mesos.
Vist que mitjançant instància presentada pel Sr.LLUIS de la TORRE LOPEZ, en
aquestes dependències, el passat dia quinze d´Octubre de mil nou-cents norantasis, aportant documentació acreditativa de la seva condició d´arrendatari de la
finca expropiada durant el període comprès del deu de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou fins al mes de Desembre de mil nou-cents noranta-tres.
Atès el que prescriu l´article 4.1 de la Llei d´Expropiació Forçosa, en el següent
sentit;
"Siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente,
se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos
reales o intereses económicos directos sobre la cosa expropiable,
así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles
rústicos o urbanos. En este caso se iniciará para cada uno de los
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arrendatarios el respectivo expediente incidental para fijar la
indemnización que pueda corresponderle."
Vist que la part dispositiva del Decret del dia divuit de Novembre de mil nou-cents
noranta-tres ha quedat suficientment complerta, en les seves tres parts descrites
anteriorment.
Atès que l´article 6.2 del Reglament d´Expropiació Forçosa preceptua que:
"Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado,
salvo los arrendatarios rústicos o urbanos, no percibirán
indemnización independiente, sin perjuicio de que puedan hacerlos
valer sobre el justo precio derivado de la expropiación".
Atès el que disposen l´art 44 de la Llei d´Expropiació Forçosa i 44 del Reglament
d´Expropiació Forçosa, segons còpia textual:
"En los casos de expropiación de fincas arrendadas, la
Administración o entidad expropiante hará efectiva al arrendatario,
previa fijación por el Jurado de Expropiación, la indemnización que
corresponda, aplicándose para determinar su cuantía las normas
de la legislación de Arrendamiento" (art 44 de la L.E.F).
" La indemnización prevista a favor de los arrendatarios de fincas
por el art 44 de la Ley procederá exclusivamente cuando la
expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute
de la finca por el titular arrendaticio, pero no cuando la privación de
derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la
continuiudad del contrato arrendaticio entre sus primitivas partes,
en cuyo caso la indemnización de los arrendatarios será la
determinada para las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la
posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los
párrafos 1 y 3 del artículo 43 de la Ley". (art 44 de la R.E.F).
Vista la instància presentada pel Sr. LLUIS de la TORRE LOPEZ davant aquest
Organisme, el passat dia vint-i-cinc de Setembre de mil nou-cents noranta-sis,
demanant una proposta d´indemnització per l´afectació descrita.
Vist l´informe pels Serveis Tècnics, emès en data vint-i-quatre de Gener de mil
nou-cents noranta-set, valorant la indemnització en un total de SIS-CENTES
TRENTA MIL PESSETES (630.000.-).
Atès que els Serveis Jurídics d´Urbanisme es van reunir amb el Sr.LLUIS de la
TORRE LOPEZ, el passat cinc de Febrer de mil nou-cents noranta-set, amb
l´objecte d´arribar a un acord sobre el quantum de la indemnització, fixant-se el
mateix dia, en SIS-CENTES MIL PESSETES (600.000.-) per tots els conceptes
indemnitzatoris, acordant-se la redacció per part d´aquests serveis d´un conveni
expropiatori de mutu acord.
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Atès que l´esmentat conveni és de conformitat al que disposen els articles 104 i
107 del vigent text refós de la Llei del Sòl i 139 i següents del seu Reglament de
Gestió Urbanística.
Vist l´informe favorable dels serveis jurídics emès en data set de Febrer de mil
nou-cents noranta-set.
El President de la Comissió Municipal informativa d´Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, de conformitat amb el parer dels membres que composen
l´esmentada Comissió ha de proposar al Ple Municipal l´adopció del següent
ACORD
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI D´EXPROPIACIO DE MUTU ACORD que
s´adjunta al present Dictamen amb el Sr.LLUIS DE LA TORRE LOPEZ, amb
motiu de l´expropiació referenciada, facultant a l´Il.lm Sr.Alcalde per la signatura
del conveni definitiu.”
El sr. Garcia i Comas explica que es tracta d’un dictamen que fa referència a un
dret expropiatori que un veí ha demanat i ha demostrat a aquest Ajuntament per
una expropiació que afectava a un projecte de l’any 1991 que feia referència al pla
especial viari d’accessibilitat a l’equipament comercial i el seu projecte
d’urbanització. El sr. Lluís De La Torre López era arrendatari d’una finca de la ctra.
del Pont de Vilomara número 155 i ha demostrat que no va rebre cap tipus
d’indemnització durant tot el procés d’expropiació. D’acord amb els informes
jurídics, s’ha valorat que l’afectat havia de rebre una indemnització de 600.000
pessetes. Amb aquest dictamen s’aprova la minuta de conveni expropiatori de
mutu acord i, donat que hi havia un conveni amb el centre comercial que promovia
aquest pla especial, també es reclamarà aquesta quantitat als promotors del
centre comercial, perquè així es va acordar en el seu moment, perquè
l’Ajuntament és qui ha de fer front al dret expropiatori, però, indirectament, el
centre comercial ha d’aportar aquestes 600.000 pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents:
8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 7 GMCIU (sr. Oms, sra. Riera, sr. Iglesias, sr.
Rueda, sr. Anguela, sr. Clotet i sra. Torra), i 2 GMPP (sr. Arderiu i sr. Sotoca).
7.-

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

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

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta de modificació del règim tarifari de l'explotació del Mercat
Municipal de Puigmercadal, emesa pel Cap del Servei de Planificació i
Coordinació.
Vista la memòria econòmico-financera que consta a l'expedient.
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El Tinent d'Alcalde, President de la Comissió d'Hisenda i Administració, proposa al
Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del règim tarifari de l'explotació del
Mercat Municipal de Puigmercadal, de conformitat amb el quadre de tarifes que
s'incorpora com a annex únic a aquest dictamen.
Les esmentades tarifes s'incrementaran amb el tipus vigent de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que serà del 16 % per a l'exercici 1997.
Segon.- Establir com a data de finalització del període voluntari de cobrament el
dia 5 del mes següent al d'acreditació del preu públic.
Segon.- Exposar al públic al taulell d'anuncis de l'Ajuntament els presents acords,
durant un termini de 30 dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació
al BOP.
Transcorregut el termini esmentat sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, els acords aprovats provisionalment quedaran aprovats
definitivament.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que al desembre de 1996, es va acordar
l’aplicació dels drets de la concessió administrativa de la gestió del mercat del
Puigmercadal dins de l’expedient de constrenyiment incoat per la Tresoreria
General, i, en conseqüència, l’Ajuntament assumeix la gestió directa del servei.
Les tarifes actualment vigents van ser aprovades al juliol de 1992 i no s’ha produït
cap modificació des d’aquesta data. L’import dels preus públics per prestació dels
serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei
prestat o de l’activitat realitzada. El pressupost d’explotació del servei és d’un total
de despeses de 25,2 milions de pessetes. La prorrata, segons els coeficients de
participació en els seus tres grups de despeses, que són: explotació general,
enllumenat interior i ascensors, permet obtenir el règim tarifari d’explotació que es
presenta amb aquest dictamen i que suposa un increment sobre el 33 % en
relació a la tarifa vigent de 1992.
El sr. Oms i Pons intervé dient que aquest 33 % és un augment molt important, i
està d’acord en que no s’havia incrementat des de l’any 1992, però l’anterior
concessionari “anava fent”. Per poder votar favorablement el dictamen, al seu
grup li agradaria que, aquest augment, no només anés acompanyat per un
compte de resultats sinó per un pla d’acció, per tal de rendibilitzar al màxim la
gestió. És a dir, fer un pla d’acció sobre la mateixa acció que es feia abans, no li
sembla inicialment adequat. Considera que s’hauria d’haver presentat un pla de
viabilitat per tal de veure el que es feia, amb quines condicions, què es pot
millorar, què es pot rendibilitzar i, potser d’aquesta manera es descobriria que,
amb menys diners, es pot fer més o al contrari. En principi no els sembla adequat
que es faci un augment en funció d’un compte d’explotació existent en aquest
moment sense que s’hagi fet abans un pla de viabilitat ben estudiat, ben plantejat i
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en el què el seu grup pugui valorar si és necessari o no. Per tot això, el seu grup
s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen.
El sr. Teixeiro i Macipe contesta que superar la qualitat del servei prestat per
l’anterior concessionari, no és gaire difícil. No va ser una concessió afortunada i,
indubtablement, la rendibilitat que va obtenir la concessió no ha permès satisfer
cap dels compromisos mínimament seriosos que ha de satisfer qualsevol
empresa. Es refereix a la problemàtica amb Hisenda, amb la Seguretat Social, etc.
Independentment que es discuteixi o no l’assumpció de la gestió directa per part
de l’Ajuntament, en el seu moment, l’equip de govern ja va dir que aquesta era la
fórmula que considerava més adequada per a aquest servei. L’Ajuntament, per tal
de millorar la qualitat del mercat de Puigmercadal, va assumir el servei directe, per
tal d’oferir la millor qualitat possible. Hi ha un pla de viabilitat en el que s’està
treballant per part dels serveis tècnics. El compte d’explotació correspon a tota la
idea i a tot el pla de viabilitat que el sr. Oms reclama.
El sr. Oms i Pons celebra que hi hagi un pla de viabilitat, però, si no el coneix, no
pot condicionar el seu vot. Hauria agraït que s’adjuntés per tal de poder-lo valorar.
Per això el seu grup s’abstindrà en la votació del dictamen.
L’Alcalde intervé dient que vol que consti públicament que tots els tràmits de
recuperació de la concessió amb l’empresa concessionària, s’han fet amb un grau
de cordialitat i que, més enllà de la situació en la que s’hagi trobat respecte a la
seva gestió durant els últims anys, també és bo que, quan algú vulgui deixar una
concessió de l’Ajuntament, pugui arribar a un cert acord amb l’Ajuntament com ha
estat aquest cas. Considera que val la pena, si més no, dir-ho públicament. El fet
que la recuperació per part de l’Ajuntament era absolutament necessària tal i com
ha explicat el sr. Teixeiro, no ha impedit que el traspàs s’hagi fet de forma
ordenada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
7.2

MODIFICAR EL FINANÇAMENT DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI “CASINO”

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“En la partida pressupostària 451.0.632 del pressupost pel 1997 es preveuen
les despeses a realitzar per a l’execució de diverses fases del Projecte de
Rehabilitació de l’edifici “Casino”.
Atès que part de les subvencions previstes per la Diputació en els programes
PCAL, han estat concedides, en realitat, dins els programes PUOSC de la
Generalitat, cal fer les modificacions corresponents en el finançament de
l’esmentada partida pressupostària i en els conceptes d’ingrés corresponents.
Per tot això,
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El President de la Comissió d’Hisenda i Administració té l’honor de proposar al
Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords següents:
“PRIMER.- La partida 451.0.632 del pressupost de despeses pel 1997, queda
redactada així:
PTES.
139.722.441

Projecte rehabilitació Casino
Fase III, etapa 2a. ............................ 56.839.987
Finançament
Subvenció Diputació

56.839.987

Fase IV. Etapa 1ª ............................ 55.932.454
Finançament
Subvenció Diputació .......
Subvenció Generalitat
(PUOSC 97/99) .............
Crèdit B.C.L. o altres
entitats financeres .........

8.160.013
21.497.598
26.274.843

Fase V ...........................................
Finançament
Subvenció Generalitat .....

27.000.000

27.000.000

SEGON.- Els conceptes 755.00 i 761.00 del Pressupost d’ingressos pel 1997
quedaran amb la següent redacció:
755.00 Generalitat de Catalunya ....................................

83.869.406

Arranjament instal.lacions col.legis ....
6.850.000
Plans Ocupacionals .......................... 14.000.000
Rehabilitació “Casino” Fase IV
Etapa 1a. ........................................ 21.497.598
Rehabilitació “Casino” Fase V ............ 27.000.000
Deixalleria municipal ......................... 14.521.808
761.00 Diputació de Barcelona

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

85.000.000

Urbanització camí de l’aigua ............. 20.000.000
Rehabilitació “Casino” Fase III
Etapa 2a. ....................................... 56.839.987
Rehabilitació “Casino” Fase IV
Etapa 1a. .......................................
8.160.013 “
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El sr. Teixeiro i Macipe explica que es tracta d’un dictamen que pretén
corregir un error material. Atès que, part de les subvencions previstes per la
Diputació en els programes PCAL han estat concedides dins dels programes
PUOSC de la Generalitat, cal fer les modificacions corresponents en el
pressupost tant pel que fa al de despeses com al d’ingressos. Al pressupost
d’ingressos, transferències de la Generalitat: 83,9 milions de pessetes dels què
48,5 són per a la rehabilitació de l’edifici del Casino. Transferències de la
Diputació de Barcelona, 85 milions del què 65 són per a les fases III i IV de la
rehabilitació de l’edifici del Casino. Quant al pressupost de despeses, el
projecte de rehabilitació del Casino de 139,7 milions en les tres fases, fase III:
56,8, fase IV: 55,9 i fase V: 27 milions. És un dictamen eminentment tècnic.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
7.3

MODIFICAR LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER L’EXERCICI DE 1997.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès el que disposa l’article 57 i concordants de la Llei 13/1995, de 18 de maig
de Contractes de les Administracions Públiques, en relació als contractes
menors .
Atès el que disposa l’article 4t. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local en relació a la potestat reglamentària i
d’autoorganització de l’ Ajuntament.
Vistes les previsions contingudes en el Plec de Clàusules administratives
generals aplicable a la contractació d’obres, dictaminat en data 16 de setembre
de 1996, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents :
ACORDS
PRIMER.- Modificar les bases d’execució del Pressupost Municipal per
l’exercici de 1997 en el següent sentit:
A) Article 13è.- Autorització de Despeses apartat 6 quedarà redactat de la
següent manera:
6.- Contractes Menors
En virtud del que disposa l’article 57 i concordants de la Llei 13/1995 de 18 de
maig de Contractes de les Administracions Públiques en relació amb l’article 4
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
d’acord amb les previsions del Plec de Clàusules Generals pels contractes
d’obres tindran la consideració de Contractes Menors, els que s’indiquen a
continuació:

