Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17
de maig de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió del Ple de la Corporació número 8 amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Ramon Fontdevila i Subirana
Joaquim Collado i Llort
Josep Ramon Mora i Villamate
Joan Canongia i Gerona
Joaquim García i Comas
Eduard Teixeiro i Macipe
Carles Esclusa i Espinal

Regidors i regidores
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

Emma Vila i Esteban
Jacint Carrió i Vilaseca
José Empez i García
Magí Mas i Font
Núria Sensat i Borràs
Pere Oms i Pons
Ma. Rosa Riera i Monserrat
Francesc Iglesias i Sala
Lluís Serracanta i Cortés
Jordi López i Costa
Josep Rueda i Cruz
Antoni Llobet i Mercadé
Josep Ma. Clotet i Feliu
Imma Torra i Bitlloch
Antonio Arderiu i Freixa
Joaquin Sotoca i Cornet
Xavier Javaloyes i Vilalta

Secretari general
Sr.

Miquel Corbella i Pijuan

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Es fa constar que l’Interventor s’incorpora a la sessió durant el coneixement
anticipat de l’assumpte sobrevingut número 8.7, a les 20 hores i 20 minuts.

Oberta la sessió per la Presidència, a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos en
l’ordre del dia següents:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió corresponent al 19 d’abril de 1999, la còpia de la qual s’ha
distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al seu contingut, es considera i
es declara aprovada per unanimitat dels 25 membres presents, l’acta de la
sessió corresponent al 19 d’abril de 1999, sense cap modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES
SESSIONS NÚM. 15, 16, 17, i 18 CORRESPONENTS ALS DIES 12,
19, i 26 D’ABRIL I 3 DE MAIG DE 1999, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN
ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 15, 16, 17, i 18
corresponents als dies 12, 19, i 26 d’abril i 3 de maig de 1999, respectivament,
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2
d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
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 LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I
104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

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

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 15-4-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 9/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 15-4-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 10/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
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mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 30-4-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 12/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 4-5-99,
SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT REFERENT A LA CONCESSIÓ DE
LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU AL SENYOR
JOAN CREUS I MOLIST, EN RECONEIXEMENT A LA SEVA
4

BRILLANT TRAJECTÒRIA ESPORTIVA EN EL MÓN DEL BÀSQUET.
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament, d'acord amb tots els grups polítics que tenen
representació municipal, ha decidit incoar expedient administratiu per tal
d’atorgar la medalla de la ciutat al mèrit esportiu al Sr. Joan Creus i Molist, en
reconeixement a la seva brillant trajectòria en el món del bàsquet.
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
Creus i Molist, en reconeixement a la seva brillant trajectòria esportiva en el
món del bàsquet.
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."
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-5-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 13/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
El senyor Oms i Pons intervé dient que en el darrer Ple, el GMCIU va
manifestar que li agradaria que la incoació d’expedient per a la concessió de la
medalla de la ciutat no es fes per decret, sinó que se sotmetés al Ple de la
Corporació. L’alcalde va dir que en prenia nota i que procuraria esmenar
aquesta qüestió en el futur. Es veu que no ha estat possible esmenar-ho
perquè avui es dóna compte de la incoació d’expedient per atorgar la medalla
de la ciutat al mèrit esportiu al senyor Joan Creus i Molist.
Està totalment d’acord amb aquesta concessió, però lamenta que no sigui
coherent amb el que va dir l’alcalde a l’últim Ple.
L'alcalde intervé dient que és cert que ho va dir i potser s’hauria d’haver
presentat com a proposta d’acord, però es tracta de la incoació de l’expedient i,
per tant, es fa per decret.
Malgrat això, també voldria dir que quan va manifestar públicament la
concessió d’aquesta medalla es va posar en contacte amb tots els grups
municipals i vol que en quedi constància. Va parlar amb un representant del
GMCIU, amb un del GMPP, amb un del GMERC i amb un del GMIC-EV, i es va
exposar públicament que seria un acord de tots els grups municipals. Però la
incoació d’expedient per a la concessió de la medalla de la ciutat s’ha de fer per
decret.
De totes maneres, considera que no s’ha de fer discussió respecte a aquestes
qüestions i, si el que pretén el senyor Oms és que l’alcalde es disculpi, es
disculpa, però deixant clar que el senyor Oms estava informat d’aquesta
iniciativa.
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El senyor Oms i Pons diu que quan l’alcalde el va informar, ell va interpretar
que es presentaria un dictamen al Ple, tenint en compte el que l’alcalde havia
manifestat en l’anterior Ple, i no ha estat així.
L'alcalde diu que estan d’acord en el fons i no val la pena entrar en la discussió
d’una qüestió purament formal.
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc del dictamen
sobrevingut número 8.7, donada la presència al Saló de Sessions de personal de
l’Ajuntament de Manresa, que té interès en aquest assumpte.
Es fa constar que en aquest moment s’incorpora a la sessió l’Interventor.
El senyor Oms i Pons intervé dient que, tenint en compte el fet que el GMCIU
ha tingut la informació d’aquest expedient avui a dos quarts de dues i la
documentació a dos quarts de cinc de la tarda, considera que és realment difícil
prendre una decisió i no creu que s’hagi de declarar la urgència d’aquest
assumpte.
Per això demana que l’assumpte quedi sobre la taula i, en cas que no sigui així,
el GMCIU votarà negativament la urgència del debat.
L'alcalde intervé dient que ja n’han parlat abans i que l’equip de govern no deixa
aquest assumpte sobre la taula.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que, de conformitat amb el que ha dit el
distingit representant del GMCIU, el GMPP també té seriosos dubtes sobre
l’oportunitat de presentar aquest dictamen avui al Ple, amb la documentació
recentment entregada.
Per això, el GMPP també votarà negativament la urgència del debat, deixant a la
consideració de l’equip de govern el que cregui que ha de fer.
L'alcalde contesta al representant del GMCIU i del GMPP que l’equip de govern
no retira aquest assumpte i, per tant, lògicament, cal votar la urgència del seu
debat, un cop s’han manifestat les diferents postures d’aquests grups municipals.
Sotmesa per la presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’assumpte sobrevingut número 8.7, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP), de conformitat
amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.7