82
1) Contractes d’obres fins a 2.500.000 ptes. IVA inclòs.
2) Contractes de subministraments fins a 2.000.000 de pessetes IVA inclòs.
3) Contractes de Consultoria i assistència i de serveis fins a 2.000.000 de
pessetes IVA inclòs.
El procediment específic al qual se subjectaran aquests contractes menors es
desenvoluparà per Decret de l’Alcaldia.
B) Suprimir l’apartat 3 de l’article 24è.- Procediment Negociat.
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior per un termini de 15 dies hàbils.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que, per tal d’aconseguir una major i millor
operativitat, alhora que una superior eficàcia, es proposa al Ple modificar les
bases d’execució del pressupost municipal en el seu article 13è, d’autorització de
despeses donat que el límit de 500.000 pessetes, establert des de fa temps, ha
quedat desfasat i també d’acord amb el que estableix la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. En aquest sentit, l’apartat 6è de l’anterior article deia:
“...quan la despesa proposada no arribi a la quantitat de 500.000 pessetes, i la
seva naturalesa ho aconselli, la proposta vindrà acompanyada de pressupostos
d’oferta. Quan la despesa proposada sigui o superi la quantitat de 500.000
pessetes, l’aprovació de la despesa requerirà el compliment previ de les
formalitats de la contractació administrativa”. En aquest sentit, aquest article
queda redactat ara de la manera següent: “ Contractes menors: tindran la
consideració de contractes menors els que s’indiquen a continuació: Contractes
d’obres, fins a 2.500.000 de pessetes, IVA inclòs, Contractes de
subministraments, fins a 2.000.000 de pessetes, IVA inclòs, i Contractes de
consultoria i assistència i de serveis, fins a 2.000.000 de pessetes IVA inclòs.
També cal dir, en relació al que ja ha comentat, que es proposa suprimir l’apartat
3 de l’article 24 del procediment negociat que diu el següent: “... excepte en els
casos singulars legalment previstos o en aquells en els que la quantitat no excedís
de 500.000 pessetes, en els expedients per procediment negociat haurà de
quedar constància que, abans de la seva adjudicació, s’ha de consultar a tres
empreses com a mínim”.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup no està d’acord amb aquest
dictamen perquè consideren que es tracta d’atribuir més discrecionalitat
administrativa a l’Ajuntament. Això no és corrent ni adequat. Aquest fet podria tenir
una explicació pel que fa als contractes d’obres. És evident que els contractes de
consultoria i de serveis poden donar lloc a molts jocs no massa correctes. Per això
considera que, almenys aquests, haurien d’estar sotmesos al règim anterior. Per
tot això, el seu grup votarà negativament el dictamen.
L’Alcalde intervé dient que aquestes modificacions estan dins del marc de la llei i
per sota del que estableix la mateixa. En tot cas, l’àmbit de discrecionalitat que hi
pugui haver, ve determinat per la llei i no per aquest mateix reglament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP).
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7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ
7.1.1 MODIFICAR DETERMINATS APARTATS DEL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL
DIA 16-12-1996 I MODIFICAR L’APARTAT B DE L’ANNEX NÚM. 5 DEL
DICTAMEN REGULADOR DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT, APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA 26-1-1996.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“L'article 17 de la Llei 12/1996 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de
l'Estat pel 1997, disposa que les retribucions íntegres del personal al servei del
sector públic no podran experimentar variació respecte de les de 1996, sense
perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter excepcional i
singular, resultin imprescindibles pel contingut del lloc de treball, pel nombre
d'efectius assignat o cada programa o pel grau d'assoliment dels objectius fixats
en els mateixos.
En conseqüència, les modificacions del catàleg de llocs de treball es redueixen a
les adequacions imprescindibles al contingut d'especial dedicació,
responsabilitat, perillositat o penositat de determinats llocs de treball .
Per tot això, la Comissió d'Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la
Corporació, l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Modificar els apartats de catàleg de llocs de treball, aprovat per acord
del Ple de la Corporació de data 16 de desembre de 1996, que es detallen, que
quedaran redactat de la manera següent :
Denominació

Funcionari adscrit

3.09.- Manteniments
apart.
catàl.
3.09

NIVELL
PLAÇA
B

Adscripció de la Plaça

Jordi Molins Marsal
NIVELL
C.DESTÍ
24

ESPECI.
DI.TEC.
1,00

Urbanisme, Medi Ambient i Via P.

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,95
0,65

INCOMP.
0.00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,00

TOTAL
PUNTS
4,80

VALOR
PUNT
325.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.560.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

4.02.- Fiscalització i Informes
apart.
catàl.
4.02

NIVELL
PLAÇA
C

NIVELL
C.DESTÍ
17

Adscripció de la Plaça

Carme Cot Palacín
ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Intervenció

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0.00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,76

TOTAL
PUNTS
2,71

VALOR
PUNT
277.500

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
752.025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

4.07.- Instal.lacions
apart.
catàl.
4.07

NIVELL
PLAÇA
B

Adscripció de la Plaça

Manel Ribera Crusafont
NIVELL
C.DESTÍ
19

ESPECI.
DI.TEC.
1,00

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,30
0,00

Urbanisme, Mei Ambient i Via P.
INCOMP.
0.00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
1,09

TOTAL
PUNTS
4,59

VALOR
PUNT
300.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.377.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

Adscripció de la Plaça

4.24.- Usos i Activitats Jordi Tomasa Morera
apart.
catàl.

NIVELL
PLAÇA

NIVELL
C.DESTÍ

ESPECI.
DI.TEC.

Urbanisme,Medi Ambient i Via P.

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.

INCOMP.

RESPONSABIL.

PEN./
PERILL

A.C.I.

TOTAL
PUNTS

VALOR
PUNT

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
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4.24

A

23

1,00

1,30

0,65

0.00

1,20

0,00

0,16

4,31

300.000

1.293.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

9.07.- Tèc.Aux.Gestió Espc.
apart.
catàl.
9.07

NIVELL
PLAÇA
C

NIVELL
C.DESTÍ
14

Adscripció de la Plaça

Jaume Tatje Massegú Tresoreria
ESPECI.
DI.TEC.
0,50

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,50

A.C.I.
0,60

TOTAL
PUNTS
2,35

VALOR
PUNT
245.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
575.750

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

9.18.- Tèc.Aux.Gestió Espc.
apart.
catàl.
9.18

NIVELL
PLAÇA
C

NIVELL
C.DESTÍ
14

Adscripció de la Plaça

Gines Saez Molina
ESPECI.
DI.TEC.
0,50

Planificació i Coordinació.

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
2,60
0,65

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,21

TOTAL
PUNTS
4,71

VALOR
PUNT
220.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.036.200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

9.19.- Tèc.Aux.Gestió Espec.
apart.
catàl.
9.19

NIVELL
PLAÇA
C

NIVELL
C.DESTÍ
14

Adscripció de la Plaça

Immaculada Freixenet Rosell
ESPECI.
DI.TEC.
0,75

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,95
0,00

Planificació i Coordinació

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,00

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,27

TOTAL
PUNTS
3,97

VALOR
PUNT
245.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
972.650

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

10.05.- Auxiliar Admnis.Gral.
apart.
catàl.
10.05

NIVELL
PLAÇA
D

NIVELL
C.DESTÍ
12

Adscripció de la Plaça

Jose Luis Temporal Moreno
ESPECI.
DI.TEC.
0,50

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
2,60
0,00

Tresoreria

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,21

TOTAL
PUNTS
4,06

VALOR
PUNT
223.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
905.380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

10.07.- Auxiliar Admnis.Gral.
apart.
catàl.
10.07

NIVELL
PLAÇA
D

NIVELL
C.DESTÍ
12

Adscripció de la Plaça

Pilar Marchante Sanllehí
ESPECI.
DI.TEC.
0,50

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,65
0,00

Tresoreria
INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,69

TOTAL
PUNTS
2,59

VALOR
PUNT
223.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
577.570

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

10.25.- Auxiliar Admnis.Gral.
apart.
catàl.
10,25

NIVELL
PLAÇA
D

NIVELL
C.DESTÍ
12

Adscripció de la Plaça

Aleix Farres Gilibets
ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Planificació i Coordinació

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,30
0,65

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,38

TOTAL
PUNTS
3,83

VALOR
PUNT
223.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
854.090

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

11.04.- Subaltern

M.Cinta Carrera Clarena

apart.
catàl.
11.04

NIVELL
PLAÇA
E

NIVELL
C.DESTÍ
11

ESPECI.
DI.TEC.
0,50

Adscripció de la Plaça
Planificació i Coordinació

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,30
0,65

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,73

TOTAL
PUNTS
3,93

VALOR
PUNT
210.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
825.300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

12.01.- Mestre Capataç B.O.i Jardins
apart.
catàl.
12.01

NIVELL
PLAÇA
D

NIVELL
C.DESTÍ
11

ESPECI.
DI.TEC.
0,00

Adscripció de la Plaça
Eugeni Vall Vall
ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,30
0,00

Acció Ciutadana

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
0,75

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
0,98

TOTAL
PUNTS
3,03

VALOR
PUNT
218.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
660.540

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Funcionari adscrit

13.01.- Inspector
apart.
catàl.
13.01

NIVELL
PLAÇA
B

Adscripció de la Plaça

Vacant
NIVELL
C.DESTÍ
22

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana
ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,95
0,00

INCOMP.
1,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
0,00

A.C.I.
1,15

TOTAL
PUNTS
6,05

VALOR
PUNT
255.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.542.750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Denominació

Adscripció de la Plaça

13.02.- Sots-Inspector 2 places (Cobertes)
apart.
catàl.
13.02

NIVELL
PLAÇA
C

NIVELL
C.DESTÍ
22

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana
ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,95
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
1,00

A.C.I.
1,15

TOTAL
PUNTS
6,05

VALOR
PUNT
252.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.524.600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.03.- Sergent
apart.
catàl.
13.03

NIVELL
PLAÇA
C

4 places (Cobertes)
NIVELL
C.DESTÍ
19

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
1,07

TOTAL
PUNTS
4,52

VALOR
PUNT
232.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.048.640

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.04.- Sergent
apart.
catàl.
13.04

NIVELL
PLAÇA
C

1 plaça (Vacant)
NIVELL
C.DESTÍ
19

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
1,07

TOTAL
PUNTS
4,52

VALOR
PUNT
232.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.048.640

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.05.- Caporals
apart.
catàl.
13.05

NIVELL
PLAÇA
D

8 places (Cobertes)
NIVELL
C.DESTÍ
16

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
0,99

TOTAL
PUNTS
4,44

VALOR
PUNT
225.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
999.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.06.- Caporals
apart.
catàl.
13.06

NIVELL
PLAÇA
D

3 places (Vacants)
NIVELL
C.DESTÍ
16

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,20

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
0,99

TOTAL
PUNTS
4,44

VALOR
PUNT
225.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
999.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.07.- Agents
apart.
catàl.
13.07

NIVELL
PLAÇA
D

5 places (Cobertes)
NIVELL
C.DESTÍ
14

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
1,30
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,00

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
0,57

TOTAL
PUNTS
5,12

VALOR
PUNT
215.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
1.100.800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.09.- Agents
apart.
catàl.
13.09

NIVELL
PLAÇA
D

7 places (Cobertes)
NIVELL
C.DESTÍ
14

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

Seguretat Ciutadana

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,00

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
0,57

TOTAL
PUNTS
3,82

VALOR
PUNT
215.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
821.300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominació

Adscripció de la Plaça

13.10.- Agent
apart.
catàl.
13.10

NIVELL
PLAÇA
D

José Mudarra Granados
NIVELL
C.DESTÍ
14

ESPECI.
DI.TEC.
0,75

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.DISP.
0,00
0,00

Seguretat Ciutadana
INCOMP.
0,00

RESPONSABIL.
1,00

PEN./
PERILL
1,50

A.C.I.
0,57

TOTAL
PUNTS
3,82

VALOR
PUNT
215.000

TOTAL PTES.
COMPL.ESPE.
821.300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Modificar l'apartat B de l'annex número 5 al dictamen regulador de les
retribucions del personal de l'Ajuntament, aprovat per acord del Ple de la
Corporació de data 26 de gener de 1996, que restarà redactat així:
ESPECIAL DEDICACIÓ
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Definició:
És el lloc de treball que exigeix de forma continuada una dedicació superior a la
habitual realitzada en la en la jornada normal de treball i/o una disponibilitat
ocasional o permanent a les necessitats del servei.
número de nivells : 4
Nivell 1 : 2,60 punts
Nivell 2 : 1,95 punts
Nivell 3 : 1,30 punts
Nivell 4 : 0,65 punts

= 30 hores mensuals
= 20/22 hores mensuals
= 15/18 hores mensuals
= 6/ 8 hores mensuals

Els nivells 1 i 2 es podran veure incrementats en 0,65 punts, quan el règim de
compliment es faci en plena disponibilitat horària. La mateixa possibilitat hi
hauria, excepcionalment en el Nivell 3. Així mateix els nivells, 1, 2 i 3, es podran
veure incrementats en 0,65 punts quan l'horari de treball es realitzi en forma
diferent a l'habitual.
TERCER.- Els acords precedents tindran efecte a partir de la data de la seva
adopció.”
El sr. Canongia i Gerona explica que es tracta d’una modificació puntual del
catàleg respecte a determinats llocs de treball d’aquest Ajuntament que fan
referència al personal de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà, Recaptació
Executiva, oficina tècnica de Manteniment i a la Policia Local. En el cas de la
Policia Local, en la majoria dels casos, només es tracta de redistribuir la puntuació
interna que tenen actualment, i una petita modificació respecte als agents de nova
incorporació.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que, davant d’aquest dictamen, cal recordar la
Llei 12/1996 de 30 de desembre de pressupostos generals de l’Estat que disposa
que les retribucions íntegres del personal al servei del sector públic no poden
experimentar variació respecte a les del 1996 que és precisament el que es fa
amb aquest dictamen. En alguns casos, entén que les modificacions estan
justificades o cauen dins del marc que la pròpia llei preveu per fer l’excepció, com
ara el cas dels agents de la Policia Local, però, en la resta dels casos, considera
que es tracta d’eludir la congelació salarial que preveu la llei abans esmentada,
per una via no massa ortodoxa. Davant d’això vol recordar que l’Ajuntament ha de
respectar les normes que dicta l’Estat tant si li agrada com si no. El seu grup
considera irregular el dictamen i insisteix que no pel que fa referència als agents
de la Policia Local, que podrien estar dins dels supòsit de les causes per les quals
la llei permet l’excepcionalitat per a la modificació de les seves retribucions, però
sí respecte a la resta dels funcionaris. Per tot això, el seu grup votarà en contra
d’aquest dictamen.
El sr. Oms i Pons diu que li sembla que aquest dictamen és una revaloració
d’uns llocs de treball amb la què es manté el mateix nivell i la mateixa
responsabilitat i s’augmenta, principalment, els conceptes d’especial dificultat
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tècnica i dedicació. El seu grup no entra en l’avaluació dels funcionaris als quals
l’equip de govern decideix augmentar la remuneració anual, però sí vol destacar
que el Comitè de Personal diu, en el seu informe, que aquest tema no ha estat
negociat sinó que només han estat informats. Suposa, per tant, que es tracta d’un
augment que ha decidit l’equip de govern, en funció del què considera que són les
necessitats del servei. El seu grup no tindria, en principi, cap inconvenient
respecte a aquest dictamen, però, quan l’equip de govern actual va entrar a
l’Ajuntament, va baixar el sou a determinats funcionaris amb uns criteris pocs clars
i van dir que ja ho anirien arreglant quan fessin la valoració dels llocs de treball. En
aquest dictamen no apareix alguna d’aquelles persones que, en un moment
determinat, al seu grup se li va dir que es miraria d’arreglar. Considera que aquest
és un moment especialment difícil per afrontar aquest tema, i suposa que l’equip
de govern sap quina és la feina que fan aquests funcionaris, però el seu grup,
donades les circumstàncies, s’abstindrà en la votació del dictamen.
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que és comprensible que els regidors del
GMPP no assisteixin a les comissions perquè no els interessi el que allà es debat,
però li sembla greu que es facin determinats tipus d’intervencions al Ple sense
haver-se llegit els informes jurídics que els acompanyen emesos per gent d’una
certa solvència com ara l’interventor i en els què s’especifica clarament que
aquests augments entren a dins dels supòsits d’excepcionalitat que la normativa
vigent permet. A part d’això, la resta de la intervenció del sr. Arderiu, està al marge
de qualsevol comentari, és lamentable i li agrairia que, si no pot o no vol assistir a
les comissions, abans de fer intervencions, almenys, els llegís els papers. Pel que
fa a la intervenció del sr. Oms cal dir que no es regularitzen llocs de treball perquè
sí, sinó perquè van acompanyats de canvis de tasques o d’increment de feina.
D’una banda, l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà cobrirà, a partir d’aquest
moment, l’atenció del 010. D’altra banda la reorganització de les tasques del
departament de Manteniment obliga a tenir una oficina tècnica. I, per últim, la
recaptació executiva està infravalorada pel rendiment que se’n treu, i, a més a
més, ara li venen càrregues noves, i s’ha d’intentar reajustar tot això. S’està duent
a terme la valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament, que finalitzarà aviat i que
haurà d’estar enllestida abans del conveni de l’any que ve. I, respecte a la Policia
Local, cal dir que es tracta d’un reajustament dels punts a més a més d’actualitzar
els sous dels policies de nou ingrés per tal d’equiparar-los a la resta dels
companys.
El sr. Arderiu i Freixa diu que li sembla que el que molesta al sr. Canongia és
que ell no assisteixi a les comissions informatives. Des del dia en que se li va dir
en una comissió que “el trece es un número mágico”, va advertir la inutilitat
absoluta d’assistir a les comissions. Pel que fa al fons de la qüestió, insisteix en
que, objectivament, es poden justificar moltes coses, però les altres requereixen
una explicació que no s’ha donat.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup prega que, si se’ls demana el vot
favorable, tinguin els mateixos elements de judici dels què disposa l’equip de
govern. Si hi ha una valoració de llocs de treball, hi hauria d’haver una explicació
succinta del perquè es modifiquen les condicions de treball a aquestes persones.
Suposa que això és també el que demana el Comitè de Personal. Demana que,
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en properes modificacions, s’exposin els motius per tal de tenir més elements de
judici per decidir la postura del seu grup.
El sr. Canongia i Gerona diu que contestarà al sr. Oms perquè no val la pena
contestar al sr. Arderiu. Demana al sr. Oms que no interpreti l’informe del Comitè
de Personal. La informació la tenen tota, i el mateix document que van fer per al
Comitè, l’haurien pogut fer per als regidors i, així, hauria sigut més entenedor per
a tothom. I, si haguessin vingut a la comissió, també s’haurien informat de tot. Un
tema d’aquestes característiques val la pena que sigui discutit a la comissió
informativa i no haver-ho de fer al Ple. En relació a la possibilitat d’exposar per
escrit els motius de la modificació de les tasques, no hi ha inconvenient en fer-ho.
De la mateixa manera que es fa per al Comitè de Personal per discutir-ho, també
es pot discutir amb els grups municipals a les comissions.
El sr. Oms i Pons diu que el seu grup no pot assistir a les comissions
informatives que es fan al migdia, i que, per l’equip de govern, és molt més fàcil.
Quan CIU estava al govern municipal, l’actual equip de govern també faltava a les
reunions algunes vegades. Desgraciadament, Manresa no té prou oferta de treball
i, per tant, alguns s’han de desplaçar per treballar. El sr. Canongia ha de
comprendre que no es poden fer 60 quilòmetres d’anada i 60 de tornada per
poder assistir a les comissions. El seu grup va dir que, si es feien al vespre,
vindrien a totes. Però, lamentant-ho molt, al migdia els és molt difícil assistir-hi.
Per tant, el fet que no hagin assistit a les comissions, és raó de més perquè l’equip
de govern adjunti al dictamen tota la documentació relativa a l’expedient i que
s’hauria entregat a la comissió. És obligatori incloure a l’expedient tota la
documentació que s’ha entregat a la comissió, perquè el cas contrari seria il.legal.
L’Alcalde diu que la informació és suficient i completament legal perquè, d’una
altra manera, no es podria sotmetre al Ple. S’està parlant, en tot cas, d’una
informació comprensible, però li sembla que el terme d’il.legalitat ha anat una mica
massa lluny. Qualsevol tema que arriba al ple de l’Ajuntament, té la informació
suficient i, per alguna cosa hi ha els cossos nacionals que determinen com ha de
ser.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
8.-