APROVAR INICIALMENT ELS TREBALLS D’ANÀLISI, DESCRIPCIÓ I
VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA, INTEGRATS PER LES FITXES DE DESCRIPCIÓ DELS
LLOCS DE TREBALL I PER LA RELACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS
LLOCS DE TREBALL.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 13 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació Municipal en data 21 de desembre de 1999
va aprovar els acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels
funcionaris/es de l’Ajuntament de Manresa i el conveni col.lectiu del personal
amb relació jurídico laboral.
Atès que de conformitat amb l’article 10 dels textos abans esmentats la
Corporació va assumir el compromís de sotmetre a consideració del Ple per a
la seva aprovació els treballs de descripció i valoració de llocs de treball.
Atès que els esmentats acords són fruit de l’aplicació del Pla Director
d’Objectius 1996-1999 que, en l’apartat de recursos humans preveia la
realització d’un estudi global de la plantilla, a partir de l’anàlisi, descripció i
valoració dels llocs de treball.
Atès que el desenvolupament actual dels treballs de descripció i valoració dels
llocs de treball fan aconsellable procedir a la seva aprovació inicial i a l’obertura
d’un tràmit d’audiència als interessats per tal que es puguin formular les
observacions i al.legacions que considerin del seu interès.
Vist l’informe de gestió obrant a l’expedient.
El tinent d’alcalde delegat d’Administració, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment els treballs d’anàlisi, descripció i valoració dels llocs
de treball de l’Ajuntament de Manresa, integrats pels documents següents:
- Fitxes de descripció dels llocs de treball
- Relació de la valoració dels llocs de treball
Segon. Obrir un termini d’audiència de 30 dies per tal que els interessats
puguin formular les al.legacions i consideracions que considerin del seu
interès.”
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, en primer lloc, vol demanar
disculpes per la qüestió de la documentació a la qual han fet referència els
representants del GMCIU i del GMPP. N’assumeix la responsabilitat i és l’únic
responsable del fet que la documentació no hagi estat a la disposició dels grups
municipals amb més antelació perquè la poguessin estudiar amb la profunditat
que mereix un tema d’aquesta transcendència. Però, el cert és que, si no hi ha
cap Ple extraordinari, aquest n’és l’últim d’aquesta legislatura i, com a regidor
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d’Administració, considera fonamental establir les bases per al futur d’aquest
Ajuntament.
Amb aquest document es comencen a donar els primers passos. Al Pla
Director d’Objectius es preveia la realització d’aquest estudi com a acció
fonamental per a aquesta legislatura, ja que l’Ajuntament de Manresa ha
crescut durant els vint anys de democràcia, ja no és una petita organització,
sinó que és mitjana, tirant a gran, i és necessari disposar d’un estudi que
serveixi per trobar l’equitat de tots els treballadors d’aquesta organització, tant
si són dels serveis centrals, com d’oficis, de policies, etc. Això és fonamental
per a qualsevol organització. Tots els servidors públics de l’Ajuntament havien
de tenir una valoració homogènia que no depengués del servei al qual estigués
adscrit el treballador, sinó que pretengués buscar l’equitat interna de
l’Ajuntament.
Aquest treball ha durat dos anys i l’ha realitzat el Departament de Relacions
Laborals de la Diputació de Barcelona i la unitat de Recursos Humans d’aquest
Ajuntament. Ha sigut un treball rigorós, malgrat que segurament tindrà
defectes, com qualsevol altre treball, res no es perfecte, però el cert és que es
tracta d’una primera pedra per al futur. Es basa en el sistema Haye de
valoració, adaptat a l’Administració. Aquest sistema s’aplica actualment a les
grans empreses, a Manresa la que l’aplica des de fa més temps és l’empresa
Pirelli. A l’Administració pública el sistema Haye es va introduir fa
aproximadament deu anys i en aquests moments totes les Administracions que
han intentat modernitzar-se l’han aplicat per valorar els llocs de treball i les
tasques del seu personal.
Aquest sistema segurament és imperfecte com qualsevol altre, però és bastant
més objectivable que els utilitzats fins a avui.
Valora molts paràmetres com són ara el de la competència, que ve donat
bàsicament per la formació necessària, els estudis complementaris, la
competència gerencial i la interacció humana; la solució de problemes, que
significa el marc de referència dels problemes i la complexitat dels que s’han de
resoldre en un lloc de treball concret; la responsabilitat, que es valora a partir
de la llibertat per actuar, la magnitud econòmica que gestiona i l’impacte dels
errors sobre els resultats. També es valoren les condicions de treball, la
penositat i la perillositat, tenint en compte el temps d’exposició que pot agreujar
les condicions.
Després de dos anys de feina, que és molt temps, es va iniciar un procés de
negociació amb les organitzacions sindicals representades a l’Ajuntament, per
intentar tirar endavant tot aquest treball que, insisteix, estableix les bases per al
futur d'aquesta Administració.
La negociació ha estat llarga i difícil, però, sens dubte, el que s’ha de valorar
més és el fet que ha estat una negociació sempre positiva, amb la qual s’ha
intentat arribar a l’acord i no al desacord, i fer un pas endavant i no un pas
enrere.
Tots han estat conscients que han d’estar clares les funcions de cadascú
perquè l’Ajuntament funcioni, hi ha d’haver un manual de funcions que defineixi
el que ha de fer cada treballador de l’Ajuntament. Això és molt simple de dir,
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però molt difícil de fer i de vegades pensem que les coses es poden resoldre en
un mes i, en canvi, triguen molt més a solucionar-se.
A l’inici d’aquest projecte es va demanar la col.laboració dels treballadors
mitjançant uns formularis que havien d’emplenar, i que han estat la base
d’aquest estudi.
A l’estudi apareixen nous llocs de treball que no existien perquè es considera
que hi ha persones que estan ocupant llocs de treball d’una categoria inferior a
la que realment els correspon. Es busca l’equitat i no es tracta que aquests
llocs de treball concrets es perdin, sinó que cal modificar-los per reconèixer les
responsabilitats que estan assumint a les persones que ocupen aquests llocs
de treball, a través del seu sou.
Avui es presenta al Ple la Fitxa de la descripció dels llocs de treball i la Relació
de la valoració dels llocs de treball, és a dir, l’informe tècnic elaborat per l’òrgan
de gestió, que és la unitat de Recursos Humans. No es presenta la part
econòmica d’aquest document, aquesta part vindrà més endavant.
Abans de parlar de diners, és fonamental parlar de valoració, els diners sempre
han de venir després. Per això considera que és molt important que s’obri un
període d’exposició pública perquè els afectats puguin expressar la seva opinió
respecte a la seva puntuació, que és la qüestió fonamental. Els diners són
conseqüència de l’aplicació d’una fórmula matemàtica respecte a la qual poden
estar més o menys d’acord, però és imprescindible saber si les característiques
del lloc de treball que consten a la fitxa corresponen a les reals i també si la
puntuació atorgada és la correcta. Per això, insisteix, s’obrirà un període
d’exposició pública de trenta dies, que considera fonamental perquè tots els
treballadors de l’Ajuntament de Manresa puguin comprovar si el seu lloc de
treball està correctament valorat.
El comitè d'avaluació estava format per personal de la Diputació de Barcelona i
de l’Ajuntament de Manresa i presidit per ell mateix, per tant, com que tots
aquest membres són persones, es poden equivocar i, per això, és molt
important que s’analitzi fredament si les descripcions que s’han fet són
correctes perquè es puguin fer les rectificacions que calgui, si són realment
necessàries, dels errors que s’hagin pogut cometre.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el fet que aquest assumpte s’hagi
presentat com a sobrevingut en el darrer Ple d’aquesta legislatura, influeix en la
valoració del GMPP. El senyor Canongia ha explicat el procés que s’ha seguit,
els treballs realitzats i les negociacions mantingudes, però cal que el regidor
d’Administració reconegui que no ha tingut el do de l’oportunitat, aquest no és
un Ple adequat per presentar aquest acord ja que d’aquí a pocs dies, l’equip de
govern haurà d’afrontar un procés electoral, que té un resultat incert. Per això,
creu que adoptar aquest acord significa "encotillar" el govern que resulti escollit
com a conseqüència de les properes eleccions.
Li han entregat un escrit, que suposa que té tothom, on es diu “qualsevol que
sigui l’entrenador, ha de tenir un bon equip” i hi està d’acord, però considera
que l’entrenador és molt lliure d’escollir les alineacions i el que fa l’equip de
govern és tallar les alineacions.
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Hi ha un aspecte tècnic que impedeix votar afirmativament aquest acord
consistent en el fet que en el dictamen es fa referència a l’aprovació pel Ple el
dia 21 de desembre de 1998 d’un acord que només va tenir els vots dels
membres de l’equip de govern. Aquests acord estan impugnats pel Partit
Popular i també per la subdelegació del govern.
Per això, l’aprovació d’uns acords que depenen d’altres, la legalitat dels quals
està pendent d’una resolució, seria una mala feina per als treballadors de
l’Ajuntament, ja que se’ls podrien crear expectatives que en el futur es poden
veure truncades.
No sap si el GMPP faria el mateix que l’actual equip de govern si estigués en el
seu lloc, però, en aquest moment està a l’oposició i ha de plantejar aquests
aspectes formals, que són molt importants, malgrat que a l’equip de govern li
pugui semblar que són ximpleries, ja que amb l’aprovació d’aquest dictamen es
creen falses expectatives. Es dirà: “mireu que bé que ho hem fet, hem creat
uns llocs de treball meravellosos”, i un dia l’equip de govern es pot trobar amb
una sentència en contra, com a conseqüència de la qual hagi de tirar enrere tot
el procés. Amb aquesta situació el mal seria doble perquè no hi ha res pitjor
que crear falses expectatives.
No vol entrar en el detall de la valoració dels llocs de treball perquè és carregós
i encara no ha tingut temps d’estudiar-se’l, però pel sol fet de les qüestions
formals, que són importants, el GMPP votarà negativament el dictamen.
El senyor Oms i Pons intervé dient que al GMCIU no li agrada trobar-se
davant d’aquest dictamen en les circumstàncies i en la forma en què s’ha
trobat, perquè els temes de personal són molt seriosos ja que afecten molta
gent i al GMCIU li agradaria que es tractessin d’una manera diferent a aquesta.
Evidentment, la manera de fer del GMCIU és diferent de la de l’equip de govern
i aquesta és la diferència.
El GMCIU ha rebut la informació avui a dos quarts de dues, se li ha explicat i ha
passat per comissió, però no s’ho ha pogut estudiar fins a dos quarts de cinc de
la tarda. És evident que es tracta d’un tema complex, és l’últim ple d’aquesta
legislatura, som pràcticament en campanya electoral i es planteja un tema que
suposa un compromís per a l’Ajuntament.
Se li ha dit que es tracta d’una aprovació inicial, però, malgrat això, cal procurar
fer-ho correctament. En principi, ha de suposar que l’equip de govern ho ha fet
el màxim de bé possible, malgrat que puguin tenir dubtes raonables.
En aquest sentit, el GMCIU considera que se li hauria pogut donat més temps
per estudiar-s’ho com es fa amb els pressupostos, ja que es tracta de temes
complexes. Fa dos anys que s’està elaborant aquest treball i només se li ha
donat dues hores per estudiar-s’ho abans del Ple. Quan ha dit que no
disposava d’elements per entendre la valoració, el senyor Canongia li ha donat
més documentació a les vuit, però és evident que no ha pogut tenir temps per
estudiar-se-la.
El GMCIU considera que la forma de presentar-ho, si més no, és una mica
barroera. Li hauria agradat que el tractessin d’una altra manera perquè el
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GMCIU sempre ha fet una oposició constructiva, fent valer el seu criteri, que
sempre ha estat molt estudiat, i en aquest cas, no ho pot fer.
Si el GMCIU s’abstingués en la votació d’aquest dictamen, es podria interpretar
que considera que, en principi, el tema està bé, però no pot saber si és o no
correcte o si beneficia o no el personal de l’Ajuntament ja que desconeix els
criteris que s’han seguit per valorar els llocs de treball. També cal tenir en
compte que s’ha elaborat aquest treball prescindint de l’Organigrama de
l’Ajuntament, que resulta modificat com a conseqüència d’aquesta valoració.
Aquest hauria estat un bon moment per proposar la modificació de
l’organigrama ja que l’estructura no funciona i són dues qüestions que van molt
lligades.
Pel que ha pogut saber el GMCIU, l’equip de govern ha tingut molt poc contacte
amb els caps de servei. No dubta que l’hagi tingut amb els sindicats, però creu
que aquest tema s’hauria d’haver consultat amb els caps de servei, ja que són
persones amb comandament que tenen la responsabilitat de tirar endavant
l’Ajuntament i, per tant, han de participar activament en la definició dels llocs de
treball.
Hi ha una altra qüestió greu per al GMCIU consistent en el fet que es demana
el suport a aquesta descripció de llocs de treball sense saber el valor del punt.
S’ha dit que d’això ja se’n parlarà més endavant.
La perfecció és molt maca i al GMCIU també li agrada, però si per aconseguirla es crea un problema econòmic a l’Ajuntament no hi pot estar d’acord. Per
més perfecte que sigui aquest treball, potser hauríem d’anar tirant amb el que
hi ha actualment.
Si el GMCIU sabés quines repercussions tindrà en el futur aquesta qüestió,
podria decidir amb més calma. Li agradaria saber si aquesta valoració
s’aplicarà immediatament o de forma esglaonada.
No disposa d’aquestes dades, sap que l’Ajuntament accepta la jornada laboral
de 35 hores, tal com es fa constar a les fitxes que se sotmeten a aprovació,
malgrat que no estigui legalment reconeguda.
Li preocupa que en el darrer Ple d’aquesta legislatura es presenti un tema tan
complex. Desconeix la raó per la qual es fa d’aquesta manera, però no és
adequat presentar-ho en aquest moment. Per les responsabilitats que
comporta, pels possibles canvis que hi poden haver a l’Ajuntament i per moltes
altres qüestions, ara no tocava aprovar aquest assumpte, sobretot per la forma
en què s’ha fet, no hi ha hagut temps d’estudiar-ho. Potser no és la pretensió
de l’equip de govern, però dóna la sensació que ha pretès agafar els grups de
l’oposició desprevinguts. L’equip de govern ha d’entendre que, malgrat que
pugui semblar innocent, el GMCIU no pot aprovar aquest dictamen, tenint en
compte la forma en què s’ha fet.
Li sap greu que, havent dit sempre que en els darrers plens de les legislatures
no es portarien temes conflictius, ara se sotmeti a aprovació una de les
qüestions més conflictives d’aquesta legislatura.
Per tot això, per no comprometre’s i per no comprometre tampoc el futur, el
GMCIU votarà negativament aquest dictamen.
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El senyor Canongia i Gerona diu que pot estar d’acord amb la idea que no és
massa oportú sotmetre aquest tema a l’aprovació de l’últim Ple de la
legislatura, és molt probable que tinguin raó, ja ha dit que n’assumia la
responsabilitat, però si ho ha fet és per responsabilitat.
L’actual equip de govern no deixarà de governar fins el dia 3 de juliol, malgrat
que el dia 13 de juny se celebrin les eleccions municipals. Hi ha coses que li
agradaria que "no toquessin" per calendari, però el calendari, de vegades, juga
males passades i, en aquesta ocasió, per responsabilitat, cal sotmetre al Ple
aquest dictamen.
Els ciutadans de Manresa no perdonarien que una feina que ha costat tants
esforços, tant temps i diners, no se sotmetés a l’aprovació del Ple per la
comoditat de l’equip de govern, el qual, com que s’acosten les eleccions,
amaga el tema en un calaix.
L’equip de govern ha intentat exercir sempre la responsabilitat, malgrat que ho
hagi fet algunes vegades amb més encert que d'altres, i ho farà fins el final, és
a dir, fins el 3 de juliol. I avui toca aprovar aquest assumpte.
Pot acceptar que es digui que ha mancat informació, però no diàleg.
Pel que fa a la qüestió dels caps de servei, ha de dir que van participar en la
definició dels llocs de treball. Aquesta és la seva tasca, però no ho és la
valoració, que és molt diferent. Cal ser molt conscients del que estem fent
perquè, si no ho som, es poden produir desequilibris. L’Ajuntament està
intentant trobar l’equitat interna d’aquesta Administració. És fonamental que
tots els treballadors siguin valorats de la mateixa manera, qualsevol que sigui el
servei al qual pertanyen. En aquest sentit, un treballador que estigui adscrit a
un servei perifèric, que estigui molt lluny del seu cap de servei i que, per tant,
molt difícilment el seu cap li podrà fer un seguiment diari, ha de ser valorat de la
mateixa manera que aquell auxiliar que treballa al costat del regidor que
decideix les polítiques de personal.
Voldria que això quedés molt clar.
Un treball d’aquest tipus provoca que tots perdin part del seu poder (dit entre
cometes), els caps de servei, els polítics, el regidor d’Administració, el Comitè
de Personal i els treballadors, de forma individualitzada, perquè tots són
tractats de la mateixa manera, malgrat que hi puguin haver errors. Això és
fonamental per al futur d’aquest Ajuntament.
L’Ajuntament té cinc-cents treballadors i uns serveis totalment diferents els uns
dels altres, per tant, és molt difícil poder valorar objectivament el personal si no
hi ha un treball previ qualificat. Això és el que se sotmet avui a l’aprovació del
Ple, insisteix, per una qüestió de responsabilitat.
El senyor Arderiu i Freixa diu que ell és un regidor que no ha tingut mai poder
i segurament no en tindrà. Per tant, les seves observacions són més de caire
tècnic que no pas polític. El fet que el senyor Canongia digui que assumeix tota
la responsabilitat de la inoportunitat de la presentació d’aquest dictamen, però
que, malgrat això, ho tira endavant, no creu que sigui d’ajuda als membres del
Ple ni als treballadors que, en el fons, són els més afectats.
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Voldria explicar al senyor Canongia la seva sensació, que pot ser errònia, però
que li sembla que és la que es percep en molts àmbits de la ciutat.
El 19 de gener i el 21 de desembre de 1998, l’equip de govern va presentar al
Ple uns acords que van ser impugnats davant del Tribunal Contenciós
Administratiu, per considerar-los il.legals. Com a regidor “de a pie”, té la
sensació que l’equip de govern ha volgut aprovar-los d’alguna altra manera.
Això és el que es fa avui, es comença amb una modificació del catàleg, es
continua aprovant la valoració sense la part econòmica que s’introduirà més
endavant, i no hi ha estudi tècnic.
A aquestes alçades, no li estranyaria que tots els polítics fessin el mateix, però,
com a tècnic, ha de dir que no creu que sigui la forma més adequada de
resoldre aquests temes, més que res, per una qüestió d’oportunitat, és a dir,
s’està acabant aquesta legislatura, vindran uns altres regidors i es trobaran una
feina feta, tant si els agrada, com si no. Aquest tema suposarà una “cotilla” de
la qual no podran fugir, hauran de continuar amb aquesta valoració durant
quatre anys més i ho aniran arrossegant durant molts anys.
A més, insisteix, amb això s’estan creant falses expectatives i creu que l’equip
de govern hauria pogut esperar dos mesos per presentar aquest dictamen,
tenint en compte que segons l’equip de govern, han passat quatre anys i,
segons una part dels afectats, n’han passat més de vint.
També cal tenir en compte que tot el que s’aprovi en aquest moment pot ser
fàcilment revocat per instàncies superiors, l’Ajuntament no és lliure, no pot fer el
que vulgui, malgrat que sol.liciti els estudis que consideri oportuns o que arribi
als pactes que cregui convenient.
L’Ajuntament, com a representant dels ciutadans, és el primer que ha de
respectar les lleis i no les pot infringir, malgrat que ho faci amb la millor intenció.
Aquesta Administració és la defensora de la legalitat a Manresa i l’equip govern
no la pot obviar.
Ja va dir en el seu dia que hi ha altres maneres de resoldre aquest tema i
l’equip de govern no li va voler fer cas, hi ha altres maneres de negociar que no
s’han volgut seguir, sinó que s’ha preferit escollir el camí més fàcil. Per això, no
es pot demanar al GMPP que voti afirmativament perquè l’equip de govern ja
sap que no ho farà.
No es queixa del tracte rebut, potser altres es queixaran, però el tracte que rep
és el que l’equip de govern li vol donar i amb ell ha de lluitar. Del que sí és
queixa és de la inoportunitat de la presentació d’aquest dictamen en l’últim o
penúltim ple d’aquesta legislatura, tenint en compte que hi ha una qüestió que
encara està pendent i també per les falses expectatives que crea. Per això el
GMPP votarà negativament aquest dictamen.
Per acabar, voldria donar un consell a l’equip de govern, desproveït de
qualsevol significació política: no es pot acontentar tothom al mateix temps i cal
que l’equip de govern ho tingui en compte a l’hora de negociar.
El senyor Oms i Pons diu que és lògic que els seus criteris i els del senyor
Canongia no coincideixin, però voldria dir-li el següent: avui és 17 de maig i
d’aquí a trenta dies serà 17 de juny, hauran passat 4 dies des de les eleccions
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municipals i l’equip de govern ja haurà rebut les al.legacions a aquesta
aprovació inicial. No sap si n’hi haurà dels caps de servei i ha de recordar al
senyor Canongia que els criteris de valoració, que no s’ha repassat, no estan
homologats per l’Administració pública, en principi, encara que s’apliqui en
molts ajuntaments. L’equip de govern diu que ha fet servir uns criteris que
s’apliquen en moltes empreses, però ell no coneix cap empresa que no consulti
un tema d’aquesta transcendència amb el seus directius, amb el staff de
l’empresa. Segurament que també ho consulten amb el comitè d’empresa,
però, evidentment, sense que el seu staff hagi donat el vistiplau, dubta que
adoptin un acord com aquest.
L’equip de govern s’ha precipitat, haurà de prendre una decisió i es trobarà
amb la situació que les al.legacions que es presentin les haurà de resoldre el
nou ajuntament.
No sap perquè l’equip de govern ha sotmès aquest assumpte a l’aprovació
d’aquest Ple, però suposa, té sensació i es tem que el Comitè de Personal l’ha
forçat a fer-ho perquè no confia en que l’actual equip de govern guanyi les
eleccions, i vol tenir el tema resolt. D’aquesta manera, el proper equip de
govern es trobarà amb un fet consumat. No se li hauria acudit mai una pràctica
com aquesta i els felicita per la idea, però creu que la gestió d’un ajuntament és
alguna cosa més seriosa que això.
El senyor Canongia i Gerona diu que el senyor Arderiu ha dit que és un
regidor que no té poder i no sap quina interpretació fa del poder, però, per a ell,
un regidor de l’oposició té molt poder, entenent-lo com a allò que és capaç de
transformar de la societat en què viu, fent propostes positives.
Creu que avui s’està donant l’excusa de la forma perquè no agrada el fons i no
s’atreveixen a dir-ho. És una actitud molt legítima, però cal dir la veritat i
explicar el que hi ha al darrere. Malgrat tot, agraeix que es defugi d’entrar en el
fons de la qüestió perquè, si hi ha un canvi de govern a la ciutat perquè així ho
decideixen els ciutadans, com que sembla que els grups de l’oposició estan
d’acord amb el fons de la qüestió, podran aprofitar les bases i la feina ben feta
que es trobaran i, per tant, podran desenvolupar aquesta qüestió amb més
facilitats que les que es va trobar l’actual equip de govern.
No necessitaran tres anys de feina per arribar al final, cosa que li semblarà
perfecta.
Pel que fa a les falses expectatives plantejades pel senyor Arderiu, ha de dir
que l’equip de govern no pretén crear-les, és conscient que el resultat
d’aquesta valoració no el podrà aplicar en un any, sinó que s’haurà de fer en
quatre anys perquè, si no, la ciutat no ho podria assumir, però cal aconseguir
tirar el tema endavant per una qüestió de responsabilitat. Agrairia que el
GMPP, com a bon gest a la ciutat, retirés el recurs contenciós-administratiu que
ha presentat ja que la Subdelegació de Govern també n’ha interposat un, que
seguirà el seu curs i que fa innecessari el del GMPP.
La resolució d’aquests recursos trigarà quatre o cinc anys en arribar i
l’Ajuntament no pot esperar tant de temps per aplicar el conveni.
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L’equip de govern lluitarà per defensar el conveni davant dels Tribunals, de la
mateixa manera que ho va fer a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, perquè
està convençut que té la raó ja que es tracta de la interpretació de la llei.
L’Administració local ha de poder tenir dret a negociar amb el representants
legítims dels seus treballadors i arribar, amb ells, als acords que consideri
millors per a la seva organització. L’equip de govern està convençut d’això i,
per tant, defensarà aquest tema fins el final.
Respecte al comentari del senyor Oms sobre el fet que el sistema Haye no està
homologat per l’Administració, ha de dir que el senyor Oms desconeix aquest
sistema, que és com qualsevol altre i que valora tots els conceptes.
El resultat final d’aquesta valoració es desglossarà en retribucions bàsiques i
retribucions complementàries, que és el que preveu la llei i el complement
específic, amb la responsabilitat, etc. Però el fonamental són els punts finals o
globals i no entén què vol dir el senyor Oms quan es refereix a homologació. El
sistema Haye adaptat a l’Administració s’està aplicant actualment en mig país,
per tant, mig país no està homologat. Potser, de vegades, certs matisos de
legalitat provoquen que s’aturin els temes i cal saber vorejar-los.
El senyor Arderiu i Freixa diu que el debat ha estat prou ampli i les postures
han quedat bastant clares, però voldria demanar al senyor Canongia, amb tota
la cordialitat, que no li atribueixi postures personals ja que, en realitat, són de
grup. Per tant, no se li pot atribuir una responsabilitat personal que no li
correspon.
L'alcalde intervé dient que voldria llegir el que s’aprova amb aquest dictamen:
“Aprovar inicialment els treballs d’anàlisi, descripció i valoració dels llocs de
treball de l’Ajuntament de Manresa, integrats pels documents següents: ...” és a
dir, s’aproven uns treballs d’anàlisi, donant als afectats la possibilitat de
presentar al.legacions.
Voldria recordar que el Conveni 95-97 es va aprovar sense passar pel Ple de la
Corporació i l’Ajuntament el va assumir íntegrament.
L’equip de govern prefereix fer les coses públicament que fer-les amb una
signatura i que s’hagi de ratificar posteriorment.
Vol deixar clar que amb aquest dictamen s’aprova un punt de partida i no un
punt d’arribada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 vots negatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
L'alcalde intervé dient que queda retirat d’aquesta sessió del ple el dictamen
inclòs en el punt 6.1.2 de l’ordre del dia, sobre adjudicació d’un contracte de
subministrament de nous aparells de parcs infantils, ja que, de conformitat amb
la Llei 11/1999, aquest assumpte és competència de l’alcalde.
Per tant, s’aprovarà per decret de l’alcaldia durant aquesta setmana.
3.

ÀREA D’ALCALDIA
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3.1

FER CONSTAR QUE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE L’IMMOBLE
SITUAT AMB FAÇANA AL PARC DE LA SEU, APROVADA PEL PLE
DE LA CORPORACIÓ EL DIA 16-9-96, ES REFEREIX TANT AL
TERRENY COM A L’EDIFICI QUE S’HI UBICA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 9 d’abril de 1999
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 adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:
/...PRIMER. CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Justícia), el ple domini de l’immoble que es descriu a
continuació:
- Terreny de forma rectangular situat amb façana al Parc de la Seu,
d’una superfície segons medició recent de 235 m2 i registral de 248,16
m2 (queda grafiat en el plànol que figura com annex número 1).
- Limita: al nord, amb la finca dels Jutjats de Manresa (pati no edificat),
amb una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa situada al c.
Codinella número 1 (mitgera) i amb finca de la Creu Roja Espanyola
(pati no edificat); al sud, amb el parc de la Seu (façana); a l’est, amb la
perllongació del c. Codinella (façana) i a l’Oest, amb finca dels Jutjats
de Manresa (mitgera).
- Registre de la Propietat:
Tom: 388;

Llibre: 96;

Full: 80;

Finca: 4554

- Títol: expedient possessori instruït en el Jutjat de 1a instància de
Manresa, resolt mitjançant aute d’aprovació de 27 de desembre de
1878.
La finalitat de la cessió és destinar l’immoble a la ubicació de
dependències judicials del districte de Manresa.
SEGON. Fer constar que la Generalitat de Catalunya (Departament de
Justícia) ha de complir amb la finalitat per a la qual s’atorga la cessió en el
termini màxim de 5 anys comptats a partir de l’adopció d’aquest acord i ha
de mantenir la destinació indicada durant els 30 anys següents.
Si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa de serhi destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 50 del Decret
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336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.../
Atès que cal interpretar el contingut de l’acord transcrit anteriorment, per tal que
el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya pugui procedir l’acceptació la
cessió municipal.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Com a alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Fer constar que la cessió gratuïta de l’immoble situat amb façana al Parc de la
Seu, aprovada pel ple de la corporació en sessió que va tenir lloc el dia 16 de
setembre de 1996, es refereix tant al terreny com a l’edifici que es troba ubicat
en el mateix, ja que de no ser així es faria difícil complir amb la finalitat de la
cessió, que és destinar l’immoble a la ubicació de les dependències judicials en
el districte de Manresa.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de la sessió al Jutjats de
l’edifici que dóna al Parc de la Seu, que ja es va cedir el 16 de setembre de
1996 i ara es fa l’aclariment que se cedeix l’edifici i també el seu terreny.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.2 i 3.3 de l'ordre del dia, i sotmet a votació la prèvia ratificació de
la inclusió de l'assumpte 3.3 a l'ordre del dia per raons d'urgència, la qual
s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.2

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
11/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 27 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2000, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l’Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari
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necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
amb càrrec a 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 del 2000.
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/1999 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de els Hisendes Locals,
l’expedient 11/1999 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant del Ple, i es considerarà aprovat definitivament
si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
3.3

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT,
PER RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE
DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE
28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I
VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: APROVAR L’EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/1999, DINS EL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 13 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2000, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les
despeses esmentades.
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Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, i que modifica el que
prèviament instruït fou informat per la Comissió Informativa Municipal
d’Hisenda, en sessió del dia 11 de maig de 1999.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a 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 del 2000.
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 14/1999 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer. El finançament de les partides pressupostàries 432.1.600 i 431.0.740,
restarà segons es detalla:
Partida 432.1.600

Finançament:
Alienació d’immobles .......................…
Crèdit entitats financeres…..................

Partida 431.0.740

Finançament:
Alienació d’immobles .......................…
Crèdit entitats financeres ….................
Recursos ordinaris ...........................…

36.300.000
30.000.000
66.300.000

55.700.000
32.407.640
17.592.360
105.700.000

Quart. 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 14/1999 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que l’expedient de modificació de crèdits
11/1999 comprèn augments de despeses per crèdits extraordinaris per
6.250.000 pessetes, suplements de crèdit per 20,3 milions, que es financen
amb recursos generats per Majors Ingressos, també pels 20,3 milions que ha
comentat, i baixes de crèdits de despeses per consignació sobrant, per
6.250.000 pessetes.
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Conceptualment, el més destacable són els augments de despeses per
aquests crèdits extraordinaris que són: 500.000 pessetes per a la subvenció a
Taelus, SL., 5.000.000 de pessetes com a aportació del 50 per 100 per a
despeses al Consorci Palau Firal i 650.000 pessetes com a aportació al
sistema d’informació territorial al Consell Comarcal del Bages.
Els augments de despeses es compensen amb les baixes de despeses: de
personal per consignació sobrant, 4.250.000 de pessetes i 2.000.000 de
pessetes de la partida de Comunicació Social, per un contracte en assistència
que no s’executarà. A més, la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona aportarà 5.000.000 de pessetes per finançar diversos compromisos
de subvenció.
Finalment, els 15,3 milions de pessetes, són un apunt tècnic i comptable de
Majors Ingressos i de més consignació com a despeses i correspon a l’IVA
repercutit d’una operació de venda.
Pel que fa a l’expedient 14/1999, cal dir que no inclou la creació de cap nova
partida de despeses i comprèn, en primer lloc, una reclassificació de diverses
partides de despeses per 38,6 milions de pessetes i un canvi d’inversions en
terrenys amb una aportació a FÒRUM, SA. per consignació suficient de 15,7
milions de pessetes.
Dins d’aquesta reclassificació es pot destacar, en primer lloc, l’augment de la
partida d’Honoraris per a la redacció de projectes, de 14 milions de pessetes,
per als projectes bàsic i executiu del Teatre Kursaal, per a la urbanització dels
Dolors i Tossal dels Cigalons i per a altres temes d’anàlisi de pons, etc.
En segon lloc, un augment d’Edificis i Altres Construccions en Instal.lacions
Esportives, de 4,6 milions de pessetes; per a Vies Públiques, semàfors i
senyalització i infraestructura, de 10 milions de pessetes i per a Parcs i Jardins,
de 2 milions de pessetes.
També es fan modificacions en el servei de neteja dels dos grups de
dependències municipals, en variar els usos previstos d’algunes d’elles i
l’entrada en funcionament d’altres, per valor de 8 milions de pessetes.
Aquestes despeses es financen amb la baixa de 14,8 milions de pessetes
d’estalvi d’interessos i despeses financeres fins el 30 d’abril, i 23,8 milions de
pessetes de consignació sobrant de diverses partides de Personal.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.2 i 3.3 de
l’ordre del dia, s’aproven per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICEV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
3.4