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOL.LICITANT QUE A
LA PLAÇA SANT DOMÈNEC ES DESTINI UN LLOC PER A PARADA
DE TAXIS.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“ANTONI ARDERIU I FREIXA Regidor i President del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa l’art. 103 de la Llei
Municipal de Catalunya i arts. 97.3 i 91.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de Novembre
de 1986, presenta la següent
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PROPOSICIÓ
Antecedents
De sempre, els taxis que operaven a Manresa tenien el seu lloc d’estada a la
Plaça de Sant Domènec. Això era conegut i utilitzat per la ciutadania, no tan
sols de Manresa sinó de tota la rodalia.
Avui, per raons de les obres, els taxis han sigut traslladats al carrer Àngel
Guimerà, el que provoca enrenous de trànsit però es justifica per la necessitat.
No obstant no sembla haver-hi cap previsió per tornar al seu anterior lloc ni
arbitrar cap més zona adient.
Per això, pròxims a endegar la segona fase de la plaça de Sant Domènec es
proposa el següent
TEXT DE LA PROPOSICIÓ
- Que, en les noves obres que es faran a la plaça Sant Domènec es tingui en
compte un lloc per destinar-lo a parada de taxis, suficient per poder acollir els
que abans tenien el seu lloc d’estada a la mateixa plaça i equipant-lo amb els
serveis adients.”
El sr. Javaloyes i Vilalta explica que aquesta proposició afecta al problema de la
ubicació dels taxis i, evidentment, parlen de la zona centre, perquè hi ha moltes
parades a la ciutat de Manresa, però els taxis eren ubicats a la plaça de Sant
Domènec des de fa dècades. Degut a les obres, es va fer el trasllat, mitjançant el
previ consentiment per part del col.lectiu dels taxistes, al carrer d’Àngel Guimerà.
És evident que aquesta solució era necessària per sortir del pas i la ubicació que
semblava idònia i correcta, en un principi, els sembla que, de la manera en que ha
anat evolucionat durant aquestes setmanes, no ho ha estat. El seu grup considera
que la ubicació al carrer d’Àngel Guimerà, en cas que es consolidés com a fixa,
comportaria un greu problema de seguretat viària i per als vianants. Els illots que
s’han instal.lat per separar el carril dels taxis, són un perill per als vianants,
sobretot per a les persones grans. Cal recordar la prova que es va fer al passeig
de Gràcia de Barcelona on també es marcava amb una línia de separació el carril
de taxis-bus, i que no va durar ni vint-i-quatre hores, pel greu perill que suposava
tant per als vehicles com per als vianants. En el cas del carrer d’Àngel Guimerà, el
perill per als vehicles no existeix perquè les velocitats no són excessives, però és
problemàtic perquè, quan s’ha estacionat un vehicle i obre la porta, els autobusos
no passen. Per tot això, considera que aquesta ubicació és adequada com a
provisional però no com a definitiva. Si no hi ha la voluntat d’habilitar cap altra
zona, el seu grup demana que els taxis tornin al seu emplaçament anterior. I no es
refereix al lloc exacte on eren ubicats abans perquè és evident que a la plaça no
es permetrà el trànsit de vehicles, sinó a la zona de la plaça de Sant Domènec, si
és que no es troba un lloc més adient. Es poden trobar solucions com ara
l’ampliació del pressupost de l’obra per tal d’enderrocar la casa que hi ha al davant
del Conservatori, a la plaça de Fius i Palà, que està en molt mal estat, per poder
ubicar la parada de taxis. Aquesta solució permetria alhora endreçar aquesta
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zona. Les solucions s’haurien de negociar amb els col.lectius dels taxistes, la
UBIC i la Cambra de Comerç que també estan afectats per aquesta qüestió,
donant-los la possibilitat de dir-hi la seva.
El sr. Canongia i Gerona agraeix les explicacions del sr. Javaloyes perquè, quan
va veure la proposició per primera vegada, no va entendre gairebé res, donat que
el GMPP va votar afirmativament el projecte de la plaça de Sant Domènec i també
ho va fer a la Comissió Mixta de Circulació que va decidir, per unanimitat dels
presents, l’emplaçament dels taxis al carrer d’Àngel Guimerà. Un cop explicada la
proposició, s’entén millor i ha de dir que no té res a veure l’illot col.locat al carrer
d’Àngel Guimerà amb el del passeig de Gràcia de Barcelona, on el carril taxi-bus
anava en direcció contrària a l’habitual dels vehicles i suposava un perill. Quan el
GMPP diu, a la seva proposició, que la parada de taxis provoca problemes
circulatoris s’ha traït a sí mateix. Això no és així perquè, després dels bombers, les
ambulàncies, la policia i el Bus, els vehicles justificats per circular per la ciutat, són
els taxis. Per tant, si només circulessin aquests vehicles, no hi hauria problemes
de circulació. Cal, doncs, ser conscients del que es diu perquè sembla que es
vulgui prioritzar l’ús del cotxe particular respecte al transport públic i ha de ser al
revés. Quan van estudiar la proposta d’ubicar la parada de taxis al carrer d’Àngel
Guimerà, ja intuïen que, per les seves mides, podria ser problemàtica la parada en
sí mateixa, per l’abús de circulació que té aquest carrer, però, després de les
negociacions amb els mateixos interessats, aquests van arribar a la conclusió que
aquesta era la millor opció per a ells. L’equip de govern va fer rectificacions a la
proposta inicial dels interessats per tal d’afavorir els clients del taxi. Un cop posat
en funcionament, es veu que, possiblement no sigui la parada ideal per Manresa i,
probablement, s’hauria de buscar una altra alternativa. D’altra banda, potser ha de
continuar existint una part d’aquesta en coexistència amb l’altra. De les converses
que es mantenen amb els representants del sector del taxi es desprèn que,
curiosament, els taxistes estarien disposat a situar-se en algun dels
emplaçaments que l’equip de govern havia proposat inicialment com alternatiu a la
plaça de Sant Domènec, amb el què, possiblement, s’hagi de tornar a reunir la
Comissió Mixta de Circulació per tal de debatre la nova ubicació d’una de les
parades dels taxis de Manresa, un cop finalitzin les obres de Sant Domènec.
Aquest és un procés de discussió i debat que no s’ha tancat en cap moment i, per
tant, no procedeix la proposició del GMPP. L’equip de govern no pot votar
favorablement la proposta de la manera en què està redactada, però, el seu
esperit, que comparteix en el fons, se li fa difícil votar-lo perquè ja fa temps que
està treballant en aquesta direcció.
El sr. Oms i Pons diu que el seu grup està d’acord amb l’esperit de la proposició,
però considera que s’hauria de concretar. A la plaça és difícil fer-hi un aparcament
per a taxis de la manera que s’ha previst el projecte d’obres que es va aprovar.
Per això, essent conseqüents amb el projecte que van aprovar, el seu grup creu
que el carrer del Mestre Blanc podria ser un lloc ideal per fer una parada de taxis
donat que no queda afectat per les obres. A més a més es podria col.locar un
semàfor, coordinat a quatre bandes, al final del carrer d’Urgell com a solució
factible. Potser no hi cabrien tots els taxis però, a Manresa, hi hauria d’haver més
d’una parada. I, al sector comercial, és bo que hi siguin gran part d’ells. Demana a
l’equip de govern que es plantegi l’esperit d’aquesta proposició, amb la què el
GMCIU està d’acord, consistent en que hi hagi, al carrer del Mestre Blanch, una
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línia de taxis per tal d’apropar, els clients que fan servir els taxis, a la zona
comercial del barri antic, que considera que s’ho mereix, donat que és inviable la
ubicació a la mateixa plaça. De la manera en que està redactada la proposició, el
seu grup s’abstindrà en la votació, però, si s’acceptés la seva proposta, d’ubicar
immediatament a la proximitat de la plaça una parada, votaria afirmativament.
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup no tindria inconvenient en incorporar
l’esmena que ha suggerit del GMCIU si es té en compte l’esperit de la seva
proposició. És més, aquesta era la seva intenció. No s’atreviria mai a afirmar que
l’equip de govern no ha estat tantejant el diàleg amb cap col.lectiu. Ell mateix va
assistir a la Comissió Mixta de Circulació, però també vol recordar que, de la
manera que es va plantejar el projecte, era una parada no tancada però bastant
definitiva. Va votar favorablement com a solució per sortir del pas i parlar-ne més
endavant. I això és el que estan fent en aquest moment. És conscient que l’equip
de govern està dialogant contínuament amb els col.lectius afectats, però falta que
aquesta qüestió quedi clara per tranquil.litzar a bastants col.lectius que aquell dia
formaven part de la Comissió Mixta de Circulació i també a molts ciutadans que
no acaben de veure-ho clar.
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que no s’ha de demanar a l’equip de
govern que s’ho plantegi perquè ja fa molt de temps que ho ha fet i que està
treballant en aquesta direcció buscant les sortides tècniques més fàcils, com ara si
s’ha de fer algun gir a l’esquerra o a la dreta només per a taxistes per aconseguirlos un accés i sortida fàcils, si cal o no semaforitzar la zona, etc. L’equip de govern
ja es va plantejar seriosament tota aquesta qüestió quan va rebre la proposta. El
fet que semblés al GMPP que la proposta de l’equip de govern era tancada és
perquè, totes les propostes que es van presentar al gremi dels taxistes, en el seu
dia, que van ser moltes i molt variades, estaven molt estudiades i es va valorar
quines eren les millors i pitjors solucions. Quant al tema d’acostar els taxis a la
plaça de Sant Domènec, l’equip de govern no hi té inconvenient, aquesta proposta
d’ubicació dels taxis al carrer del Mestre Blanch ja l’havien fet ells en el seu
moment. En aquests moments, un cop vista l’experiència del carrer d’Àngel
Guimerà que, en un principi semblava la millor solució per al gremi dels taxistes,
diuen que potser s’han equivocat i que era millor la proposta anterior. No hi ha cap
solució que sigui del tot satisfactòria perquè, cadascuna d’elles té avantatges i
inconvenients. No té inconvenient en aprovar una transaccional sempre que el
gremi dels taxistes l’estudiï i la consideri com a viable.
L’Alcalde proposa que, dins l’àmbit de la comissió de circulació, s’estudiï la
viabilitat d’una segona parada de taxis al carrer del Mestre Blanch, com a voluntat
expressada per part de tots, a fi i efecte de determinar els elements perquè dir:
“molt proper a la plaça de Sant Domènec” és molt genèric. Ha quedat clar, per
part de tots, que a la plaça de Sant Domènec no s’hi poden ubicar i la solució del
carrer del Mestre Blanch és correcta pel que es desprèn de les intervencions dels
diferents grups. Proposaria la transaccional següent: “Que la comissió de
Circulació de l’Ajuntament de Manresa estudiï la viabilitat d’una nova parada de
taxis al carrer del Mestre Blanch”.
Sotmesa l’esmena transaccional a votació, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents i, per tant, s’acorda:
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Que la comissió de Circulació de l’Ajuntament de Manresa estudiï la viabilitat
d’una nova parada de taxis al carrer del Mestre Blanch.
8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOL.LICITANT QUE
S’INICIÏN ELS TRÀMITS PER PASSAR A RÈGIM DE GESTIÓ
INDIRECTA EL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“ANTONI ARDERIU I FREIXA Regidor i President del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa l’art. 103 de la Llei
Municipal de Catalunya i arts. 97.3 i 91.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de Novembre
de 1986, presenta la següent
PROPOSICIÓ
Antecedents.
El Govern d’Espanya va promulgar en el mes de juny de 1996 un Decret Llei en
el que, entre d’altres coses, es liberalitzava la prestació de serveis mortuoris i
se’n garantia la lliure competència com a mitjà per abaratir el servei i millorar la
qualitat. Aquest Decret entrava en vigor el mateix mes de juny.
Això, juntament amb la necessitat de reduir el sector públic per complir amb els
criteris de convergència per la Unió Europea, fa que s’hagin de buscar formes
que permetin concentrar en el que sigui possible l’activitat municipal en allò que
li és propi, cedint als diferents operadors tot allò que no sigui indispensable per
al bon govern d’una ciutat.
Per tant, vista la proximitat de l’aparició de diferents operadors en l’àmbit de la
prestació de serveis mortuoris, suposaria un estalvi per les finances municipals
i una millora de gestió, la cessió en règim de gestió indirecta del servei de
cementiri municipal.
TEXT DE LA PROPOSICIÓ:
- Que s’iniciïn els treballs per passar al règim de gestió indirecta el cementiri
municipal.
- Que, pels serveis tècnics corresponents, s’elabori el plec de clàusules i les
bases del concurs per al règim de gestió indirecta del cementiri municipal,
garantint la igualtat d’oportunitats, la lleial competència i la millora del servei.”
El sr. Arderiu i Freixa diu que és una proposta nova però que està en línia amb
el que s’està fent fora d’aquí actualment. Cal recordar que darrerament s’han
hagut de gastar diners per arranjar el cementiri municipal. Actualment, tant per les
lleis que es publiquen al “Boletín Oficial del Estado” com per la marxa de
l’economia en general, es tendeix, cada vegada més, a reduir el sector públic i
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deixar en mans privades allò que no és estrictament necessari. En aquest sentit hi
ha molts antecedents, no només aquí a Espanya, sinó, majoritàriament, i amb
més raó, a l’estranger. Aquest és un costum iniciat als Estats Units i estès per tota
l’Amèrica llatina, consistent en cedir la gestió dels cementiris municipals a mans
privades, a fi i efecte d’establir un sistema de gestió que eviti despeses a
l’Ajuntament i li proporcioni, d’altra banda, els ingressos adients. Seguint aquesta
fórmula, en el pressupost de l’Ajuntament, hi hauria un ingrés en lloc d’una
despesa. La proposta pretén que siguem capdavanters en l’acomodació als nous
temps i que s’adoptin les formes de gestió que estan triomfant arreu del món.
El sr. Esclusa i Espinal intervé dient que l’equip de govern votarà negativament
la proposició perquè està convençut que no cal anar a “corre-cuita” en aquest
tema. D’altra banda, i tenint en compte els antecedents de la proposició, no
s’imagina diferents operadors oferint cementiris més barats, i li estranya que el sr.
Arderiu, que es llegeix les lleis, no ho hagi fet amb aquesta del Partit Popular de
l’Estat, i en la què parla al capítol 3 de serveis funeraris i serveis d’escorxador.
També parla de liberalització dels serveis funeraris, no mortuoris. Per tant,
aquesta llei no obliga a gestionar indirectament el cementiri municipal de Manresa.
Per això, l’Ajuntament de Manresa, pot continuar gestionant-lo. L’equip de govern
continuarà treballant per millorar la gestió d’aquest servei i espera que s’acabi tot
l’enrenou de la liberalització dels serveis funeraris per l’ambigüitat de la llei de
Madrid i, a partir d’aquí, començarà a plantejar-se la possible gestió indirecta dels
serveis mortuoris.
El sr. Oms i Pons diu que el tema del cementiri de Manresa està bastant arrelat a
la ciutadania que el considera un dels llocs ben cuidats de la ciutat des de sempre
i amb un cert gust artístic en una part d’ell. El seu grup és del parer que no seria
bo que passés a mans privades. No hi ha hagut una mala gestió. El ciutadà està
satisfet del servei i no veu clar, per tant, liberalitzar aquest servei perquè hi ha una
tradició important, no hi ha hagut mai problemes al cementiri, sempre hi ha hagut
un servei molt correcte. Per tot això el seu grup votarà negativament la proposta.
El sr. Arderiu i Freixa diu que, en relació a la intervenció del Sr. Esclusa, ha de
manifestar que, a la seva proposició, no diu que hagi sortit cap llei que obligui a
passar a gestió indirecta el servei de cementiri municipal. El seu grup es refereix a
que estaria bé ser capdavanters i avançar-nos a allò que tard o d’hora vindrà.
Només cal donar un tomb per comprovar-ho. No estableix, per tant, que sigui
imperatiu sinó que ho suggereix.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 21 vots negatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU) i 3 vots afirmatius (GMPP).
8.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’IC-AUP-EV, ERC I GMS,
SOL.LICITANT QUE ES FACI ARRIBAR AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT LA QUEIXA D’AQUEST CONSISTORI PER NO
HAVER TINGUT EN COMPTE EL PARER DEL MUNICIPI EN
L’APLICACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA I QUE MANTINGUI ELS
CICLES FORMATIUS PÚBLICS DE GRAU MITJÀ A DIFERENTS
INSTITUTS DE LA COMARCA.
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El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“Proposició que presenten els grups municipals de l’Assemblea d’Unitat
Popular-Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Esquerra Republicana de Catalunya
i Grup Municipal Socialista al Ple de la Corporació:
Atesa la moció que aquest Ajuntament va aprovar amb data de 18 de març de
1996 demanant que el departament d’Ensenyament tingués en compte el parer
del municipi alhora d’aplicar la Reforma Educativa.
Atès l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels terminis inclosos en l’anomenat Pacte per a l’Aplicació de la
Reforma Educativa i en virtut dels quals, tant la proposta de Mapa Escolar de
Cicles Formatius com els que s’implantarien els cursos següents al de 1996-97,
serien acordats amb els Ajuntaments de Catalunya.
Atès que la proposta de Cicles Formatius públics de Grau Mitjà (la nova
Formació Professional) és clarament insuficient per atendre la demanda
previsible, que fa desaparèixer algunes especialitats iniciades el curs passat o
recentment (Sanitària, Manteniment d’Instal.lacions de Fred i Calor,...) i que
deixa sense cap oferta de cicles Formatius els altres municipis del Bages.
Atès l’esforç inversor, de preparació i d’establiment de convenis amb empreses
dels respectius sectors que han fet els Instituts d’aquests municipis.
Atès que aquesta oferta tendeix a reproduir la dicotomia entre Instituts de
Batxillerat i de Formació Professional que la Reforma Educativa, precisament
volia superar.
PROPOSEM
1r. Fer arribar al Departament d’Ensenyament la nostra queixa perquè ha
menystingut el paper del municipalisme català en l’aplicació de la Reforma
Educativa.
2n. Demanar al Departament d’Ensenyament que mantingui els Cicles
Formatius públics de Grau Mitjà que s’oferten a Sallent, Sant Vicenç de
Castellet, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada.
3r. Demanar al Departament d’Ensenyament que mantingui a Manresa els
Cicles de Grau Mitjà i superior que s’oferien el curs passat i que en comptes
d’ampliar l’oferta de l’IES Lacetània traslladant-hi Cicles des d’altres Instituts ho
faci incorporant en alguns dels que s’havien sol.licitat (Equips Electrònics de
Consum, Telecomunicacions o Desenvolupament de Productes d’Electrònica
Industrial).”
El sr. Casserras i Gasol explica que es tracta d’una proposició que no és
agradable, per l’equip de govern, haver de presentar però que, malgrat això, és
necessària. Haver de “renyar” una administració i, en aquest cas, l’administració
educativa per un tema tan important com és l’aplicació de la reforma educativa no
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és agradable. L’equip de Govern creu en la reforma educativa i considera que té
tota una colla de virtuts de les què una d’elles és estendre el dret a l’educació al
conjunt de la població. També té una concepció integral de l’educació com a
estratègia per fomentar la igualtat d’oportunitats, i tendeix a dinamitzar i posar el
dia les necessitats socials i el paper social de l’educació, tant pel que fa al
funcionament dinàmic de la societat, com a les exigències del teixit productiu.
Malgrat tot, es constata, i no només per part de l’equip de govern, sinó de tota la
comunitat educativa d’arreu del país, que aquest esperit que va animar al consens
sobre la necessitat d’aquesta reforma i va animar l’acord polític i social a l’entorn
d’aplicar aquesta reforma, a l’hora de fer-ho, es perd bastant. Per això han
considerat oportú presentar aquesta proposició que té un punt de crítica perquè hi
ha tota una colla de “serrells”, en general, que no estan clars, com ara, a l’hora de
desplegar els cicles formatius, que és la nova formació professional, o encara no
s’ha aclarit quin acabarà essent el futur d’elements que estaven proposats en el
mapa escolar com el Centre de Recursos per a deficients auditius o l’Institut
d’Ensenyament Secundari d’Idiomes o el Centre d’Educació Especial i, més
concretament, en aquest cas, s’han centrat en la proposta del departament
d’Ensenyament de cicles formatius per a la comarca del Bages de cara al curs
que ve. La queixa de l’equip de govern ve perquè fa pràcticament un any,
concretament, el 18 de març de 1996, aquest Ajuntament va aprovar una moció
en la què es demanava que l’aplicació de la reforma es fes de forma consensuada
amb els Ens locals i, per tant, això incloïa també l’Ajuntament de Manresa. Un any
després es constata que s’han fet tota una colla de propostes de forma unilateral
que no compten amb l’acord dels Ens locals ni de Manresa ni del conjunt del país,
ni de les entitats municipalistes que els agrupen i tampoc compten amb el suport
ampli de la comunitat educativa i que contradiuen tant l’avanç de mapa escolar
que, en el seu dia es va aprovar, com el pacte educatiu per a l’aplicació de la
reforma que es va signar el curs passat. Els punts de desacord, a més a més de
la qüestió de les formes, es basen en els continguts. La proposta inicial del
departament d’Ensenyament de cicles formatius de grau mitjà, que és el que
substitueix el primer nivell de formació professional, per al proper curs representa
una reducció d’oferta de cicles formatius perquè es passa de nou a set. Això
representa tant una pèrdua de llocs escolars públics com també una pèrdua de
varietat i, per tant, d’opcions. Entenent que, els cicles formatius que estaven en
marxa, responien força al que són les necessitats productives de la comarca i
tenien molt a veure amb la dinàmica socio-econòmica de l’entorn i, per això, tenien
el suport tant dels estaments acadèmics com dels empresarials i socials, per
exemple, representats en la fundació Lacetània o en els consells escolars,
aquesta és una pèrdua que no poden acceptar. D’altra banda, el criteri de deixar
sense cap cicle formatiu de grau mitjà cap institut de la comarca que no sigui de
Manresa, també consideren que és un factor de desequilibri territorial i que, a més
a més, introdueix una situació molt difícil per aquells instituts que l’any passat van
endegar la realització de cicles formatius que, en aquests moments, estan en
tractes amb empreses del seus sectors respectius per tal de trobar fórmules
d’acord a l’hora de fer les pràctiques, en la formació o en l’equipament dels propis
instituts i que, d’alguna manera, desmunta una part important de la tasca que ha
anat fent la fundació Lacetània durant els darrers mesos i que ha estat la
d’incorporar al conjunt d’instituts de la comarca que, en principi, oferten una
formació professional bàsicament orientada al que serien els cicles formatius. Per
tot això, l’equip de govern considera que la proposició és pertinent i necessària.
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En un moment en el què es constata que hi ha dificultats per a diferents sectors, a
l’hora d’accedir al mercat laboral i que, el nivell de qualificació acadèmica i
professional és bastant determinant, cosa que es pot comprovar amb les
estadístiques i la correlació que s’estableix entre nivells de qualificació
professional i acadèmica i accés al treball o situació d’atur i precarietat, consideren
que els pertoca defensar una oferta àmplia i que respongui a allò que es va
consensuar en el seu moment com a mapa escolar i les al.legacions que, per
acord molt majoritari, es van formular des del Consell Comarcal o des dels
consells escolars municipals.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que al seu grup li sap molt greu no poder
donar suport a aquesta proposició. Des que el seu grup és a l’Ajuntament ha anat
advertint que això passaria i l’equip de govern deia: “tranquils que estem
negociant”. Totes les mocions que, sobre aquest tema, presentava el GMPP van
ser rebutjades per l’equip de govern. Ara, com que aquestes negociacions no
s’han fet o s’han fet malament, es pretén que tot el Ple doni suport a l’equip de
govern. Cadascú ha de ser respectuós amb les seves accions i donar la cara per
allò que fa. Si, quan s’adverteix l’equip de govern, com que ho fa el GMPP, diu
que això se’ls deixi a ells perquè ho faran millor, i després no ho fan, no poden
pretendre demanar el suport de tot el Ple per amagar, dissimular o, en definitiva
enganyar sobre el resultat d’una mala gestió. Això és l’únic que s’ha fet en aquest
tema. S’ha volgut menysprear tot el que se’ls anava dient des d’un bon principi i
l’equip de govern no feia ni cas, i ara, “correm-hi tots que això crema”. A part
d’això també els sembla fora de lloc que es parli de Sallent, Sant Vicenç i Sant
Joan de Vilatorrada, que són municipis que estan en igualtat de condicions que
l’Ajuntament de Manresa i que són tant o més sobirans que l’Ajuntament de
Manresa. Considera que és una ingerència absolutament fora de lloc, ficar-se amb
el que facin aquests municipis. En tot cas, s’ha de plantejar la proposició a
l’organisme adient, que pot ser el Consell Comarcal o la Diputació, i que allà es
decideixi. Però presentar una proposició sobre l’Ajuntament de Sallent o de Sant
Vicenç de Castellet en aquest Ple, està fora de lloc. Per tot això, el seu grup
s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició.
El sr. Oms i Pons diu que aquest és un tema molt important i que val la pena que
es debati al Ple perquè és una de les qüestions que marcarà l’ensenyament
durant molts anys. El seu grup s’ha estudiat amb molta cura la proposició de
l’equip de govern i consideren que s’han de mantenir els pactes que hi havia, però
no veuen bé que l’Ajuntament de Manresa opini respecte als Ajuntaments de la
comarca perquè, en tot cas, això s’hauria de plantejar al Consell Comarcal. Però
des d’un punt de vista solidari, el seu grup accepta que es faci referència a altres
Ajuntaments, però consideren que el Ple ha de tractar els temes que afecten a
Manresa i no els de la comarca. Cal dir també que, en principi, no hi ha hagut cap
manifestació pública del Conseller respecte a que aquesta qüestió hagués de
canviar quant al que estava pactat, sinó que només hi ha hagut unes notes o uns
contactes. El Conseller ha dit que aquest tema es solucionarà i el seu grup creu
que així serà i, per les notícies que té, es pot dir que no hi haurà un trencament
respecte al que, en principi, s’havia pactat. Respecte al redactat de la proposició,
el seu grup demana que on diu: “... ho faci incorporant-en alguns dels que s’havien
sol.licitat ...” digui “ ... ho faci estudiant la incorporació d’alguns dels que s’havien
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sol.licitat ...”. Si l’equip de govern accepta aquesta transaccional que proposa el
GMCIU, votaran afirmativament.
El sr. Casserras i Gasol diu que, en aquest moment, no té present que el GMPP
hagi fer cap proposició respecte a aquest tema. Però deixant de banda això, cal
dir que l’equip de govern ha tingut molta cura respecta a aquesta qüestió des del
primer moment. Una altra cosa és que la demagògia és de franc i, si hi ha la
televisió al davant, a més a més, és agraïda. Considera que no hi ha hagut
negligència. Hi ha correspondència i reunions abundoses i, una cosa molt diferent
és que el tarannà del departament, no hagi estat sempre el que considera com a
adequat, i per això han passat coses com les del curs passat quan el departament
d’Ensenyament es va veure obligat a acceptar per passiva o pels fets i no per les
paraules en veure que, algunes de les coses que proposava l’Ajuntament, eren
més encertades que aquelles que es proposaven inicialment, quant a previsió de
nombres de grup, oferta de cicles, etc. Per tant, d’alguna cosa serveix quan
l’Ajuntament es mou. D’altra banda, respecte a la referència de la comarca, cal dir
que la proposició es pot redactar com convingui perquè no sembli que trepitgen
l’autonomia municipal de ningú, però cal tenir present que, una de les gràcies que
considera que té la reforma, és que planteja els cicles formatius amb un caire
comarcal, és a dir, que és absurd tenir uns quants instituts que ofereixen cicles
formatius repetits, perquè és una dispersió d’esforços i, només en alguns casos
molt concrets, quan es pugui justificar que és una especialitat que té una altíssima
demanda en un territori concret, cada institut juga unes determinades cartes de
cicles formatius i, aquesta línia d’intentar no entrar en una competència que
tampoc tindria massa sentit, és la que s’ha valorat des de sempre des de
l’Ajuntament. Una de les intervencions important que s’han fet, que considera que
no ha estat mèrit d’aquest Ajuntament i prou però en el que sí que hi ha participat,
és l’operació que ha permès que els diferents instituts de la comarca que
ofertaven algun tipus d’ensenyament professional, s’adherissin o participessin en
la fundació Lacetània que, en principi, tenia un àmbit estrictament local. Dins
d’aquest marc els instituts de la comarca havien entrat en una mena de “fair-play”
de repartir-se alguns dels cicles i, el fet que es faci referència als instituts de la
comarca, és perquè consideren que, d’alguna manera, també és un valor afegit el
fet que, no forçosament, tots els cicles hagin de ser a Manresa, en primer lloc
perquè, difícilment, trobarem a Manresa una distribució prou adient per tota l’oferta
que es necessita, i, en segon lloc, perquè alguns dels cicles que a la proposta
inicial desapareixien, també són accessibles per als alumnes de Manresa i són
ofertes ubicades fora de la ciutat, a Sant Vicenç, Sallent o Sant Joan de
Vilatorrada. Si convé, es pot no posar els noms concrets dels pobles o els noms
dels instituts però, d’alguna manera, sí que els sembla que s’hauria de recollir la
necessitat que una certa distribució es respectés perquè això formava part de
l’avanç del mapa escolar i consideren que la capitalitat també ha de ser ben
entesa en aquest sentit. No es pot aspirar a ser l’única ciutat amb instituts que
ofereixen cicles formatius de la comarca, també hi ha d’haver una certa distribució
racional, condicionada als espais i a les capacitats de cadascú, però el cert és
que, els instituts de la comarca, han fet un esforç, i, per tant, d’alguna manera,
se’ls ha de reconèixer. Aquesta és la posició de l’equip de govern. Potser es pot
canviar el redactat de la proposició i entenen que, d’alguna manera s’hauria de
recollir, i pel que fa a la proposta del redactat del punt tres, no hi ha cap problema
a substituir aquestes indicacions tan concretes pel redactat que proposava el
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GMCIU, d’estudiar la incorporació de cicles que ja s’havien proposat dins del
mapa escolar.
El sr. Arderiu i Freixa insisteix en que, en reiterades intervencions, el seu grup ha
denunciat la pèrdua de cicles i capacitats formatives en aquesta ciutat. Si en
aquells moments s’haguessin aplicat els remeis, potser ara no hi hauria aquest
problema. La tasca dels qui composen el Ple, és la de defensar el que passi a la
ciutat de Manresa i no la d’ajudar a les escoles franceses a que sobrevisquin,
perquè per això tenen l’Estat francès. La tasca que s’havia de fer, no s’ha fet i la
prova és la presentació d’aquesta proposició. El GMPP ho ve anunciant des de fa
temps i no se li ha fet cas i per això es troben en aquesta situació. Demana a
l’equip de govern que no pretengui defugir de la seva responsabilitat en aquest
tema presentant una moció de “som-hi tots”.
L’Alcalde intervé dient que s’incorporaria a la proposició: “... estudiar la
incorporació d’alguns cicles que s’havien sol.licitat ...”.
El Secretari explica que l’esmena transaccional pressuposa que el grup o grups
signants de l’esmena, la retirin i que tots els grups acceptin la transaccional.
L’Alcalde diu que li sembla que és un acord important i que no val la pena
plantejar-lo al proper Ple, atès que és un tema que interessa en aquests moments.
Donat el posicionament del GMPP, es veu difícil poder fer una esmena
transaccional. Per salvar aquesta situació, proposaria que s’aprovés tal i com està
i s’incorporés una carta de l’Alcalde o dels diferents grups, matisant aquesta
situació.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que l’Alcalde ha atribuït al seu grup una
manifestació que no han fet en cap moment. Prega al sr. Secretari que ho
confirmi. Si l’equip de govern fa una transaccional sobre aquest tema, el seu grup
és conscient de la necessitat d’aquesta qüestió i, per tant, aprovarien el fet que es
fes una transaccional i després s’abstindrien en la votació. Però són personalment
i col.lectivament conscients de les necessitats de l’Ajuntament i, a diferència
d’altres grups, les solen acceptar.
El Secretari diu que, tal i com ha comentat abans, l’article 59 del ROM, que està
vigent en aquest aspecte, perquè no modifica el Reglament d’Organització i
Funcionament, diu: “ Es podran plantejar esmenes transaccionals com a
conseqüència d’un debat sempre que aquesta transacció sigui acceptada per tots
els Grups Municipals i el signant de l’esmena que hagués originat el debat, la
retirés. A efectes de documentar la fórmula transaccional aquesta es redactarà
per escrit, un cop acabada la sessió i es signarà pels acceptants per a la seva
incorporació a l’acta de la sessió.” , és a dir que això pressuposa l’acceptació de
l’esmena transaccional per tots i cadascun dels grups municipals, inclòs el GMPP.
L’Alcalde demana al GMPP si accepten l’esmena transaccional.
El sr. Arderiu i Freixa contesta que no tenen el text de l’esmena transaccional
però, li agradaria que fos suprimit on diu: “... Sallent, Sant Vicenç de Castellet, ...”.
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L’Alcalde explica al sr. Arderiu que el text de l’esmena transaccional és
exactament el mateix que el de la proposició però incorporant: “... estudiant la
incorporació d’alguns dels que s’havien sol.licitat...”, concretament a la línia tercera
del punt tercer del “proposem”.
El sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup no vol posar pegues al Ple i el seu
tarannà farà que acceptin aquesta esmena transaccional. Però vol que quedi clar
que amb això no volen donar “patent de cors” a una mala gestió. Per afavorir
l’agilitat del Ple, el seu grup aprovarà l’esmena transaccional.
L’Alcalde agraeix al sr. Arderiu la seva posició perquè considera que la millor
manera de defensar els interessos de la ciutat és donar suport a aquesta
proposta. A efectes estrictament formals, l’equip de govern retiraria la proposició, i
incorporaria una esmena transaccional que tindria exactament el mateix redactat
de la proposició, però on diu: “...cicles des d’altres instituts, ho faci incorporant-en
alguns dels que s’havien sol.licitat...” diria: “... cicles des d’altres instituts, ho faci
estudiant la incorporació d’alguns dels que s’havien sol.licitat...”.
Sotmesa l’esmena transaccional a votació, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i, per tant s’acorda:
1r. Fer arribar al Departament d’Ensenyament la nostra queixa perquè ha
menystingut el paper del municipalisme català en l’aplicació de la Reforma
Educativa.
2n. Demanar al Departament d’Ensenyament que mantingui els Cicles
Formatius públics de Grau Mitjà que s’oferten a Sallent, Sant Vicenç de
Castellet, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada.
3r. Demanar al Departament d’Ensenyament que mantingui a Manresa els
Cicles de Grau Mitjà i superior que s’oferien el curs passat i que en comptes
d’ampliar l’oferta de l’IES Lacetània traslladant-hi Cicles des d’altres Instituts, ho
faci estudiant la incorporació d’alguns dels que s’havien sol.licitat (Equips
Electrònics de Consum, Telecomunicacions o Desenvolupament de Productes
d’Electrònica Industrial).”
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE
S’INSTI AL GOVERN ESPANYOL A RETIRAR DE LA CIRCULACIÓ LES
NOVES MONEDES DE 50 PESSETES AMB LA IMATGE DE FELIP V.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“Atès que l’Estat ha posat en circulació una nova moneda de 50 pessetes amb
la imatge de Felip V.
Atès que creiem que és una provocació per part de l’Estat, el qual pretén
revaloritzar la figura d’un rei espanyol que annexionà Catalunya per la força de
les armes i que representa l’Espanya més fosca i intransigent.
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Atès que Felip V suposa el centralisme més uniformitzant i negador d’identitats,
institucionalitzat pel Decret de Nova Planta pel que s’abolien totes les llibertats
de Catalunya.
DEMANA:
Primer.- Instar al govern espanyol a retirar de circulació aquests exemplars,
perquè “la construcció d’un Estat plurinacional no pot edificar-se sobre símbols
que representen un model esgotat i que atempten contra la dignitat més
elemental del poble de Catalunya”.
Segon.- Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi a les manifestacions i actes
de desgreuge que en motiu d’aquest tema es realitzin arreu del principat.
Traslladar aquesta moció a les Corts Generals de l’Estat i al Parlament de
Catalunya.”
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l’esmena d’addició presentada per l’equip
de govern i que, transcrita, diu el següent:
“Vista la moció presentada pel grup municipal de CiU al Ple ordinari de 17-03-97,
els grups municipals que integren l’equip de govern (GMS, ERC, i IC-AUP-EV),
proposen al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Afegir un punt tercer que tindrà el següent redactat:
Tercer.- Instar al govern de l’Estat que incorpori en totes les seves manifestacions
monetàries, especialment en paper moneda, la pluralitat de llengües de l’Estat tal i
com ho han estat fent d’altres estats europeus (per exemple Suïssa, Noruega i
Bèlgica).
El sr. Oms i Pons explica que aquesta moció és per una qüestió de principis. El
seu grup considera que el poble de Catalunya ha de manifestar el seu rebuig
quant a que ara s’ha fet un esforç per retirar totes les monedes en les que hi havia
el dictador i sembla que hi ha algú que s’enyora i n’ha de posar un altre. Ja sap
que no és aquest l’esperit i que hi ha una comissió. Per a Castella, Felip V va ser
un gran rei, però no per a Catalunya. Si ara hem de fer l’Espanya en la què
estiguem tots presents, aquesta sensibilitat s’hauria de tenir en compte. Demana,
per tant, que aquestes monedes es retirin perquè considera que tenen motius i
que no es poden desenterrar greuges. En relació a l’acord que proposa l’esmena
d’addició de l’equip de govern, per part del seu grup, no hi ha cap inconvenient en
incorporar-la i considera que complementa molt bé la moció. Per això el seu grup
ho accepta.
El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que és interessant una moció d’aquest
tipus perquè, segurament que gairebé tots coincidiran en dir que és correcta. Hi
ha una manca de sensibilitat, potser no tant de l’Estat en sentit abstracte, però sí,
de vegades, dels governants espanyols o de la Casa de la Moneda i Timbre que
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no ens permet acabar-nos d’alliberar d’aquestes imatges que hem anat
arrossegant durant 22 anys. Després del final de la dictadura les monedes del
general i, ara que semblava que havien desaparegut, apareixen les del Felip V.
Segurament una posició com la de l’Ajuntament de Manresa, que, a més a més,
parla, en aquest cas, com a equip de govern, sorprendrà si ho adrecen a les Corts
Generals i, fins i tot, a la fàbrica de la Moneda i Timbre, perquè creu que, de
vegades, ens troben força mesells, perquè, de fet, hem estat 22 anys arrossegant
les monedes del general i, segurament, diran a què ve això de la sensibilitat i,
potser ho qualificaran de “ñoñería”, però, en qualsevol cas, sí que és un gest que
revela, com a mínim, aquesta necessitat de sensibilitat dels pobles de l’estat
espanyol. Precisament i amb aquesta voluntat de donar per bona la construcció
de l’Estat plurinacional, i ara parla com a Esquerra Republicana, podríem dir que
això és un tramvia o un metro i que hi ha gent que pensa parar en la primera o
segona parada, altres que volen arribar a la quarta, i els qui, com ell, diuen que
volen fer el recorregut fins al final. Però, mentre el tramvia va, proposen fer
aquesta esmena d’addició, no tant per manifestar el desacord amb la figura de
Felip V, perquè podria semblar que només ens exclamem quan “ens pugen a
cavall”, sinó que, a més a més, es vol reclamar que, al paper moneda que circula,
i seguint tot un exercici de demostració de voluntat plurinacional, d’avançar més
enllà de l’autonomia, potser cap al federalisme, deixar clar que a l’Estat espanyol,
actualment, tal i com reconeix la Constitució Espanyola, existeix no tant sols la
llengua castellana, sinó, almenys, tres altres. És un exemple que els ha semblat
que era clar perquè citen tres estats però, en altres llocs d’Europa, això funciona
així, i, per tant, els semblaria pertinent donar per bo el conjunt de tota la moció.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació
d’aquesta moció perquè cal recordar que són a l’Ajuntament de Manresa i aquesta
qüestió no és de la seva competència. Si es dediquessin més a allò que els és
propi, potser no passarien fets com els dels cicles formatius. Si, per comptes de
dedicar-se a les monedes i a les escoles franceses, es dediquessin als temes que
són propis de l’activitat municipal, potser els aniria millor. Així mateix vol recordar
que, seguint el mateix principi que inspira la moció, també s’hauria de demanar la
dissolució dels mossos d’esquadra perquè va ser un cos creat pel propi Felip V.
Però insisteix en el fet que aquest no és un tema de competència municipal i, per
tant, s’abstindran.
Sotmesa la proposició a votació, amb l’esmena d’addició incorporada, s’aprova
per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU), i 3
abstencions (GMPP), i, per tant, s’acorda:
Primer.- Instar al govern espanyol a retirar de circulació aquests exemplars,
perquè “la construcció d’un Estat plurinacional no pot edificar-se sobre símbols
que representen un model esgotat i que atempten contra la dignitat més
elemental del poble de Catalunya”.
Segon.- Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi a les manifestacions i actes
de desgreuge que en motiu d’aquest tema es realitzin arreu del principat.
Tercer.- Instar al govern de l’Estat que incorpori en totes les seves manifestacions
monetàries, especialment en paper moneda, la pluralitat de llengües de l’Estat tal i
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com ho han estat fent d’altres estats europeus (per exemple Suïssa, Noruega i
Bèlgica).
Traslladar aquesta moció a les Corts Generals de l’Estat i al Parlament de
Catalunya.
8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE
S’ENDRECI LA ZONA DELS JARDINETS DE LA PROLONGACIÓ DEL
CARRER GENERAL PRIM.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“Davant l’estat lamentable en què es troben els jardinets de les escales que hi
ha a la prolongació del carrer General Prim.
El Grup Municipal de CiU
PROPOSA
Que s’endreci la zona esmentada, tot aplanant el carrer, compactar-lo i posanthi una capa de tot-u, en el cas que no es pugui asfaltar.”
El sr. Oms i Pons diu que considera que la proposta és prou clara perquè no
calgui afegir-hi res. Suposa que el regidor de circulació coneix l’estat d’aquest
carrer i el seu grup demana que s’arrangin les jardineres que hi ha i s’aplani el
carrer. Com que és un carrer pel què, de vegades hi passa ell, els ha semblat
pertinent presentar aquesta proposició.
El sr. Canongia i Gerona diu que el sr. Oms considera la proposta prou clara i ell
li demana que se la llegeixi amb atenció perquè parla d’un lamentable estat dels
jardins i proposa que s’arrangi un carrer. Per tant, la proposició no és del tot clara,
tot i que l’explicació que ha donat sí que la fa més entenedora, perquè, de la
manera que està escrita, indueix a confusió. La prolongació del carrer del General
Prim és un carrer a dos nivells. El primer nivell és urbanitzat i els dos nivells estan
connectats a través d’unes escales que estan en bon estat de conservació i
flanquejades les dues bandes per dues jardineres amb truanes que no es pot dir
que siguin genials, però que estan en bon estat i, potser, requereixen una mica de
cura per part dels serveis de jardineria, però no es pot dir que estiguin en un estat
deplorable. La urbanització d’aquest carrer estava programada per l’any 1998. És
cert que les pluges intenses d’aquest hivern, han malmès molt l’estat del carrer
però cal tenir en compte que és un carrer que no està asfaltat i, d’altra banda, s’hi
ha actuat molt poc, perquè tenia un estat de conservació molt bo, i era un terra
molt compactat i el problema d’ara és que ha aparegut un forat important. S’hauria
de remoure tota la terra i tornar a compactar el carrer. Aquest tema fa dubtar
perquè considera que, per més que es faci ara, no tindrà el nivell de compactació
que tenia abans, perquè la naturalesa fa coses que l’home, de vegades, no és
capaç d’arranjar. I, tenint en compte que aquest carrer s’ha d’urbanitzar l’any que
ve, la decisió és difícil perquè no saben si fer una inversió important ara per tal de
solucionar el problema, abans de la urbanització. Però, en qualsevol cas,
l’Ajuntament és molt conscient de l’existència d’aquest problema i ho té pendent
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de resoldre i algun arranjament farà per sortir del pas. Quan planifiquen les
urbanitzacions dels carrers de la ciutat, prioritzen aquells que tenen habitatges al
seu voltant per tal de tapar els forats que van apareixen. Afortunadament, no n’hi
ha gaires, i , “Déu n’hi do”, els que es faran aquest any, i cada any se’n aniran fent
uns quants més per tal d’aconseguir resoldre en quatre o cinc anys el tema dels
petits carrers que no presenten més dificultats que la urbanització d’un tram de
cinquanta, seixanta o setanta metres, segons cada cas. L’equip de govern votarà
afirmativament aquesta proposició perquè, aquesta és una qüestió que ja els feia
patir a ells mateixos.
El sr. Javaloyes i Vilalta agraeix la bona explicació del sr. Canongia, sobretot pel
que fa al tema dels jardins i també al de la pavimentació i urbanització del carrer.
Ell diferenciaria entre els dos aspectes de la urbanització d’una banda i els jardins
d’una altra. Se n’alegra que només hagin tardat nou mesos a rectificar una qüestió
respecte a la què van votar en contra quan el 20 de maig de l’any passat el GMPP
va presentar una proposta en la que no demanaven concretament l’arranjament
dels jardinets del carrer del General Prim, però sí de l’estat global dels jardinets de
tota la ciutat. Tant és que hagin tardat aquests nou mesos, com tant seria si
n’haguessin tardat sis o deu, perquè del que es tracta, en definitiva, és que una
part dels problemes de la ciutat, es vagin solucionant. El seu grup votarà
favorablement a la proposició.
El sr. Canongia i Gerona intervé dient que a l’Ajuntament hi ha uns quants
jardiners força bons, que no paren de treballar i que han fet un esforç considerable
durant els últims anys, per mantenir els jardins d’aquesta ciutat en un nivell
acceptable. No es pot arribar a tot arreu perquè els recursos són limitats i a tots
ens agradaria poder tenir jardins anglosaxons a casa nostra, però estem en un
país mediterrani amb clima sec i, per això, els nostres jardins requereixen d’uns
esforços suplementaris que els fan molt més cars i, per tant, s’ha d’anar amb
compte. Li sembla que no té res a veure la proposició que el GMPP va presentar
fa uns mesos, amb el que es debat en aquest moment, i, per tant, no val la pena
que es discuteixin gaire més. Només volia deixar constància que l’Ajuntament té
un bon equip de jardiners que treballa força i que se’n surt bé amb els mitjans que
té per poder donar un aprovat als jardins de la ciutat.
El sr. Javaloyes i Vilalta contesta que no té la intenció d’allargar el debat
innecessàriament, però vol dir-li al sr. Canongia que “no hi ha més bon sord que
aquell que no vol escoltar”. No ha dit que els jardiners actuïn deficientment ni que
el personal de l’equip de Manteniment siguin uns paràsits ni res semblant. Confia
plenament en l’activitat de l’equip de Manteniment i dels jardiners d’aquesta casa i
està convençut, i mai ho ha posat en dubte, que estan al cent per cent del seu
rendiment. No es poden confondre les coses perquè només volia fer referència a
la seva proposició del 20 de maig de l’any passat respecte a la què l’equip de
govern va dir que votava en contra perquè l’actuació més ràpida, àgil i possible
que ells demanaven, ja l’estaven fent.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
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8.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE
S’APROFITI L’ESTRUCTURA DE L’ESCOLA TALLER PER A LA
INSTAL.LACIÓ DELS VITRALLS DE L’EDIFICI CASINO.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“Atès que en la tercera fase del Casino hi ha prevista la instal.lació dels vitralls.
Davant la bona feina realitzada per l’escola taller que ha instal.lat els vitralls
nous a l’església de Crist Rei.
El Grup Municipal de CiU.
PROPOSA
Instar des de l’Ajuntament a l’empresa constructora que aprofiti l’estructura de
l’escola taller, tot contractant els seus treballadors, per tal de realitzar la
instal.lació dels vitralls de l’edifici del Casino.”
El sr. Oms i Pons explica que una de les qüestions existents, quan es va tirar
endavant l’escola de vitralls, era que hi havia força possibilitats a Manresa que
funcionés bé i que hi haguessin contractacions. Per tant, ara hi ha l’oportunitat de
fer els vitralls, considera que la gent que ha passat per l’escola-taller pot
col.laborar. L’Alcalde és conscient que hi ha una exposició en la què s’ha
demostrat la qualitat dels treballs que són capaços de fer, i considera que seria bo
que l’empresa constructora contractés aquests nois. Per tant, la seva proposició
consisteix en procurar que l’empresa els contracti per poder tirar endavant,
d’aquesta manera, els vitralls i ja es discutirà més endavant la manera en què es
pot acabar els de l’església de Crist Rei.
El sr. Garcia i Comas diu que aquesta proposició ja va aparèixer quan es va
aprovar la contractació de l’obra de la fase tercera de la segona etapa del Casino
amb l’empresa Cots i Claret. El sr. Oms ja va proposar en aquell moment, que es
demanés a l’empresa constructora que tingués en compte l’existència de l’escolataller. Aquestes gestions ja s’han fet. L’empresa ha entrat en contacte amb
l’escola. Els vitralls que han de fer per a l’edifici del Casino són molt més senzills
que els de l’església de Crist Rei perquè són figures molt regulars. En canvi les
figures de l’església de Crist Rei pertanyien a un projecte del sr. Josep Maria
Massegú i eren molt més complexes geomètricament. L’única dificultat existent
seria la manera com s’ha de fer el contracte perquè l’escola-taller està finançada
per l’INEM. En els amidaments del projecte del Casino, hi figuren partides
econòmiques per poder construir els vitralls.
El sr. Collado i Llort diu que considera que s’han de felicitar tots per la tasca que
ha fet l’escola-taller respecte a la restauració dels vitralls i també per l’exposició de
l’església de Crist Rei. En la darrera part de l’escola-taller hi ha una proposta
anomenada “Proposta del Pla d’Inserció” en la què el monitors estudiaran la
possibilitat que els alumnes s’hi acullin. L’Ajuntament procuraria que fos el més
àmplia possible, proposant que hi hagués una empresa d’autoocupació respecte a
aquests temes i, en tot cas, aquesta és una qüestió que es tindrà en compte. Amb