DENEGAR A L’ENTITAT DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, SA Y
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, ADJUDICATÀRIA
DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE
MANRESA, LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE PREUS DE
L’ESMENTAT CONTRACTE RELATIVA AL SEGON ANY DEL
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SERVEI.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 30 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de
1997, va adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat
de Manresa a favor de DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982.
Vista la instància de referència registre d’entrada número 5279/24.02.1999, en
la qual el contractista va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de preus del servei
esmentat.
Atès l’informe emès pel senyor cap dels Serveis Financers en data 8 d’abril de
1999 i l’informe jurídic emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 30
d’abril de 1999.
Atès que s’ha donat audiència a DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, en l’expedient de revisió de preus del
contracte, per un termini de 10 dies a comptar des del dia hàbil següent al de
recepció d’aquest proveïment.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Denegar a l’entitat DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982, adjudicatària del contracte de serveis consistent en
el manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i
semafòriques de la ciutat de Manresa, la sol·licitud de revisió de preus de
l’esmentat contracte relativa al segon any del servei, ja que el coeficient
resultant de l’aplicació de la fórmula polinòmica de revisió és d’1,01272, inferior
al mínim establert d’1,025 i per tant és improcedent.”
El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta de la denegació de la
revisió de preus sol.licitada per l’empresa Dragados y Construcciones, S.A. y
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, per la concessió de la xarxa d’enllumenat públic i
semafòriques de la ciutat, donat que la KT és inferior a la KT de revisió.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.5

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA 419 DICTADA EL DIA
13-5-98 PER LA SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, EN RELACIÓ ALS RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS INTERPOSATS PER L’AJUNTAMENT DE
MANRESA I PER CASINO DE MANRESA, SA, I EXECUTAR-LA EN
TOTS ELS SEUS EXTREMS, AIXÍ COM DELS ACTES DE 23-2-99 I
25-3-99 DICTATS EN LA SEVA EXECUCIÓ PROVISIONAL.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Ma. Comas i Miralles (R.E. 12.293,
30-4-1999), a través de la qual demana que es procedeixi a l'execució
provisional de la sentència 419, dictada el dia 13 de maig de 1998 per la Secció
Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en els recursos contenciosos-administratius números
614/93 i 620/93 interposats, respectivament, per l'Ajuntament de Manresa i per
"Casino de Manresa, S.A." contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació.
Vista la sentència esmentada, de 13 de maig de 1998, en la qual es falla
desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat per l'Ajuntament de
Manresa i estimar en part l'interposat per "Casino de Manresa, S.A." contra la
mateixa resolució del Jurat Provincial d'Expropiació, i s'assenyala com a
justpreu la quantia de 721.560.000,-ptes. més els interessos de demora que
resultin de l'aplicació del conveni subscrit entre les parts.
Vist l'Acte judicial dictat per la Sala el dia 23 de febrer de 1999, a través del
qual s'acorda l'execució provisional de la sentència de 13 de maig de 1998,
esmentada anteriorment.
Vist l'Acte judicial dictat també per la Sala el dia 25 de març d'enguany, que
resol el recurs de súplica interposat per les parts contra l'anterior Acte de 23-21999, i que acorda estimar els recursos interposats, en el sentit de reduir a
225.460.725,-ptes. la quantia a avalar per a l'execució provisional de la
sentència, i fixant un termini de vint dies per constituir l'aval.
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres resolucions
fermes dels Jutges i Tribunals.
Atès que és aplicable a aquesta execució provisional el règim previst a aquest
efecte per la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
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Contenciosa-Administrativa, segons aplicació analògica de la seva Disposició
Transitòria Quarta.
Atès el que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, en relació a
l'execució de sentències.
Vist l’informe emès pel lletrat, tècnic d'administració general dels Serveis
Jurídics, en el qual es proposa que el ple es doni per assabentat de la
sentència esmentada en el punt anterior, i que s’acordi executar-la.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
1r. Donar-se per assabentat de la sentència 419, dictada el dia 13 de maig de
1998 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos contenciós-administratius
acumulats números 614/93 i 620/93 interposats per l'Ajuntament de Manresa i
per "Casino de Manresa, S.A." contra el Jurat Provincial d'Expropiació, que
desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per l'Ajuntament de
Manresa i estima en part el recurs contenciós-administratiu número 620/1993
interposat per "Casino de Manresa, S.A." contra la mateixa resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, i s'assenyala com a justpreu la quantia de
721.560.000,-ptes. més els interessos de demora que resultin de l'aplicació del
conveni subscrit entre les parts., així com de l'Acte dictat per la Secció primera
el dia 23-2-99, acordant l'execució provisional de la sentència esmentada, i
l'Acte de 25-3-99, que estima en part els recursos de súplica interposats contra
l'Acte de 23-2-99, redueix a 225.460.725,-ptes. la quantia a avalar i estableix un
termini de vint dies per constituir l'aval corresponent.
2n.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència de 13-5-98, esmentada
a l’acord anterior, així com els Actes de 23-2-99 i 25-3-99, dictats en la seva
execució provisional, en compliment del que disposen els articles 103 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.”
L'alcalde explica que es tracta de donar compte de la sentència i dels Actes de
l’execució provisional, amb els quals els van determinar dues qüestions, perquè
hi ha hagut recursos i “contrarecursos”. Finalment, el definitiu és que
l’Ajuntament està obligat, i hi va donar la conformitat, a liquidar 396 milions de
pessetes, de forma immediata, que estan en tràmit en aquests moments i, per
altra banda, liquidar 225 milions de pessetes, sempre que hi hagi un aval
bancari que doni garantia a aquesta quantitat.
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L’Ajuntament disposa en aquests moments d’aquests 621 milions de pessetes
aproximadament i està a punt de fer el pagament, un cop presentat l’aval, i la
resta es pagarà directament a la societat.
Malgrat que no consti al dictamen, voldria explicar que l’Ajuntament, per acord
unànime de tots els grups, va presentar recurs de cassació davant del Tribunal
Suprem, i Casino de Manresa, SA. va interposar recurs de súplica contra
l’admissió, perquè el Tribunal Suprem va admetre el recurs, i, finalment, fa una
setmana, aquell Tribunal ha dictat resolució rebutjant el recurs de súplica
presentat per Casino de Manresa, SA., amb la qual cosa, la via de cassació
davant del Tribunal Suprem està absolutament oberta i, per tant, cal esperar a
entrar dins dels continguts i l’Ajuntament esperarà la sentència del Tribunal
Suprem.
És una batalla jurídica bastant carregosa, però, possiblement, la part més
important és que el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem sigui obert i
en aquests moments l’admissió ja és definitiva.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents
(7 GMS - Sr. Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Joaquim García, Sr. Eduard
Teixeiro, Sra. Emma Vila, Sr. Jacint Carrió i Sr. José Empez; 3 GMERC, 2 GMICEV, 9 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antoni Arderiu i Sr. Joaquin Sotoca -).
3.6

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL FUNERÀRIA FONTAL, SA, LA
GARANTIA DEFINITIVA DE 240.000 PTA, CONSTITUÏDA PER
RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS
MORTUORIS EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 22 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la
concessió administrativa de la GESTIÓ DELS SERVEIS MORTUORIS EN EL
TERME MUNICIPAL DE MANRESA, adjudicat a l’entitat mercantil FUNERÀRIA
FONTAL, S.A.
L’alcalde president, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Tornar a l’entitat mercantil FUNERÀRIA FONTAL, S.A. (A08727497,
C. Bruc, 19-21 08240 Manresa), un aval de Banca Catalana, per la quantitat de
240.000 PTA, que correspon a la garantia definitiva constituïda per respondre
del compliment del contracte de la concessió administrativa de la GESTIÓ
DELS SERVEIS MORTUORIS EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA,
adjudicat per acord del Ple de la Corporació de 17 de març de 1986, amb
fonament al compliment contractual acreditat a l’expedient incoat a l’efecte.”

25

El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta d’un dictamen de tràmit
consistent en tornar a l’entitat mercantil Fonerària Fontal, SA. un aval de Banca
Catalana per la quantitat de 240.000 pessetes, que correspon a la garantia
constituïda per respondre del compliment de la gestió dels serveis mortuoris en
el terme municipal de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, (7 GMS - Sr. Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Joaquim García,
Sr. Eduard Teixeiro, Sra. Emma Vila, Sr. Jacint Carrió i Sr. José Empez -; 3
GMERC, 2 GMIC-EV, 9 GMCIU, i 2 GMPP - Sr. Antonio Arderiu i Sr. Xavier
Javaloyes -).
3.7

DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA
SITUAT A LA CARRETERA DE VIC, XAMFRÀ PUJADA CASTELL
DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de maig
de 1994 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de
venda de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell a favor de
l'entitat mercantil EDICIONS INTERCOMARCALS, SA.
Considerant que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 29 de
setembre de 1994, va autoritzar la cessió de l'esmentada concessió
administrativa a favor de l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA.
Atès que aquesta concessió finalitza el dia 20 de maig de 1999.
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de
desembre de 1998, va aprovar el plec de clàusules administratives i l'expedient
de contractació de la nova concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de
venda de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell.
Atès que durant el període de presentació de proposicions no se n'ha rebut
cap.
Vist l'informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 6 de maig de
1999.
De conformitat amb l'article 89.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques i l'últim paràgraf de la clàusula 17a
del plec que havia de regir el contracte, l'alcalde president proposa al ple de la
corporació l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de la concessió d'ús
privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà
Pujada Castell de Manresa, atès que durant el període de presentació de
proposicions no s'ha rebut cap oferta, procedint-se a l'arxiu de l'expedient
sense més tràmit.
SEGON. Interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A 08899023
- Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatària
de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa
situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell de Manresa, la continuïtat de
l'esmentada concessió fins a 31 de desembre de 1999, en les mateixes
condicions que actualment regeixen aquest contracte.”
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a
l’adjudicació del quiosc de premsa situat a la carretera de Vic, xamfrà Pujada
Castell.
Aquest quiosc va ser adjudicat inicialment a Edicions Intercomarcals, SA. i,
posteriorment, a Llibreria Sobrerroca i la seva concessió va finalitzar el 20 de
maig de 1999.
El 21 de desembre de 1998 es va aprovar el plec de clàusules administratives
respecte el qual, durant el període de presentació de proposicions, no se’n van
presentar. Per tant, donat que no hi ha cap interessat, es declara desert el
concurs per a l’adjudicació del quiosc.
També es comunica als interessats que continuaran amb la concessió fins el 31
de desembre de 1999, en les mateixes condicions que les que regeixen el
contracte en aquests moments.
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, amb el qual es pretén assegurar el
funcionament del quiosc.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, (7 GMS - Sr. Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Joaquim García, Sr.
Eduard Teixeiro, Sra. Emma Vila, Sr. Jacint Carrió i Sr. José Empez -; 3
GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr.
Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr.
Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra -; i 1 GMPP - Sr. Antonio Arderiu -).
3.8

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT,
PER RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE
DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE
28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I
VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: ACCEPTAR LA QUANTITAT
DE 14.589.736 PTA, COMPLEMENTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ
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ATORGADA
DINS
EL
PROGRAMA
“SANEAMIENTO
Y
DEPURACIÓN DE CATALUÑA 1996”, PROVINENT DEL FONS DE
COHESIÓ, AMB DESTÍ A UNA INVERSIÓ EN EL PROJECTE
COL.LECTORS GENERALS DE MANRESA.
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte 3.8
a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 22
membres presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms,
Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep
Rueda, Sr. Antoni Llobet, Sr. Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra -; i 1 GMPP Sr. Antonio Arderiu -).
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 10 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la creació per part de l’Estat d’un “Fondo de Infraestructuras para la
mejora del Medio Ambiente” a través del qual les Corporacions Locals poden
accedir directament al finançament procedent dels Fons Europeus,
concretament del Fons de Cohesió.
Atès el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació del dia 9 de febrer de 1986
en el qual es va acordar donar-se per assabentat la petició formulada per
l’Alcalde de Manresa el dia 22 de gener de 1996 davant de la direcció General
de Planificació del Ministeri d’Economia i Hisenda, sol·licitant la inclusió en el
Fons d’infrastructura per a la Millora del Medi Ambient (FIMMA) – Fons de
Cohesió de la Unió Europea del Projecte Col·lectors Generals de Manresa.
Atesa la carta signada pel “Director General de Análisis y Programación
Presupuestaria” del Ministeri d’Economia i Hisenda amb registre d’entrada en
aquest Ajuntament núm. 19279 de 6 d’agost de 1996, on es comunica la
decisió de la Comissió per la qual s’aprova la inclusió del projecte Col·lectors
Generals de Manresa, inclòs en el grup de Projectes de “Saneamiento y
Depuración en Cataluña 1996”.
Vist que el Ple de la Corporació en data 21 d’octubre de 1996 va acceptar
l’esmentada subvenció que al canvi ECU/PTA representava una quantitat de
328.103.797.-PTA.
Atès que l’Ajuntament no ha certificat despesa fins l’any 1999, que el canvi
EURO/PTA definitiu és de 166,386.- PTA/EURO i que, d’acord amb les fitxes
de seguiment de la subvenció que s’adjunten, és aquest el canvi aplicable a la
subvenció, aquesta es modifica en la quantitat de 14.589.736.- PTA.
Atès que l’aportació del Fons de Cohesió de la Unió Europea no pot excedir del
80% de la inversió subvencionada, la quantitat que cal invertir en el projecte és
de 428.366.913 i la subvenció aplicable de 342.693.530.-PTA.
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Vist l’informe del cap de Negociat de Promoció Econòmica.
Aquesta alcaldia presidència, en ús de les seves facultats que té atribuïdes,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com ingrés en l’exercici 1999 la
quantitat de 14.589.736.-PTA complementària de la subvenció atorgada dins el
programa “Saneamiento i Depuración en Cataluña 1996”, provinent dels Fons
de Cohesió amb destí a una inversió en el projecte Col·lectors Generals de
Manresa, i en base a un cost elegible total de 428.366.913.-PTA (2.574.537
EUROS) i una subvenció total de 342.693.530.-PTA (2.059.629 EUROS), que
correspon al 80% dels cost elegible.“
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’adequació de l’import
d’una subvenció que s’atorga en ecus, ja que la subvenció prové de l’any 1996,
del Fons de Cohesió de la Unió Europea per a les obres dels Col.lectors
Generals de Manresa i en aquell moment no estava ben definida la relació
ecus-pesseta.
Amb la definició d’aquesta relació, ha resultat un saldo favorable per a
l’Ajuntament de Manresa de 14.589.736 pessetes.
Amb aquest dictamen s’accepta aquesta quantitat i es consigna
pressupostàriament com a ingrés en l’exercici 1999.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria
Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr.
Antoni Llobet, Sr. Josep Maria Clotet i Sra. Imma Torra -; i 1 GMPP - Sr.
Antonio Arderiu -).
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.1.1

APROVAR EL CONTRACTE D’ADHESIÓ DE L’ESCOLA D’ART DE
MANRESA A LA FUNDACIÓ LACETÀNIA PER AL FOMENT DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 10 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha reconegut la
creació de l’Escola d’Art de Manresa amb efectes acadèmics i administratius
des de l’inici del curs 1997-98, des de la qual s’imparteixen ensenyaments
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reglats corresponents a dos cicles de formació específica de grau mitjà d’Arts
Plàstiques i disseny: Serigrafia artística, de la família professional de les Arts
aplicades al llibre i Artfinal de disseny gràfic, de la família professional del
Disseny gràfic.
Atès que en el marc del currículum dels ensenyaments que configuren els
cicles formatius esmentats, els alumnes matriculats a l’Escola han de realitzar
un nombre determinat d’hores de pràctiques en empreses vinculades amb el
sector de les arts gràfiques.
Atesa l’existència de la Fundació Lacetània per al foment de la formació
professional que, a Manresa i comarca, és l’entitat que vehicula la relació dels
centres d’ensenyament amb les empreses que acullen alumnes en pràctiques,
s’ha cregut necessari signar el contracte d’adhesió de l’Escola d’Art de
Manresa a l’esmentada Fundació a fi que els alumnes de l’Escola puguin
acollir-s’hi.
Atesa la pretensió d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial, de
conformitat amb el que s’estableix a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el contracte d’adhesió de l’Escola d’Art de Manresa, de
titularitat municipal, a la Fundació Lacetània per al foment de la formació
professional, de conformitat amb el text que s’acompanya a l’expedient.
SEGON. Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Mora i Villamate explica que es tracta que l’Escola d’Art de Manresa
pugui formar part de la Fundació Lacetània per poder participar en les seves
activitats, de la mateixa manera que la resta d’instituts de secundària i els
centres que fan formació de cicles formatius.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 7 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria
Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr.
Antoni Llobet i Sra. Imma Torra -; i 2 GMPP - Sr. Antoni Arderiu i Sr. Joaquin
Sotoca -).
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L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia.
4.1.2

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE
LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL
GENERADES PELS ENSENYAMENTS MUSICALS ALS ALUMNES
DE 4 A 16 ANYS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
MANRESA, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 17.240.544 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 4 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de
Municipis, de la qual aquest Ajuntament en forma part, possibilita la
formalització de convenis de col.laboració entre el Departament d'Ensenyament
i l'Administració Local titular d'escoles de música o de dansa.
Atès que en data 8-2-96 aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, varen signar el conveni per a la creació de
l'Escola Municipal de Música de Manresa, aprovat per Decret del Regidor
d'Ensenyament de data 7-2-96.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment, durant el
curs 98/99, de l'Escola Municipal de Música de Manresa.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l'educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals als alumnes de 4 a 16 anys de l'Escola Municipal de
Música de Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament la subvenció de
17.240.544,- PTA (disset milions dues-centes quaranta mil, cinc-centes
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quaranta-quatre pessetes) establerta als annexos I i II del conveni esmentat de
conformitat amb la seva clàusula tercera.
TERCER. FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
4.1.3

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE
LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL
GENERADES
PELS
ENSENYAMENTS
MUSICALS
DEL
CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ DE MÚSICA DE MANRESA, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 29.975.259 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 4 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en virtut del conveni signat en data 1-10-95 entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, aprovat pel
Ple de la Corporació de data 20 de novembre de 1995, es reconeix la validesa
acadèmica oficial del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment, durant el
curs 98/99, del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
Dret de l'Educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa,
de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament la subvenció de
29.975.259,- PTA (vint-i-nou milions nou-centes setanta-cinc mil dues-centes
cinquanta-nou pessetes) establerta als annexos I i II del conveni esmentat en el
punt anterior, de conformitat amb la seva clàusula tercera.
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TERCER. FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
4.1.4

SOL.LICITAR A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENT
L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER DESAFECTAR DEL SERVEI PÚBLIC
DE L’ENSENYAMENT, L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MESTRE
ALBAGÉS NÚM. 8, DESTINAT A PARVULARI DEL COL.LEGI SANT
IGNASI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 12 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament compta amb un edifici escolar al carrer de Mestre
Albagés, núm. 8, consistent en un parvulari que és utilitzat pels alumnes
d'aquest nivell escolar del Col·legi Públic Sant Ignasi, i que es troba situat fora
del recinte escolar del centre.
Atès que el lloc on està ubicat l'esmentat parvulari ha sofert algunes
modificacions urbanístiques en el sentit que està afectat per l'obertura d'un
carrer de la ciutat.
Atès que aquesta circumstància fa que els alumnes del parvulari no tinguin
l'espai reglamentari per a l'esbarjo fora del centre, i que també suposa un perill
per als alumnes que l'utilitzen.
Atès que aquestes circumstàncies han esdevingut de forma sobrevinguda, i per
modificació de la normativa urbanística que afecta a aquella zona de la ciutat.
Atès que per tal de poder solventar aquesta problemàtica l'Ajuntament creu
convenient procedir al desallotjament d'aquest local i construir-ne un altre dins
el recinte escolar del col·legi Sant Ignasi.
Atès el que s'estableix al Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el
procediment d'autorització prèvia a la desafectació d'edificis públics escolars de
titularitat municipal.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple
de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d'Ensenyament, l'autorització prèvia en
base al que s'estableix al punt b) de l'article 2 del Decret 212/1994, de 26 de
juliol, per poder procedir a la desafectació del servei públic de l'ensenyament a
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l'edifici situat al carrer Mestre Albagés, núm.8, destinat a parvulari del Col·legi
Sant Ignasi, als efectes de procedir al seu trasllat a un nou edifici que es
construirà dins el recinte escolar del centre."

4.1.5

SOL.LICITAR A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENT,
L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER DESAFECTAR DEL SERVEI PÚBLIC
DE L’ENSENYAMENT, ELS HABITATGES PER A MESTRES DE
CENTRES INFANTILS I PRIMARIS PÚBLICS DE MANRESA
UBICATS AL CARRER DE LA SÈQUIA NÚM. 51, 4T, 2A I NÚM. 53,
4T, 2A.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 5 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament compta amb tres edificis d'habitatges per a
mestres, situats al carrer de Mestre Albagés s/n i al carrer de la Sèquia, núm.
51 i núm. 53.
Atès que els habitatges situats al carrer de la Sèquia, núm. 51, 4t 2a i al núm.
53, 4t 2a, han quedat vacants.
Atès que aquest Ajuntament té una gran necessitat de poder disposar
d'habitatges per a usos socials, motiu pel qual considera molt important poder
aprofitar aquest patrimoni per tal d'oferir a la ciutat la possibilitat d'ús social
d'aquests immobles.
Atès el que s'estableix al Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el
procediment d'autorització prèvia a la desafectació d'edificis públics escolars de
titularitat municipal.
Atès que les vivendes han quedat deshabitades en data 29 de setembre de
1997 l'habitatge corresponent al núm. 51, 4t 2a, i en data 9 d'octubre de 1998
l'habitatge corresponent al núm. 53, 4t 2a, i que l'edifici té una antiguitat major
de 25 anys, amb la qual cosa es reuneixen els requisits establerts en el Decret
212/1994, de 26 de juliol, per tal de poder sol·licitar l'autorització.
Per tot això, el Regidor-Delegat de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple
de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d'Ensenyament, l'autorització prèvia en
base al que s'estableix al punt g) de l'article 5 del Decret 212/1994, de 26 de
juliol, per poder procedir a la desafectació del servei públic de l'ensenyament,
dels habitatges per a mestres de centres infantils i primaris públics de Manresa
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següents: carrer de la Sèquia, 51, 4t 2a, i carrer de la Sèquia, 53, 4t 2a."
El senyor Mora i Villamate explica que els dos primers dictàmens fan
referència als convenis que l’Ajuntament signa anyalment amb el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment econòmic de
l’Escola Municipal de Música de Manresa i del Conservatori de Grau Mitjà de
Música de Manresa.
Cal dir que en aquest cas s’ha produït una millora en el finançament, com a
conseqüència de la renegociació entre l’Ajuntament i el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El dictamen número 4.1.4 fa referència a la sol.licitud de la desafectació de
l’edifici destinat a parvulari del Col.legi de Sant Ignasi, que està fora del recinte
escolar, i que està afectat per la urbanització del sector. Per tant, en el futur no
podrà desenvolupar la seva activitat ja que l’actual pati del parvulari acabarà
sent un carrer.
L’Ajuntament ha adoptat el compromís de construir un nou parvulari en el
recinte escolar, del qual ja se’n va donar compte en la passada comissió
informativa de Serveis Personals.
Ara s’inicien els tràmits de desafectació per fer possible aquesta operació.
El dictamen 4.1.5 correspon a la desafectació de dos habitatges del Col.legi
Bages, que han quedat lliures i dels quals l’Ajuntament en recuperarà l’ús per
utilitzar-los, com és costum, com a habitatges socials.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria
Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Jordi López, Sr. Lluís Serracanta, Sr.
Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet i Sra. Imma Torra -; i 3 GMPP).
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