105
la Proposta del Pla d’Inserció no només es procura que els alumnes siguin
contractats per una empresa sinó que es preveu la possibilitat que en formin una
entre uns quants d’ells. Això no és fàcil però l’Ajuntament farà tot el que calgui
perquè, la formació que han rebut aquests alumnes i que ha estat molt bona,
pugui ser convertida en autoocupació.
El sr. Oms i Pons diu que està totalment d’acord, perquè aquest és el camí i no
creu que l’Ajuntament tingui dificultats a l’hora de rebre subvencions, perquè els
alumnes han fet una feina ben feta.
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup votarà favorablement perquè és bo
que l’Ajuntament ajudi a aquests alumnes perquè tinguin oportunitats de treballar
després d’haver après un ofici. Si no fos així, no serviria de res haver fet aquest
camí a l’escola-taller. Encoratja al sr. Collado i al sr. Garcia a fer les gestions
oportunes per poder tirar endavant tot això.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
8.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE
S’INICIÏN LES GESTIONS PERTINENTS PER TAL D’EVITAR LA
DEGRADACIÓ DEL PONT GÒTIC DEL CEMENTIRI.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“Davant l’estat precari en què es troba el pont del cementiri i donat el valor
monumental que té per la nostra ciutat i per tal d’evitar la seva degradació.
El Grup Municipal de CiU.
PROPOSA
Iniciar les gestions amb les administracions competents per tal d’evitar la
degradació del pont gòtic del cementiri i conservar-lo en el més bon estat
possible, tot donant-li el relleu que com a monument es mereix.”
El sr. Oms i Pons explica que Manresa té una entrada sud amb moltes
possibilitats per al futur, encara que han d’anar acompanyades de molts diners
que no hi són. Tots sabem el difícil que és aconseguir els mitjans per tirar
endavant, però s’ha pogut arreglar el Parc de la Seu i altres coses que han anat
millorant la “façana”. És bo començar a pensar en la “façana” nord on hi ha un
monument gòtic molt important, però Manresa no ha estat mai abocada a la
sortida nord. Consideren que s’haurien de començar a fer les gestions que ja
saben que són lentes i dificultoses però, un dia o altre s’ha de començar, per tal
que el pont gòtic, pogui ser restaurat, traient l’arbrat que hi ha als costats i
il.luminant-lo. Els propis manresans quedarien parats de les possibilitats
d’aquest pont que és una joia. Potser, com a conseqüència de tenir una
“façana” sud molt més potent, ens hem oblidat de la “façana” nord. Per tot això,
el seu grup demana que l’Ajuntament iniciï les gestions per tal de trobar
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subvencions, esbrinar, fins i tot , si hi ha algun programa europeu, a través del
què es pugui restaurar aquest pont.
El sr. Fontdevila i Subirana diu que, en principi, la idea li sembla bona però, el
primer que el distreu és que no se sap si es parla de “façana” nord, sud o
potser és la de ponent. Però tant és. Entrant en el contingut estricte de la
proposta, cal dir que el verb “iniciar” és molt poca cosa, i l’equip de govern
suggereix que es digui “continuar” perquè aquesta tardor va visitar amb
l’Alcalde, al conseller sr. Pujals que, en aquell moment era el nou conseller de
Cultura de la Generalitat, i li van exposar, a més a més del tema dels grans
equipaments que s’estan realitzant a Manresa, i en els què es treballa de
manera conjunta amb la Generalitat, com ara l’arxiu o la biblioteca del Casino,
la qüestió de l’1 % cultural. Respecte a aquest tema, van fer tres propostes, al
director general de Patrimoni, sr. Huguet i Reverter i al conseller sr. Pujals,
consensuades amb el departament d’Urbanisme, respecte a les obres
estrictament de patrimoni com ara les del Pont Nou. Les tres propostes es
referien a la Font de Neptú amb el Pont Nou, dit popularment de la Pirelli, al
Pont Llarg del Poal, que havia tingut una incidència sobre l’Eix, i a la
remodelació de l’entorn de la Seu amb la possibilitat d’obrir el carrer Bastardes.
Amb la presentació d’aquests tres temes, van haver d’agrair al conseller sr.
Pujals la seva sinceritat. Va explicar clarament que, en l’anterior legislatura, el
conseller sr. Guitart, va legislar l’1 %, però la pròpia Generalitat encara no ha
trobat la fórmula per aplicar-lo. El seu compromís, com a nou conseller de
cultura, va ser que, al llarg d’aquesta legislatura, buscaria les fórmules per a
l’execució de l’1 per cent cultural. Aquesta sinceritat demostra un tarannà
interessant de conseller de Cultura, però també va fer que, a diferència del
tema del Casino o de l’Arxiu, en els què hi va haver molt bona entesa,
marxessin una mica amb la “cua entre cames” perquè havien anat a Barcelona
a buscar l’1 per cent cultural d’una gran obra i gran estructura pública que
també passa per Manresa com és l’Eix Transversal. Per això, tenint en compte
que ja s’havien fet molts escrits a la Generalitat, prefereix el verb “continuar” i a
partir d’aquí, amb aquest mínim canvi, que vol dir que hi estan treballant,
admet, com a regidor de Cultura i també ho admeten, com a govern de la
ciutat, tots els altres regidors, qualsevol suggeriment, no només davant de la
Generalitat, sinó d’aquells programes que, bé perquè són catedrals i van a
càrrec de l’Estat espanyol, o bé perquè en trobarien d’altres d’abast europeu,
siguin capaços de perseguir per a tres obres emblemàtiques des del punt de
vista patrimonial que són la Font de Neptú, i el Pont Nou, el Pont Llarg, del
Poal, o, el més emblemàtic de tots, que és l’acabament del conjunt de la Seu.
Si els sembla que el fet de voler canviar el verb de la proposició és ser puntós,
estan disposats a tolerar l’”iniciar”, però, almenys, vol deixar explicat que
“continuaran”.
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que els seu grup s’adhereix completament a la
proposició i se’n alegren que sigui una continuació. Amb l’àmplia explicació del
regidor de Cultura, considera que no cal afegir-hi res més. Però volia comentar,
parlant de ponts, que n’hi ha un que també és bastant interessant per a la
ciutat, potser no pel seu estil artístic, però sí pel seu estil pràctic, i que és el
Pont de Sant Francesc, al què també convindria una bona repassada.
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L’Alcalde diu que, per no entrar en el procés carregós d’aprovar una esmena
transaccional, l’equip de govern estaria disposat a aprovar la proposició tal com
s’ha presentat, donat que, amb la intervenció del sr. Fontdevila, ja ha quedat
clar que s’estan fent gestions des de fa temps respecte a aquest tema.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d’urgència dels 2 assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per 21 vots
afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU), i 3 abstencions
(GMPP), de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art.
51.1.e) del ROM.
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que al seu grup li agradaria que
s’expliquessin els motius de la urgència d’aquests assumptes.
L’Alcalde contesta que el primer és un dictamen que es diu “LOCALRET” referent
a l’adhesió d’aquest municipi al consorci que contractarà tot el cable a Catalunya.
El sr. Collado ja explicarà que es tracta d’un pacte entre l’Associació de Municipis,
la Federació de Municipis i el departament d’Indústria i es pretén que, a partir del
mes de maig o de juny d’aquest any, es faci la contractació de les respectives
pliques. Per això hi ha hagut un posicionament per part de les dues organitzacions
municipalistes en el sentit que els ajuntaments vagin de pressa a l’hora d’integrarse dins del consorci. Considera que és un motiu prou important, per la seva
estratègia, per votar la urgència. Respecte al segon tema sobrevingut, es tracta
d’un reconeixement de crèdit per a la realització d’una revisió de preus, que ha
passat per la corresponent comissió informativa. Demana al sr. Javaloyes si es
pot donar per bona l’anterior votació.
El sr. Javaloyes i Vilalta diu que li agradaria tornar a votar la urgència.
L’Alcalde contesta que no hi ha cap problema per part de la presidència en tornar
a votar.
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d’urgència dels 2
assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i
l’art. 51.1.e) del ROM, i a continuació, s’entra en el coneixement dels assumptes.
9.1