4.2.1

DEMANAR AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT LA MODIFICACIÓ
DE LES DELIMITACIONS TERRITORIALS DE LES ÀREES
BÀSIQUES DE SALUT DE MANRESA NÚM. 1 I 3.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 6
de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Llei 15/90, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
defineix l’Àrea Bàsica de Salut com una unitat territorial elemental on es presta
l’atenció primària de salut d’accés directe de la població, i que constitueix l’eix
vertebrador del sistema sanitari en l’àmbit de la qual desenvolupa les seves
activitats l’Equip d’Atenció Primària.
Atès que la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la Salut, en la
determinació de les necessitats de salut de la població, utilitza les dades
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censals i dels padrons com a base poblacional de les Àrees Bàsiques de Salut
(ABS).
Atès que aquestes dades venen determinades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya a nivell de secció censal municipal, i a partir de l'estructura territorial
degradada en districtes i seccions, construeixen les agregacions superiors.
Atès que en data de 29 de gener d'enguany, la Regió Sanitària Centre del
Servei Català de la Salut manifesta que, davant la possibilitat que en un futur
es modifiqués la delimitació d’una secció limítrofe, caldria poder disposar dels
límits de les ABS en termes geogràfics o de carrers.
Atès que davant d'aquesta manifestació i un cop efectuats els estudis
pertinents de forma conjunta entre l’Ajuntament, l’ICS i el SCS, es va arribar a
l’acord de proposar una modificació de les delimitacions territorials de les
actuals àrees bàsiques de salut (ABS), per tal de facilitar a la població usuària
l’accés al CAP més proper i així millorar la prestació de l’assistència sanitària
pública primària.
Atès que el que es disposa a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació
Sanitària de Catalunya, en relació a les facultats del Servei Català de la Salut i
dels Ajuntaments, en relació a la prestació de l’assistència sanitària pública.
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Demanar al Servei Català de la Salut la modificació de les
delimitacions territorials de les Àrees Bàsiques de Salut de Manresa, núm. 1 i 3,
en el sentit d’incloure dins l’ABS núm. 1, les seccions 1,2,3,4 i 6 del Districte 4
de la ciutat de Manresa, que actualment corresponen a l’ABS núm. 3, als
efectes d’adequar l’estructura territorial a l’estructura censal.
SEGON. Aprovar la nova distribució de les ABS de Manresa, segons es grafien
en plànol que s’adjunta a l’expedient, i que restarien de la forma següent:
- ABS Manresa 1 - Barri Antic: comprèn els districtes 1, 3 i 6 de Manresa, les
seccions 1,2,3,4 i 6 del districte 4 de Manresa; Sant Salvador de Guardiola i
Castellfollit del Boix.
- ABS Manresa 2 - plaça Catalunya: comprèn el districte 2 de Manresa.
- ABS Manresa 3 - ctra. de Santpedor: comprèn el districte 4 de Manresa
menys les seccions 1,2,3,4 i 6.
- ABS Manresa 4 - Sagrada Família: comprèn el districte 5 de Manresa.
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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.”
El senyor Esclusa i Espinal explica que aquest dictamen fa referència a la
modificació de la línia divisòria entre les Àrees Bàsiques de Salut de Manresa,
núm. 1 i 3.
Aquesta qüestió ja es va sotmetre a un altre Ple i es va marcar una línia sobre
el territori que no tenia en compte seccions completes. L’Ajuntament se’n va
adonar posteriorment, com a conseqüència d’una insinuació del Servei Català
de la Salut.
La resta de les Àrees Bàsiques de Salut ja estaven definides d’acord amb
l’estructura censal.
Com a conseqüència de les converses mantingudes entre l’Ajuntament, el
Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, s’ha decidit passar a uns
carrers més amunt aquesta línia divisòria entre les ABS Manresa 1 i Manresa 3
perquè quedin totes les seccions completes.
Amb aquest dictamen també es delimiten exactament les ABS Manresa, 1, 2, 3
i 4.
Per tant, insisteix, l’única modificació que hi ha hagut ha estat la de traslladar la
línia divisòria per mantenir les seccions completes i basar-se en l’estructura
censal en lloc de l’estructura territorial.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, (7 GMS - Sr. Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Joaquim García,
Sr. Eduard Teixeiro, Sr. Joan Canongia, Sr. Jacint Carrió i Sr. José Empez -; 3
GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr.
Francesc Iglesias, Sr. Jordi López, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr.
Antoni Llobet i Sra. Imma Torra -; i 3 GMPP).
5.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre del dia.
5.1.1

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D’1.000.000 PTA CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA
DE SERVEIS D’ATENCIÓ ALS INFANTS PETITS I A LES SEVES
FAMÍLIES, SOTA EL PROGRAMA GENERAL “LA CASA DELS
PETITS”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 4 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona,
aprovat pel Ple de la Corporació de data 17 de juny de 1996, i signat en data 18
de juny del mateix any, per al desenvolupament d’un programa global i conjunt
de serveis socials al municipi de Manresa durant l’any 1996, el qual ha estat
prorrogat per a aquest any 1999.
Atès que aquest Ajuntament i la Diputació, davant les necessitats socials del
municipi de Manresa, han cregut convenient promoure la creació d'una xarxa
de serveis d'atenció als infants petits i les seves famílies sota el programa
general "La Casa dels Petits".
Aquest programa es defineix com un servei per a infants d'entre 0-3 anys junt
amb la seva família o adult responsable, acompanyats per professionals, que
busca l'evolució en el desenvolupament de la funció parental (paterna i/o
materna) amb especial cura respecte les famílies amb problemàtica psicosocio-familiar.
Atès que la Diputació de Barcelona ha cregut convenient ampliar l’aportació
econòmica al conveni subscrit amb aquest Ajuntament en data 18 de juny de
1996 i prorrogat per a aquest any 1999, per col.laborar en la creació i posada
en marxa d'aquest programa anomenat "La Casa dels Petits".
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL
781/86, de 18 d'abril, i al DL 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, la Llei 26/85, de 27 de desembre, i
la 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials.
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que
regulen els convenis de cooperació entre els ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció
d'1.000.000’- ptes. (un milió de pessetes) per a la creació d'una xarxa de
serveis d'atenció als infants petits i les seves famílies sota el programa general
"La Casa dels Petits", concedides per la Diputació de Barcelona com a
aportació extraordinària al conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la
Diputació de Barcelona en data 18 de juny 1996 i prorrogat per a aquest any
1999, relatiu al desenvolupament d’un programa global i conjunt de serveis
socials al municipi de Manresa.
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SEGON. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
5.1.2

APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
SIGNAT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A LA GESTIÓ D’UN SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA DESTINAT ALS USUARIS DE
MANRESA, I ACCEPTAR LA CESSIÓ D’ÚS DE QUATRE NOUS
APARELLS DE TELEASSISTÈNCIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 12 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que pel Ple de la Corporació de data 21-9-93, es va aprovar un conveni
de col.laboració entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a
l'establiment i gestió d'un servei de teleassistència domiciliària pels usuaris del
municipi.
Atès que la clàusula sisena del conveni esmentat estableix la seva pròrroga de
forma tàcita, per períodes anuals, a no ser que qualsevol de les parts
conveniades el denunciïn expressament amb una antelació de tres mesos
abans que s'extingeixi la seva vigència.
Atès que en l'esmentada clàusula sisena es contempla com a excepció de la
pròrroga tàcita els supòsits en què es produeixin renúncies i/o noves demandes
d'aparells de teleassistència per part de l'Ajuntament en què només podrà
prorrogar-se per acord exprés d'ambdues parts, donant-se enguany el cas
d'ampliació amb 4 nous aparells.
Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat la pròrroga de l'esmentat
conveni per a l'any 1999, així com l'ampliació de 4 aparells més de
teleassistència per al municipi, resultant un total de 37 aparells.
Atès que aquest és un servei que suposa un benefici a l'administrat, i que entra
dins la competència de l'exercici dels serveis socials.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i al Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Per tot això, com a Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposo al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. APROVAR la pròrroga del conveni de col.laboració signat el dia 20 de
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juliol de 1993 i aprovat pel Ple de la Corporació de data 21 de setembre de
1993, entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, per a la gestió d'un
servei de teleassistència domiciliària destinat als usuaris del municipi de
Manresa, amb efectes del dia 1-1-99 fins al 31-12-99.
SEGON. ACCEPTAR la cessió d'ús de quatre nous aparells de teleassistència,
resultant un total de 37 aparells, que seran instal.lats, distribuïts i gestionats per
l'Assemblea Provincial de Creu Roja Espanyola de Barcelona, en els termes
que s'estableixen en el conveni esmentat en el punt primer.
TERCER. FACULTAR l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, el president els sotmet
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, (7
GMS - Sr. Jordi Valls, Sr. Joaquim Collado, Sr. Joaquim García, Sr. Eduard
Teixeiro, Sr. Joan Canongia, Sr. Jacint Carrió i Sr. José Empez -; 3 GMERC, 2
GMIC-EV, 8 GMCIU - Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Francesc
Iglesias, Sr. Jordi López, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni
Llobet i Sra. Imma Torra -; i 3 GMPP).
6.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

6.1.1

APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
20 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que la Comissió de Govern, en sessió del dia 15 de febrer de 1999, va
prendre l'acord següent:
1r. APROVAR INICIALMENT EL “PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA”, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
2n. EXPOSAR al públic el Pla especial inicialment aprovat a l’apartat
anterior, durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, anunciant-se també aquest acord en un dels diaris de major
circulació de la província tal com ho estableix l’article 60 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb els articles 147.3,
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138.2 i 128 del Reglament de planejament urbanístic, aprovat per RD
2159/1978, de 23 de juny.
3r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació,
d’edificació i d’enderrocament, en tot l’àmbit afectat pel Pla especial, en
compliment d’allò que determina l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Vist que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 61, de 12 de març de 1999, així com en el diari
“La Vanguardia” de 22 de febrer de 1999, i que durant el termini d'exposició
pública de l'expedient no ha estat presentada cap tipus d'al.legació, reclamació
ni recurs.
Atès que la tramitació dels Plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò
que estableix l'article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme en data 20
d’abril de 1999, proposant l'aprovació provisional del Pla especial per part del
Ple municipal.
El Regidor delegat d'Urbanisme un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió 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 “PLA ESPECIAL AVINGUDA
JONCADELLA”, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
allò que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació provisional
d’aquest Pla Especial, que està recollit al Pla General d’Ordenació Urbana de
Manresa i que està delimitat pel carrer Callús, el Camí de Joncadella i el carrer
Puigmal.
Aquest Pla té aprofitaments urbanístics i té uns requeriments específics i
concrets de sòl públic. Ordena uns espais on es preveu la construcció
d’edificacions privades i on se situa una reserva d’edificis per a pisos tutelats i
la vinculació amb la urbanització necessària per al funcionament d’aquest
equipament socioassistencial.
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Aquest Pla és bàsicament d’equipaments i regula l’edificació del Casal d’Avis
de la Caixa de Manresa, l’ampliació de l’església de Nostra Senyora de
l’Esperança, la futura ubicació dels pisos tutelats i també la definició de la zona
lliure, entre el Camí de Joncadella i el carrer de Callús.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.1.2

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE NOUS
APARELLS A DIVERSOS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT, A
FAVOR DE L’ENTITAT MERCANTIL JUEGOS KOMPAN, SA.

Tal com consta al començament de l’acta, aquest assumpte ha quedat retirat
d’aquesta sessió del Ple.
6.1.3

APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL BASES DE
MANRESA, SUBSECTOR II.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
5 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació en data 15 de febrer de 1999 va ser aprovat
provisionalment el PLA PARCIAL BASES DE MANRESA, SUBSECTOR II,
promogut per Promocions Cor de Catalunya, SL i Immobiliària Ceman, SA, de
conformitat amb allò que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
Vist que l’expedient del Pla parcial va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que disposa
l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 17
de març de 1999, va aprovar definitivament el Pla parcial Bases de Manresa,
subsector II, però en va suspendre la seva executivitat fins que, mitjançant un
text refós, fossin incorporades diverses prescripcions en el document.
Vist que en data 16 d’abril de 1999, el senyor José Antonio Sánchez
Santamaria, en representació de Promocions Cor de Catalunya i en qualitat de
president de la Junta de Compensació del Pla parcial Bases de Manresa,
subsector II, ha presentat un text refós de l’expedient, per a la seva aprovació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 5 de maig de 1999,
on es fa constar que la documentació presentada complimenta correctament
les prescripcions imposades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme.
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El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin adoptats els següents
ACORDS
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL BASES DE MANRESA,
SUBSECTOR II, presentat pel senyor José Antonio Sánchez Santamaria, en
representació de Promocions Cor de Catalunya i en qualitat de president de la
Junta de Compensació, a l’efecte de donar compliment a l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de data 17 de març de 1999.
2n. TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.”
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a la
segona part del Subsector II del Pla Parcial Bases de Manresa.
Aquest Pla Parcial es va aprovar provisionalment pel Ple de la Corporació i,
quan es va sotmetre a la consideració de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el dia 17 de març, es va suspendre l’executivitat per incloure unes
prescripcions que feien referència a unes concrecions sobre els espais de
sotacoberta, que s’imputaven com a metres edificables, i també uns criteris
sobre el fet que els terrenys qualificats com a equipaments no podien permetre
l’accés a través de les plantes baixes dels edificis privats que hi ha a les Bases
de Manresa o al carrer Dante.
S’han inclòs aquestes prescripcions i també s’ha aprofitat per modificar
sensiblement l’espai privat d’aquest equipament per poder ubicar un terreny
d’ús privat com a jardí. Aquest terreny, adjudicat a uns propietaris determinats,
ha permès que s’aconseguís un acord amb uns propietaris als quals s’havia
d’expropiar les seves propietats i amb els que hi va haver polèmica perquè en
els carrers que hi ha a l’Institut Lacetània s’havien de fer expropiacions i no es
vinculaven a la Junta de Compensació.
Ara, amb aquesta vinculació, els propietaris s’han adherit a la Junta de
Compensació, a la qual han acabat compensant amb les quantitats que en el
seu moment es van determinar.
Aquesta modificació ha permès l’acord amb tots els propietaris i, per tant, a
més de la modificació en si, també s’ha lograt un acord de gestió per al futur
Pla.
Demana el vot afirmatiu a aquest dictamen, amb el qual s’ha acomplert el que
demanava la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i també la totalitat dels
propietaris del sector.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.1.4

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI
ANTIC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
30 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de febrer de 1999, va
ser adoptat l’acord següent:
1r. ACORDAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l’Avanç
de Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC, redactat pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 125 del Reglament
de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies,
comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars, tota mena de suggeriments i, en el
seu cas, altres alternatives de planejament.
2n. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de l’anterior acord en els mitjans locals de
comunicació, així com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública del
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 61, del dia 12 de març de 1999, així com en els diaris
Regió 7, de 20 de febrer de 1999, i La Vanguardia, de 22 de febrer de 1999, i
que una vegada transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient no
ha estat presentat cap tipus de suggeriment ni alternativa de planejament.
Atès que la tramitació de les Modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents,
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 30 d’abril de
1999.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC,
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
Modificació del Pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.
3r. NOTIFICAR aquest acord a les Corporacions locals limítrofes, en
compliment d’allò establert a l’article 57.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.”
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen s’aprova
inicialment una modificació puntual del Pla General en el barri antic.
Cal recordar que ja es va aprovar una exposició de criteris i objectius sobre
aquesta modificació i que l’objectiu principal és el de fomentar la restauració
dels habitatges en aquell barri i, sobretot, quan es fa referència als edificis que
estan desalineats, és a dir, fora de la línia que marca el Pla General.
En els edificis que són fora d’alineació no es poden fer obres de restauració
perquè així ho estableix la normativa.
Amb aquesta modificació, l’Ajuntament s’ha plantejat la possibilitat que en els
edificis, en els quals l’alineació no sigui problemàtica, es puguin fer obres de
restauració quan es tracti de millores interiors, sense que s’hagi de recuperar
necessàriament la línia.
Per contra, en alguns llocs concrets, s’exigeix l’enderrocament dels edificis que
són fora d’alineació per dur a terme qualsevol tipus d’obra.
Per tant, es defineix els edificis que poden fer obres de rehabilitació i els que
s’han d’enderrocar per recuperar l’alineació que defineix el Pla General.
En qualsevol cas, sempre que s’enderroqui l’edifici, s’ha d’alinear d’acord amb
el Pla General.
Espera que es doni suport a aquesta proposta de modificació per fomentar la
realització d'obres en determinats punts, malgrat que l’edifici en qüestió sigui
fora de línia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
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6.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

6.2.1

APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
ACTIVITATS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient, del
dia 4 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d’ordenança municipal sobre activitats, elaborat per la comissió
d’estudi constituïda pels serveis tècnics i jurídics del Servei d’Urbanisme, Medi
Ambient i Via pública, amb l’objecte d’establir la regulació normativa de les
condicions que han de complir les activitats en el terme municipal de Manresa.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al.legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals.
Magí Mas i Font, Regidor delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre activitats,
segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança per un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
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Tercer. CONCEDIR AUDIÈNCIA als Col.legis professionals d’enginyers
industrials, enginyers tècnics industrials, ECA i ICICT, a l’efecte de presentació
d’al.legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència
serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la
notificació.
Quart. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que
ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació.”
El senyor Mas i Font diu que, abans d’entrar en el fons de l’assumpte, voldria
dir que aquest és un excel.lent treball elaborat pels serveis tècnics de
l’Ajuntament.
Ja comença a circular per aquest país la denominació d’origen “Manresa” amb
documents d’aquesta magnitud.
L’Ajuntament ha rebut les primeres apreciacions d’altres municipis i d’altres
Consells Comarcals valorant-lo molt positivament. Per això li sembla just
reconèixer aquest treball tècnic.
Entrant en el fons del dictamen, cal recordar que la Llei 3/1998 intenta deixar
sense efectes el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses, desenvolupant una llei i el seu corresponent reglament, que entrarà
en vigor el proper 30 de juny.
La Llei 3/1998 recupera la regulació per part de la Generalitat de Catalunya de
la majoria de les activitats que tenen incidència en el medi ambient, les quals
desglossa en tres annexos i regula la seva tramitació, concentrant les
competències en la Generalitat de Catalunya.
Malgrat això i després de la discussió parlamentària, aquesta Llei permet la
recuperació de competències per part dels municipis i l’Ajuntament de Manresa
la desenvolupa a través de l’Ordenança que avui s’aprova.
Per tant, aquesta Administració recupera part del seu protagonisme amb les
activitats de major incidència ambiental a través de la llicència urbanística d’ús i
regula aquelles llicències que haurien de ser en tràmit de comunicació i les
desglossa en dues parts: les activitats classificades i les no classificades.
Això no es fa tan sols per recuperar les competències municipals, sinó també
per afavorir i millorar l’atenció de l’Ajuntament als ciutadans.
Per tant, aquesta ordenança fa una regulació dels documents, dels tràmits i
dels expedients que s’intenta que siguin d’efectes únics per als ciutadans.
També es regula la informació pública i la veïnal i els controls de les activitats.
La Llei de la Generalitat de Catalunya preveu controls de dos, quatre, cinc i vuit
anys, en funció de les activitats que siguin afectades.
Aquesta ordenança també autoritza les entitats col.laboradores de
l’Administració i la seva relació amb l’Ajuntament i segurament tindrà una clara
repercussió en el funcionament de la unitat d’Activitats i en les funcions que
desenvolupa el seu personal.
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Cal destacar també que per elaborar aquesta ordenança s’han mantingut
reunions amb els Col.legis tècnics i amb les entitats certificadores que operen a
Manresa i que en cap moment l’Ajuntament ha rebut documentació que
complementi o millori l’ordenança.
Espera que el tràmit d’informació pública funcioni tan bé com aquests contactes
amb els Col.legis tècnics.
Espera que aquest sigui un bon document per regular les activitats de la ciutat i
per recuperar les competències municipals.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que a aquest dictamen també cal
atribuir-li, cordialment però també seriosament, el do de l’oportunitat ja que es
tracta d’un tema de més transcendència de la que es diu.
Per tant, el GMPP s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen per dos motius:
en primer lloc, per la seva inoportunitat i, en segon lloc, perquè considera que
aquesta ordenança és massa intervencionista i amb càrrega política.
El senyor Mas sembla partir del principi segons el qual la llibertat és l’estret
camí que hi ha entre el que és obligatori i el que està expressament autoritzat.
En aquest cas, a l’ordenança hi ha una sèrie d’intervencions que són una mica
excessives.
Pel que fa a la qüestió de les activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses, considerades avui com a activitats classificades, les competències
de les quals s’han delegat primer a la Comunitat Autònoma i posteriorment als
ajuntaments, cal dir que ha omplert moltes pàgines i llibres sencers de
jurisprudència.
El GMPP considera que, com més clares i més simples siguin les "regles del
joc", més bé funcionarà, tant per als particulars com per a l’Administració.
L’excessiva intervenció de l’Administració en aquesta qüestió a través de
l’ordenança es manifesta amb els controls perìodics, la casuística del que es
considera com a activitat classificada.
Per tot això, el GMPP demana a l’equip de govern que reconsidera aquest
assumpte per dos motius: pel de l’oportunitat i pel de la casuística.
El senyor Oms i Pons intervé dient que, donada la complexitat d’aquesta
ordenança municipal, el GMCIU s’abstindrà en la votació del dictamen en
previsió de les aportacions que puguin fer els Col.legis professionals i els
interessats del sector.
Considera que aquesta ordenança no facilita els tràmits administratius perquè
es puguin instal.lar indústries a Manresa.
Amb el desig que la denominació d’origen “Manresa” no eviti la instal.lació
d’empreses a la ciutat, el GMCIU votarà definitivament quan sàpiga quines
impugnacions s’han fet.
El senyor Mas i Font contesta al senyor Arderiu que entén la seva opinió
respecte el fons de la qüestió i considera que és lliure d’abstenir-se en la
votació si no li agrada el fons, però no està d’acord amb ell respecte a
l’oportunitat de l’ordenança, tenint en compte que el proper 30 de juny entra en
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vigor la Llei 3/1998 i abans de començar aquesta sessió del Ple, ell no sabia
encara si estava o no aprovat el reglament que la desenvolupa.
L’Ajuntament ha de preveure l’entrada en vigor i, per tant, la responsabilitat de
l’aprovació d’aquesta ordenança no és de l’Administració local.
Pel que fa a la intervenció d’aquest Ajuntament, ha de clarificar que amb
l’ordenança, aquesta Administració descriu i regula, de la forma més àgil
possible, allò que preveu la Llei, és a dir, reflecteix i compila, d’alguna manera,
el que estableix la Llei i li dóna una forma entenedora i clarificadora per al
ciutadà. D’aquesta manera els ciutadans saben què han de fer en funció de les
activitats que desenvolupin.
Respecta l’abstenció del senyor Oms i li ha de dir que aquesta ordenança, a
diferència d’altres que s’han aprovat anteriorment en altres ciutats, és extensa,
clara, simplificada i fàcilment entenedora i el seu objectiu és el de clarificar les
"regles del joc" perquè, quan es vulguin instal.lar activitats a la ciutat, se sàpiga
quina documentació cal aportar i en quin termini.
Per tant, no és una ordenança de 130 o 140 pàgines, sinó que és concisa i fàcil
de seguir.
Demana la reconsideració del vot dels grups de l’oposició.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
7.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