APROVAR INICIALMENT LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI
LOCALRET, DELS ESTATUTS PELS QUALS S’HA DE REGIR I OBRIR
EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’ha rebut en aquest Ajuntament una proposta per a la constitució del
consorci “LOCALRET” a formar amb els municipis catalans que han expressat
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la voluntat d’integrar-se al consorci, i que estan inclosos a la demarcació
segons el que preveu la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de
telecomunicacions per cable o que ho han sol.licitat; l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Atesa la transcendència que pot tenir per a l’interès públic local la iniciativa
organitzativa esmentada, que té com a finalitat impulsar la implantació de la
xarxa de telecomunicacions per cable i optimitzar la seva utilització.
Atès que per acord plenari del dia 20 de maig de 1996 es va aprovar l’adhesió
de l’Ajuntament de Manresa a la demarcació nord-est (zona 2) definida a
l’annex de l’acta de la reunió conjunta entre el Departament d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) del dia 21/3/96, als efectes
de la convocatòria del corresponent concurs d’adjudicació de la prestació del
servei establerta a l’art. 6 de la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de
telecomunicacions per cable.
Atès que en el mateix acord plenari esmentat també es va aprovar donar el
vist-i-plau dels representants municipals en els concursos d’adjudicació, així
com mostrar la voluntat de constituir un consorci conjuntament amb l’ACM, la
FMC i la resta d’ajuntaments de la demarcació, segons el que preveu l’art. 252
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, a fi i
efecte d’impulsar la implantació de la xarxa de comunicació per cable i
optimitzar la seva utilització.
Atès que la Llei 42/1995, esmentada, estableix a l’art. 2 que el servei de
telecomunicacions per cable es prestarà per demarcacions territorials,
aprovades per la Comunitat Autònoma a proposta dels ajuntaments interessats
en la prestació del servei.
Atès que l’art. 3 de la Llei 42/1995 estableix que el servei de telecomunicacions
per cable es prestarà en règim de concessió administrativa atorgada pel
Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient (avui Ministerio de
Fomento), prèvia la convocatòria del oportú concurs públic., i que s’atorgarà
una concessió en cada demarcació territorial.
Atès que l’art. 252 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya regulen el règim de constitució dels consorcis, i l’art.
313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals estableix que cal acord plenari per majoria
absoluta, que s’haurà de sotmetre a informació pública pel termini de trenta
dies.
Atesos els informes tècnics i jurídics que consten a l’expedient.
L’alcalde-president proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
ACORDS:
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1r.- APROVAR INICIALMENT la constitució del Consorci “LOCALRET”, a
formar amb els municipis catalans que han expressat la voluntat d’integrar-s’hi,
i que estan inclosos a la demarcació, segons el que preveu la Llei 42/1995, de
22 de desembre, de telecomunicacions per cable o que ho han sol.licitat;
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
2n.- APROVAR INICIALMENT els Estatuts pels que s’ha de regir el Consorci
esmentat, i que consten de 27 articles, el text dels quals s’incorpora a aquest
dictamen.
3r.- SOTMETRE a informació pública durant trenta dies aquests acords, a
efectes de presentació d’al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació, d’acord amb el
que estableix l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva en cas que no s’hagin presentat reclamacions o
al.legacions durant el període d’informació pública.
4t.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Collado i Llort explica que es tracta d’un dictamen molt important. És un
acord que va més enllà del nostre municipi perquè és de tot el país i pretén
continuar impulsant la implantació de la xarxa de telecomunicacions per cable i
optimitzar-ne la seva utilització. De la mateixa manera que es va fer al Ple del dia
20 de maig de 1996, en el que es va aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la
demarcació Nord Est, Zona II que es definia en l’acta que s’havia promogut entre
el departament d’Indústria i Energia de la Generalitat, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, ara es pretén aprovar inicialment
la constitució del consorci LOCALRET en el què s’integraran diferents municipis.
Considera que és important que l’Ajuntament de Manresa estigui integrat
d’entrada al consorci donat que es tracta d’un projecte d’abast municipalista a
nivell català. Amb aquest dictamen s’aprova la constitució del consorci i els
estatuts.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.b) de la Llei 7/1985, art.
112.3.d) de la Llei 8/1987 i art. 313.2 del ROAS, es declara acordat el següent:
1r.- APROVAR INICIALMENT la constitució del Consorci “LOCALRET”, a
formar amb els municipis catalans que han expressat la voluntat d’integrar-s’hi,
i que estan inclosos a la demarcació, segons el que preveu la Llei 42/1995, de
22 de desembre, de telecomunicacions per cable o que ho han sol.licitat;
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
2n.- APROVAR INICIALMENT els Estatuts pels que s’ha de regir el Consorci
esmentat, i que consten de 27 articles, el text dels quals s’incorpora a aquest
dictamen.
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3r.- SOTMETRE a informació pública durant trenta dies aquests acords, a
efectes de presentació d’al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació, d’acord amb el
que estableix l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva en cas que no s’hagin presentat reclamacions o
al.legacions durant el període d’informació pública.
4t.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.
9.2

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL “SERVICIOS
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.” PER IMPORT DE 65.110.027 PTA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol
de 1995, va adjudicar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un
període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A., per un cànon anual de 63.258.453 PTA.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 559/10.01.97,
presentada pel senyor Aureli Blasco i Làzaro, actuant en nom i representació
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en què sol·licita la revisió
del cànon de la concessió a partir de l’1 de gener de 1996.
Atès que aquesta concessió va iniciar-se el dia 2 d’agost de 1995 i que, de
conformitat amb la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules que la regeix, el
concessionari té dret a la revisió del preu de la concessió una única vegada per
anualitat, prenent com a referència, per a la primera d’elles, la data d’inici de la
concessió.
Atès que segons la mateixa clàusula no serà acceptada cap revisió de preus
per increments salarials anteriors a 31 de desembre de 1995.
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis Financers, i
pel TMG de Contractació i Patrimoni.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 265.2 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Com a regidor-delegat de Medi Ambient, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32 3r 2a de Barcelona- , aplicantse un coeficient de revisió a 1 de gener de 1996 d’1,02927, la qual cosa suposa
un cànon a partir de l’esmentada data de 65.110.027 PTA.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 2.160.166 PTA a favor de l’adjudicatària, en
concepte de les diferències causades sobre el cànon pel període de revisió
comprès des de l’1 de gener de 1996 al 28 de febrer de 1997.
TERCER. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Mas i Font explica que es tracta d’una revisió de preus del servei de neteja
del segon grup de dependències municipals que ja constava en el seu plec de
clàusules i que va ser sol.licitada per la pròpia concessionària. Cal reconèixer un
crèdit ja previst de 2.160.166 pessetes a favor de l’adjudicatari.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el vot del seu grup serà d’abstenció perquè
considera que aquest conveni s’hauria pogut signar abans d’acabar l’any amb la
qual cosa no hauria calgut fer aquest reconeixement de crèdit. Però també
entenen que les coses, de vegades, no són com es voldria.
El sr. Mas i Font contesta que no s’està aprovant cap conveni i que és impossible
aprovar això abans d’acabar l’any perquè ha de ser el propi concessionari que ho
sol.liciti i ho va fer el dia 10 de gener d’aquest any perquè, el plec de clàusules ja
preveia expressament que no es podia fer abans de la finalització dels anys
naturals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 3 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTES DEL GMPP REFERENTS ALS SERVEIS MORTUORIS.

Aquesta pregunta és retirada pel grup proponent, donat que ja va ser
contestada al Ple del 17 de febrer, i no s’entra, per tant, en el coneixement de
la mateixa.
10.2

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT A LA URGÈNCIA DELS
ASSUMPTES QUE ES DEBATEN A LES SESSIONS DEL PLE I DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN.

El Secretari dóna compte de la pregunta formulada pel GMPP que, transcrita,
diu el següent:
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“En el Ple del dia 17 de febrer de 1997, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
Manresa va rebutjar les mocions del Grup Municipal Popular al.legant que no
eren urgents perquè no afectaven a l’interès general.
En la Comissió de Govern del dia 24 de febrer de 1997 s’inclou com a tema
urgent no previst a l’ordre del dia, l’autorització i funcionament d’un restaurant
al Passatge Cecchini, autorització que és concedida, malgrat els informes
tècnics i jurídics desfavorables perquè el seu funcionament no és correcte ja
que no s’han adoptat les mesures correctores.
Davant d’això, aquest Regidor formula les següents preguntes:
- Quin és el criteri que té l’Equip de Govern per determinar la urgència de
l’assumpte a tractar en els diferents òrgans col.legiats.
- Quina era la extraordinària urgència que motivà la inclusió en la Comissió de
Govern del 24-02-97, de l’autorització i funcionament de l’activitat de restaurant
al Passatge Cecchini a favor del Sr. Pedro José Arias Martinez, malgrat els
informes desfavorables tècnics i jurídics de 15-11-96.
- Quina contraprestació per part de l’administrat va produir aquesta urgent i
necessària autorització.
- Quin era l’interès públic i/o general que concorria en aquesta sol·licitud que
obligués a l’Equip de Govern a apreciar aquesta desmesurada urgència.
- Perquè, si els serveis tècnics un any abans condicionen l’autorització a uns
determinats requisits, per la via d’urgència, un any més tard es dóna
l’autorització sense complir-los.”
El sr. Mas i Font contesta que aquesta llarga pregunta es desglossa en cinc
preguntes més i una afirmació entremig referent a una activitat, que no acaba
d’entendre perquè està barrejada amb la pregunta referent a una activitat. Es
manifesta que es van rebutjar unes mocions del GMPP, i, en tot cas, caldria
remetre’s a l’article 58.3 del Reglament Orgànic Municipal, respecte al què avui
han fet un exercici claríssim a l’hora de determinar les urgències. En la primera
subpregunta respecte a quin és el criteri de l’equip de govern per determinar els
assumptes a tractar, cal dir que bàsicament és la defensa de l’interès general, i
també es pot trobar al Reglament Orgànic Municipal quin és el funcionament i
les atribucions de la comissió de govern. Aquesta és una lectura que els
recomana perquè pot ser, fins i tot, distreta per qui entengui de lleis i lletres.
Respecte a la extraordinària urgència a la que fa referència la pregunta número
dos, la respondrà juntament amb la pregunta número quatre. No entén perquè
s’ha formulat la tercera pregunta referent a la contraprestació que va produir la
urgent i necessària autorització d’una activitat. Potser s’han confós i ho volien
presentar a la Diputació de Zamora, perquè en aquest Ajuntament no es fan
aquests tractes. Respecte a la pregunta número quatre, ha de dir que no hi ha
desmesurada urgència sinó que és una situació d’inclusió a l’ordre del dia. Cal
tenir en compte que l’ordre del dia es fa el dijous, la comissió de govern, dilluns
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i, per tant, la casa segueix treballant i produint els expedients que estan en
curs. Aquest tema va entrar com a sobrevingut, que no vol dir d’extremada
urgència. Cal dir també que una de les condicions de la llicència d’aquesta
activitat era l’arranjament i l’asfaltat d’un carrer que venia produït amb la revisió
del Pla General. Aquesta condició no ha estat possible. Aquesta activitat tenia
inicialment una llicència provisional esperant enllaçar tots els temes amb
l’aprovació del Pla General. Se li va concedir la llicència d’instal.lació i
s’atorgava l’acte de comprovació, a través de la comissió de govern donat que
no havia pogut executar aquest carrer perquè el Pla General encara no era
vigent, però sí que havia dipositat a l’Ajuntament un aval per l’import equivalent
a la urbanització d’aquest carrer. Per tant, no s’està incorrent en cap situació de
favor estrany ni de saltar-se cap condició anòmala de la pròpia llicència sinó
que hi ha una garantia clara i certa que aquest carrer acabarà urbanitzant-se i
la condició dependrà exclusivament del Pla General.
10.3

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE
MANRESA.

El Secretari dóna compte de la pregunta formulada pel GMCIU que, transcrita,
diu el següent:
“Davant la propera instal.lació de bombetes de vapor de sodi, en substitució de
les actuals, per l’enllumenat públic de Manresa.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
S’instal.laran també, les esmentades bombetes a la zona comercial de la nostra
ciutat?”
El sr. Canongia i Gerona contesta que sí que s’instal.laran i que, en una part
important de la zona comercial de la ciutat o a la zona comercial important de la
ciutat per excel.lència com és la del carrer del Born, ja ho estan perquè les van
instal.lar els propis comerciants d’aquesta zona. Per això considera que no hi
ha d’haver cap mena de problema.
10.4

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A LA UBICACIÓ DEFINITIVA
DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA.

El Secretari dóna compte de la pregunta formulada pel GMCIU que, transcrita,
diu el següent:
“Degut a la manca d’informació per part de l’equip de govern d’on pensen
ubicar el Conservatori Municipal de Música.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
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Quina serà, finalment, la ubicació definitiva del Conservatori Municipal de
Música ?.”
El sr. Casserras i Gasol contesta que, amb la resposta a aquesta pregunta, no
descobriran cap gran meravella perquè, al contrari del que sembla suggerir el
seu redactat, sempre que se’ls ha demanat informació sobre aquest o altres
temes, han estat transparents i han tendit a facilitar-ne tota la que hi havia
disponible. Dit això i reiterant el que ja s’ha dit altres vegades, la primera opció
que fa l’Ajuntament per ubicar el Conservatori, atesa la impossibilitat d’ubicar-lo
al Casino, és a Casa Caritat, treballant, en tot cas, amb l’espai que
correspondria a la capella i un tros de l’ala perpendicular a la capella i que
encara no està ocupada ni restaurada. No obstant això, i donada l’envergadura
de l’obra, i el fet que en aquests moments s’estan escometent altres grans
infraestructures, i tenint en compte el compromís que l’Ajuntament ha contret
amb la ciutat a través del Pla Director d’Objectius, on s’estableix que per a l’any
1999 ha de quedar definit clarament on i amb quina estratègia financera es fa
possible la nova ubicació per al Conservatori, complint tots els requisits que ha
tenir a l’any 2001, no deixen de considerar altres possibilitats que poguessin
facilitar un menor cost garantint una qualitat equivalent o una major rapidesa i
no haver de patir amb els terminis legals per tenir a punt aquesta reforma. Això
s’ho han de plantejar perquè és un mal moment per al conjunt de les
administracions públiques, és difícil obtenir recursos externs per a equipaments
en aquests moments i, per tant, aquest és un problema que, dissortadament,
comparteixen amb tots els municipis que tenen conservatori. Per això la
primera opció és la de Casa Caritat, però, malgrat tot, no deixaran de
considerar altres possibilitats si se’ls dóna una oportunitat que permeti abaratir
costos donant unes prestacions equivalents o bé agilitar-ne la construcció.
L’Alcalde disposa la lectura conjunta de la pregunta núm. 5 formulada pel
GMCIU i de la pregunta núm. 8 formualda pel GMPP.
10.5

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

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
“Davant les protestes dels veïns de la carretera de Santpedor, avalada per 664
firmes, en contra de la col.locació de pilons.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
S’ha consensuat amb els afectats i l’Associació de Veïns la col.locació dels
esmentats pilons ?.”
10.8

PREGUNTA DEL GMPP REFERENT A LA COL.LOCACIÓ DE
PILONES A LA CTRA. DE SANTPEDOR.

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
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“Davant dels problemes i enfrontaments haguts entre aquesta administració i
veïns del sector de la Carretera de Santpedor, referent a la instal.lació de pilons
a la vorera:
- Com és possible que amb la presentació d’una instància avalada per 664
firmes, aquest equip de govern fa cas omís de la mateixa i no es posa en
contacte amb els afectats abans de realitzar cap acció ?
- Enfront de les declaracions del Regidor de Via Pública que la setmana
passada quedarien instal.lats els pilons i el primer tram del C/ St. Antoni Ma.
Claret seria destinat a zona de càrrega i descàrrega, com és que a hores d’ara
encara no s’ha fet res en absolut?
- En quina fase es troben les converses que es varen anunciar, amb els
afectats ?.”
El sr. Canongia i Gerona diu que, abans de contestar les preguntes, li
agradaria aclarir conceptes respecte al tema de les pilones. En primer lloc, cal
dir que, en tots els estudis sociològics que es realitzen a les ciutats europees
de les característiques de la nostra, sempre apareix, com a principal problema,
el de la circulació. Curiosament Manresa no és una excepció. Al llarg de la seva
vida ha tingut accés a una dotzena d’estudis sociològics de la ciutat de
Manresa i en tots ha aparegut com a principal problema el de la circulació.
Quan s’aprofundeix en un d’aquests estudis, s’observa que, els mateixos
ciutadans que diuen que el principal problema de la seva ciutat és el de la
circulació, no consideren que ells influeixin en la mala circulació de la ciutat,
quan resulta que realitzen una part important dels seus moviments en cotxe.
Davant d’aquesta situació, que afecta al conjunt de les ciutats dels països
occidentals, els governs, preocupats per aquest tema, intenten incloure
mesures. S’ha demostrat que la millora de les vies urbanes pot ajudar, però, a
la llarga tampoc soluciona aquest tema i les rondes de Barcelona en són un
exemple clar. Davant d’això, i com a mesura per solucionar el problema,
s’intenta convertir en zones per a vianants els carrers comercials, blindar les
voreres contra els cotxes als carrers comercials i a la xarxa bàsica de carrers,
que no poden ser convertits en illes de vianants i a la xarxa bàsica de carrers i
la promoció i potenciació dels transport públic. Aquestes tres accions
combinades són les que ajuden a facilitar aquest objectiu que és la millora de la
mobilitat dels vianants. L’equip de govern s’ha plantejat seriosament aquest
problema de la ciutat i continuaran per aquesta via. La plaça de Sant Domènec
és un exemple en l’avenç de les illes de vianants. El blindatge de les voreres
als carrers de la xarxa bàsica i els que tenen activitat comercial que no poden
ser convertits en zona de vianants és una tasca que aquest equip de govern ha
vingut realitzant des que està a l’Ajuntament i que continua una pràctica que ja
havia començat en anteriors legislatures. Respecte al tema de la potenciació
del transport públic urbà, del què ja s’ha parlat molt en aquest Ple, cal dir que
és un dels seus objectius. Contestant a les preguntes formulades, cal dir el
següent: respecte al consens amb els afectats, la pregunta clau és qui són els
afectats. Si els afectats són les 664 firmes de les què resulta que el 48 per cent
corresponen a ciutadans no residents a la ciutat de Manresa, i que només un 5
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per cent corresponen a la zona afectada o limítrofes, entendrà que el tema de
la legitimitat dels suposats afectats queda bastant en entredit. Respecte al tema
de l’Associació de Veïns, han tingut contacte amb ells i no s’han posicionat ni a
favor ni en contra, simplement entenen la política de mobilitat que aplica
l’Ajuntament i respecten les decisions que aquest adopta. Amb això entén que
la primera pregunta del GMPP queda contestada. Quant a la segona pregunta
del mateix grup, és veritat que l’Ajuntament va dir que aquesta setmana
quedarien instal.lats els pilons, però no ho és que encara no s’hagi fet res. Si
els senyors del GMPP haguessin circulat els darrers dies de la setmana
passada o avui mateix per la carretera de Santpedor, a l’alçada dels números
en qüestió, haurien vist que, en una de les voreres, concretament la situada al
davant d’on han d’anar col.locades les pilones, s’està fent un calaix per encabir
els contenidors de deixalles per tal d’ubicar la zona de càrrega i descàrrega al
començament del carrer de Sant Antoni Maria Claret. Aquest és un treball previ
a la col.locació de les pilones. Respecte a la fase en la què es troben les
converses que es van anunciar que es tindrien amb les afectats, cal dir que ell
mateix i el regidor de Promoció Econòmica s’han reunit diverses vegades amb
ells i intenten avançar en aquest tema, encara que, no sembla que s’avanci a
un ritme massa ràpid, malgrat que l’equip de govern ho voldria perquè
considera que interessa col.locar les pilones com més aviat millor. I, en últim
lloc, voldria llegir una carta d’un ciutadà dirigida a l’equip de govern de
l’Ajuntament i a ell com a regidor, que li van fer arribar en un programa de ràdio
al que va assistir i que es diu “El llibre de reclamacions” : “L’actual equip de
govern de l’Ajuntament, què té en contra dels “peatons” de la ciutat al permetre
l’estacionament de vehicles damunt les voreres i els passos de vianants,
impedint l’accés pels mateixos? Són cent preocupats dia i nit, sense fer-hi res.
Els “peatons” o vianants estem ben farts de discutir amb aquests conductors
incívics, que cada dia n’hi ha més gràcies a la vostra tolerància. Motos i
ciclistes la majoria circulen més per les voreres que per on els hi toca. Crec que
vostè i el seu equip de govern “tindrien que” buscar la solució al problema que
ja fa anys que dura. Gràcies per llegir-ho.” Aquesta és la carta que van fer
arribar a l’equip editor del programa, que està redactada per un senyor d’edat
avançada que té problemes de mobilitat com molts altres a la ciutat de
Manresa.
El sr. Oms i Pons intervé dient que sap que no és habitual contestar amb
preguntes, però el sr. Canongia ha fet uns judicis de valors que no corresponen
a la pregunta del seu grup, la qual només deia: “S’ha consensuat amb els
afectats i l’Associació de Veïns la col.locació dels esmentats pilons?. El seu
grup no demanava que el sr. Canongia digués que un ciutadà li ha escrit una
carta. Ha consensuat o no ha consensuat ? Les preguntes del seu grup solen
ser súper concises i procuren que siguin el màxim de concretes possibles per
evitar precisament això que ha fet el sr. Canongia.
L’Alcalde intervé dient que, de vegades, les preguntes concretes tenen un
rerafons polític important. En el fons d’aquesta pregunta hi ha un debat que és
“es poden aparcar els cotxes sobre les voreres, sí o no ?” El sr. Oms ha fet una
pregunta que l’equip de govern li ha contestat i, a més a més, ha explicat quin
rerafons polític hi ha, de l’equip de govern, respecte a les pilones i què són les
pilones. Aquest és un posicionament de l’equip de govern amb el què, de la

117
mateixa forma que el GMCIU pot fer les preguntes que cregui oportú, l’equip de
govern li pot donar, amb tota la legitimitat i educació del món, les respostes que
consideri més oportú.
10.6

PREGUNTA DEL GMCIU REFERENT A L’ÚS DE LA PLAÇA DEL MILCENTENARI.

El Secretari dóna compte de la pregunta formulada pel GMCIU que, transcrita,
diu el següent:
“Degut a que la realització de cursets d’educació vial ocupen durant uns mesos
la plaça del Mil-Centenari.
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
Quin ús vol donar el govern municipal a la plaça del Mil-Centenari, una vegada
finalitzats els cursets esmentats ?”
El sr. Garcia i Comas contesta que la plaça del Mil-Centenari és una zona
verda, així està qualificada i així hauria de ser. No vol dir que, en aquests
moments tingui aquesta categoria. Per tant, el nou ús d’aquesta zona quan
s’acabin els cursets, serà el mateix que tenia fins ara. No obstant això, seria
molt convenient que tingués un tipus d’utilització més apropat a la zona verda
que no pas al que tenia abans. I això no vol dir que s’hagin de suprimir tots els
aparcaments de vehicles però caldria buscar una solució per poder
compatibilitzar ambdues solucions.
10.7

PREGUNTA
DEL
GMPP
REFERENT
A
L’ESTAT
DE
DETERIORAMENT DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI DE MANRESA.

El Secretari dóna compte de la pregunta formulada pel GMPP que, transcrita,
diu el següent:
“Enfront de l’estat deteriorat de les cobertes i/o teulades dels nínxols del
cementiri de Manresa, en els quals les goteres, filtracions i inundacions d’aigua
han estat habituals en els darrers mesos sobretot, degut a les constants pluges.
Tenint en compte que aquesta situació fa deplorable l’estat de conservació dels
difunts. Tenint en compte que les zones més malmeses, són aquelles que són
de lloguer o aquelles que són “de pas”, és a dir, el pas de dos anys fins que no
es té un de propietat per part de la família o que faci poc en el de propietat
s’hagi efectuat un enterrament i no han passat els dos anys que prescriu
sanitat.
- Quan té previst l’equip de govern arranjar aquests problema?
- En té coneixement del mateix, i ha previst solucionar-ho ?
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- Si té previst solucionar-ho, qui és el pressupost de les reformes que calen ferhi, i per quan les té previstes ?.”
El sr. Garcia i Comas contesta que aquesta pregunta va ser àmpliament
contestada i explicada en la darrera comissió d’Urbanisme del dia 27 de febrer.
Tal com es va explicar a la comissió, el Cementiri municipal té més de cent
anys i cal fer-hi obres de manteniment, arranjament i restauració, i el projecte
que es va presentar feia referència a l’arranjament d’una part molt concreta de
les cobertes amb un import de 2.500.000 de pessetes que estan previstes en el
pressupost de 1997 i, si es fa la contractació habitual, al mes de juny de 1997,
es podrien contractar les obres i, en el termini de dos mesos més, podrien estar
acabades.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 0 h i 10 min. del dia 18-03-97, de tot el qual, com a Secretari certifico, i
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.
................ i correlativament fins el ...............
EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