7.1.1

RESOLUCIÓ DE LES SOL.LICITUDS FORMULADES EN RELACIÓ A
LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 11
de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol.licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol.licitant: JOSEP LLORENS RIBERA i M. DOLORES ORDUÑA
SANTALLA
Expedient: OMA/003199 - ICB/00006
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/
Pou núm. 2.
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: MONTSERRAT BARBÉ TORRES, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/. ALCALDE ARMENGOU, 8-10
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Expedient: COM/009899 - ICB/00007
Descripció obres: Reparació façana al C/. Alcalde Armengou, 8-10.
Benefici fiscal sol.licitat : 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: SERGI ROSIQUE RODES
Expedient: COM/009999 - ICB/00008
Descripció obres: Aplacat de pedra a façana al C/. Cap del Rec, 22.
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: ROGER RODERGAS REGUANT, en representació de JOSÉ
MARIA ORTEGA SUBIRANA
Expedient: COM/010199 - ICB/00009
Descripció obres:Estucat de façana i sòcol de pedra al C/. Terrassa, 12.
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant : JUAN CALERO BORELL
Expedient: COM/010299 - ICB/00010
Descripció obres: Repicar i arrebossar façana al C/. Barrares, 8.
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: NURIA FERRER ARNAU, en representació de BIENVENIDO
CASTRO BOLEAS
Expedient: COM/010399 - ICB/00011
Descripció obres: Arreglar cornises i clavar tacs metàl.lics homologats a les
peces de pedra artificial de façana al C/. Roger de Flor, 31.
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: ANNA M. PERRAMON RENALIAS en representació de JUAN
GRAU SALA
Expedient: COM/010499 - ICB/00012
Descripció obres: Arranjament i aplacat de façana al C/. Sant Josep, 24.
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: JUAN CARLES BATANÉS SUBIRANA en representació de
ANNA CAPARROS MERCHAN
Expedient: COM/010599 - ICB/00013
Descripció obres: Estucat i neteja de façana al C/. Hospital, 18.
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
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Sol.licitant: NURIA FERRER ARNAU en representació de COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA CRA. PONT DE VILOMARA, 71-73/C/. FONERIA, 24
Expedient: COM/010899 - ICB/00014
Descripció obres: Arreglar cornises i posar tacs metàl.lics homologats a les
peces de pedra artificial de façana a la Ctra. Pont de Vilomara, 71-74/C/.
Foneria, 2-4.
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO en representació
d’AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/011499 - ICB/00017
Descripció obres: Obres de millora al C/. Santa Llúcia, 30
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: RAMON VILADRICH CASAS
Expedient: COM/012499 - ICB/00016
Descripció obres: Reparar set balcons al C/. Nou de Santa Clara, 21-23
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: JOAN PORTALS MARTI, en representació d’INMOBILIARIA
MANRESANA, S.L.
Expedient: OMA/002299 - ICB/00015
Descripció obres: Nova Edificació al C/. Llussà/C/. Sant Andreu.
Benefici fiscal sol.licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JOSEP MASACHS MILLS
Expedient: COM/008099 - ICB/00001
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Sant Josep, 6
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: ORLANDO RIVERA LOPEZ, en representació de
REPALORIOR, S.L.
Expedient: COM/008299 - ICB/00002
Descripció obres: Reforma interior al C/. Vilanova, 15
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JOAN VILA VIDALMARGO, en representació del Sr. JAIME
VERGES MUNT
Expedient: COM/009499 - ICB/00005
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Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Sant Fruitós, 11
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: CELESTINA BERENGUERES VILA
Expedient: COM/009599 - ICB/00003
Descripció obres: Rehabilitació façana a la Plaça Hospital, 5
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JAUME RIBERA SOLÉ
Expedient: COM/009699 - ICB/00004
Descripció obres: Reparació coberta i rehabilitació façana C/. Darrera
Pujada Castell.
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 90 % de la quota de l’impost
les construccions, instal.lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que l’apartat 3 de l’article esmentat estableix que gaudiran d’una
bonificació del 40 % de la quota de l’impost les obres realitzades com a
conseqüència de noves edificacions en el sector del Barri Antic delimitat al
plànol que constitueix l’annex 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol.licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
Atès que les sol.licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol.licitud de la
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada
de la situació urbanística de les finques sempre que es compleixin els requisits
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es
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realitzen.
El President de la Comissió d’Hisenda i Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del acord següent :
Primer. Estimar les sol.licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres que s’especifiquen :
Sol.licitant: JOSEP LLORENS RIBERA i M. DOLORES ORDUÑA
SANTALLA
Expedient: OMA/003199 - ICB/00006
Descripció obres: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al
C/ Pou núm. 2.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: MONTSERRAT BARBÉ TORRES, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/. ALCALDE ARMENGOU, 8-10
Expedient: COM/009899 - ICB/00007
Descripció obres: Reparació façana al C/. Alcalde Armengou, 8-10.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: SERGI ROSIQUE RODES
Expedient: COM/009999 - ICB/00008
Descripció obres: Aplacat de pedra a façana al C/. Cap del Rec, 22.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: ROGER RODERGAS REGUANT, en representació de JOSÉ
MARIA ORTEGA SUBIRANA
Expedient: COM/010199 - ICB/00009
Descripció obres: Estucat de façana i sòcol de pedra al C/. Terrassa, 12.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: JUAN CALERO BORELL
Expedient: COM/010299 - ICB/00010
Descripció obres: Repicar i arrebossar façana al C/. Barreres, 8.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: NURIA FERRER ARNAU, en representació de BIENVENIDO
CASTRO BOLEAS
Expedient: COM/010399 - ICB/00011
Descripció obres: Arreglar cornises i clavar tacs metàl.lics homologats a les
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peces de pedra artificial de façana al C/. Roger de Flor, 31.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: ANNA M. PERRAMON RENALIAS en representació de JUAN
GRAU SALA
Expedient: COM/010499 - ICB/00012
Descripció obres: Arranjament i aplacat de façana al C/. Sant Josep, 24.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: JUAN CARLES BATANÉS SUBIRANA en representació de
ANNA CAPARROS MERCHAN
Expedient: COM/010599 - ICB/00013
Descripció obres: Estucat i neteja de façana al C/. Hospital, 18.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: NURIA FERRER ARNAU en representació de COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA CRA. PONT DE VILOMARA, 71-73/C/. FONERIA, 24
Expedient: COM/010899 - ICB/00014
Descripció obres: Arreglar cornises i posar tacs metàl.lics homologats a les
peces de pedra artificial de façana a la Ctra. Pont de Vilomara, 71-74/C/.
Foneria, 2-4.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO en representació
d’AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/011499 - ICB/00017
Descripció obres: Obres de millora al C/. Santa Llúcia, 30
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost.
Sol.licitant: RAMON VILADRICH CASAS
Expedient: COM/012499 - ICB/00016
Descripció obres: Reparar set balcons al C/. Nou de Santa Clara, 21-23
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JOAN PORTALS MARTI, en representació d’INMOBILIARIA
MANRESANA, S.L.
Expedient: OMA/002299 - ICB/00015
Descripció obres: Nova Edificació al C/. Llussà/C/. Sant Andreu.
Benefici fiscal concedit: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
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l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JOSEP MASACHS MILLS
Expedient: COM/008099 - ICB/00001
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Sant Josep, 6
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: ORLANDO RIVERA LOPEZ, en representació de
REPALORIOR, S.L.
Expedient: COM/008299 - ICB/00002
Descripció obres: Reforma interior al C/. Vilanova, 15
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: JOAN VILA VIDALMARGO, en representació del Sr. JAIME
VERGES MUNT
Expedient: COM/009499 - ICB/00005
Descripció obres: Rehabilitació façana al C/. Sant Fruitós, 11
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Sol.licitant: CELESTINA BERENGUERES VILA
Expedient: COM/009599 - ICB/00003
Descripció obres: Rehabilitació façana a la Plaça Hospital, 5
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1.b de
l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost”.
Segon. Estimar parcialment la sol.licitud presentada pel Sr. JAUME RIBERA
SOLÉ (expedient COM/009699-ICB/00004) per obres de rehabilitació de façana
al C/. Darrera Pujada del Castell, i concedir una bonificació del 50 %de la quota
de l’impost que correspongui exclusivament a la rehabilitació de la façana, a
l’empara de l’establert a l’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, desestimant-se la concessió de la bonificació quant a la
reparació de la coberta per no trobar-se aquest supòsit previst a l’article 4-bis
esmentat.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta de la relació de ciutadans
que s’han acollit a la darrera modificació que es va introduir a les Ordenances
Fiscals, en relació a l’ICIO i que, per tant, tindran una bonificació del 90 per 100
de la quota d’aquest impost en les obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles i façanes del barri antic.
Tindran una bonificació del 50 per 100 en la quota de l’ICIO els qui realitzin
obres de millora o rehabilitació de les façanes en qualsevol altre indret del
terme municipal, i una bonificació del 40 per 100 de la quota d’aquest impost
aquells que realitzin noves edificacions en el sector del barri antic.
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S’han presentat setze sol.licituds que se sotmeten al Ple per al seu
coneixement i aprovació.
El senyor Oms i Pons després de demanar l’aclariment al senyor Teixeiro
sobre les al.legacions que s’estimen i les que es desestimen, diu que el GMCIU
votarà afirmativament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

7.1.2

ESTABLIR UN PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA
MÀQUINA D’AUTOFOTOCÒPIES DE LA BIBLIOTECA DEL CASINO
DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 22
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe-proposta emès per la Cap del Servei dels Serveis d'Acció
Ciutadana, segons el qual:
-

La nova Biblioteca Comarcal del Casino vol oferir un servei complementari de
fotocopiadora.

-

Es preveu que el servei esmentat es gestioni en règim d'autocòpies, de tal
manera que es pugui accedir al servei a través d'un sistema de monedes.

-

L'oferta presentada per l'empresa adjudicatària del servei és d'un preu de 9
PTA/fotocòpia (IVA inclòs), amb un mínim de 3.000 fotocòpies al mes.

-

Es proposa l'aprovació de l'ordenança fiscal corresponent per al cobrament
de les fotocòpies del servei d'autofotocòpies de la Biblioteca del Casino, a
un import de 10 PTA/fotocòpia.

Vista la memòria econòmico-financera que consta a l'expedient.
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració proposa al
Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Establir un preu públic pel servei d'utilització de la màquina
d'autofotocòpies de la Biblioteca del Casino de Manresa.
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SEGON: Aprovar la tarifa del servei d'utilització de la màquina d'autofotocòpies
de la Biblioteca del Casino de Manresa, que constarà com annex 4 a
l'ordenança general reguladora dels preus públics:
Epígraf
1.............................................

Tarifa
10 PTA

TERCER:
Afegir un apartat 6 a l'article 9 de l'ordenança reguladora dels preus públics,
amb la redacció següent:
6. El pagament del preu públic pel servei d'utilització de la màquina
d'autofotocòpies de la Biblioteca del Casino de Manresa es realitzarà
mitjançant la introducció de monedes en l'espai habilitat a la pròpia màquina,
en el moment anterior a la seva utilització, o per altre sistema, a proposta de
la Tresoreria.
QUART: Exposar al públic els acords precedents durant trenta dies comptats a
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al.legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí
Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles
modificats i de la tarifa aprovada, que entraran en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i regiran mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la nova Biblioteca Comarcal del
Casino vol oferir un servei complementari de fotocòpies. Es preveu que aquest
servei funcioni en règim d'autocòpies, mitjançant un sistema de monedes.
L’oferta presentada per l’empresa adjudicatària del servei proposa el preu de 9
pessetes per fotocòpia amb l’IVA inclòs.
Amb aquest dictamen se sotmet a aprovació l’Ordenança Fiscal per al
cobrament de les fotocòpies d’aquest servei de la Biblioteca a 10 pessetes per
fotocòpies, per motius de canvi de moneda.
El senyor Oms i Pons intervé preguntant si s’ha elaborat algun estudi per
saber si sortiria més a compte comprar una màquina fotocopiadora. Cobrant-les
a deu pessetes, potser els usuaris preferiran endur-se el llibre i fotocopiar-lo en
un altre lloc, ja que és un preu elevat.
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Demana que l’equip de govern s’ho replantegi ja que es tracta d’un servei
públic i, a més, cal tenir en compte que els instituts cobren les fotocòpies a 6 o
7 pessetes.
El senyor Teixeiro i Macipe respon al senyor Oms que ell mateix ha donat la
resposta a la seva pregunta, però, malgrat això, li passa la paraula al senyor
Fontdevila, perquè ho expliqui i insisteix que la raó per la qual l’import és de 10
pessetes és tan sols la del canvi de les monedes.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que potser es podria haber
trobat algun altre sistema, però, si l’Ajuntament hagués posat la màquina
fotocopiadora, hi hauria hagut problemes per trobar alguna empresa que es
volgués fer càrrec de la concessió.
El motiu de l’import de les 10 pessetes és que la màquina fotocopiadora porta
un moneder incorporat i seria complicat haver de tornar canvi en monedes si es
cobressin les fotocòpies a 9 pessetes.
Dit això, voldria remarcar un parell d’aspectes: la biblioteca fa fotocòpies com a
servei complementari, però vol deixar clar que no hi ha la voluntat de guanyar
diners amb aquest servei. Si es fessin 3.000 fotocòpies cada mes, l’Ajuntament
tindria un benefici de 3.000 pessetes i, multiplicat per dotze mesos, donaria
alguns diners, però, si es compara amb el conjunt dels ingressos de
l’Ajuntament, ja es veu que aquesta no és la finalitat que es persegueix, sinó la
d'oferir un servei.
Si algú vol fotocopiar un llibre, pot anar a algun establiment del voltant, però cal
tenir en compte també que l’afusellament d’un llibre sense pagar drets d’autor,
és responsabilitat d’aquell que treu legalment el llibre de la biblioteca. Per tant,
li sembla que no es donarà aquest cas, sinó que, amb aquest servei, aquells
que ho vulguin, podran fer-se unes quantes fotocòpies en règim d’autocòpies,
donat que no es disposa de personal encarregat d’aquest servei, ja que això
suposaria un cost desmesurat.
L’equip de govern està convençut que en el futur, mitjançant alguns
establiments dels voltants i una nova fórmula, es podrà arribar al sistema de la
targeta, però en aquest moment no s’ha pogut fer.
El senyor Oms i Pons pregunta si no hi ha bonificació per als usuaris que
facin un nombre elevat de fotocòpies.
L'alcalde intervé dient que vol participar en aquest debat per la importància del
tema. El pagament de les fotocòpies és un preu públic que, com és sabut, no
pot ser objecte de bonificació. Uns dels grans reptes de l’Administració pública
és el d’aconseguir poder aplicar criteris de bonificació com el sistema de
targeta, que plantejava la senyora Imma Torra. Però, si l’equip de govern els
apliqués, correria el risc de tenir informes negatius al respecte, perquè això
passa. Aquest és possiblement uns dels elements principals amb els que
s’haurà de barallar l’Administració pública, sobretot amb aquells serveis de
proximitat com és el de la Biblioteca.
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Per tant, insisteix, en aquest moment és impossible aplicar bonificacions als
preus públics. Malgrat tot, creu que l’Ajuntament s’ho podrà plantejar en el
futur, ja que considera que aquesta aportació és molt correcta.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-EV i 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 7.1.3, 7.1.4 i 7.1.5 de l’ordre del dia.
7.1.3

REQUERIR L’ENTITAT ESTABLIMENTS CANALETES, SL,
ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUDES
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO 37,
PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE
1.660 PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 22
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig de
Pere III, davant el número 37 (Quiosc Canaletes) per un període de 10 anys, a
favor de l'entitat FRANKFURT GUIMERÀ, CB i per acord plenari de 17 de febrer
de 1997, s'autoritzà la cessió de la concessió a favor de l'entitat mercantil
ESTABLIMENTS CANALETES, SL.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats,
un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat
l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos
anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre
març de 1998 i març de 1999 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'2%.
El regidor delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Requerir l'entitat adjudicatària ESTABLIMENTS CANALETES, SL (CIF B61113973, C. Puigterrà de Baix, 5-9, àtic de Manresa) perquè en el termini de 15
dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest
acord, constitueixi la garantia complementària de 1.660 PTA a la Caixa de la
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de
Contractació i Patrimoni.”
7.1.4

REQUERIR EL SENYOR CARLOS BLASCO CANO, ADJUDICATARI
DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
59

PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA
PLAÇA CATALUNYA, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA
DE
473
PTA,
CORRESPONENT
A
L’INCREMENT DE L’IPC.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 22
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari del 21 de març de 1995, s’adjudicà el contracte de
la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a
la plaça Catalunya, per un període de 5 anys, a favor del Sr. Carlos Blasco
Cano.
Atès que la clàusula 22ª del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l’Índex General de Preus al Consum –conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat per l’Institut Nacional d’Estadística que estableix que entre
març de 1998 i març de 1999 hi ha hagut un increment de l’IPC del 22’2%.
El regidor delegat d’Hisenda proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Requerir el Sr. Carlos Blasco Cano (NIF 39.313.306-G, C. General Prim, 42,
Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia
complementària de 473 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.”
7.1.5

REQUERIR L’ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA SOBRERROCA,
SA, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO
58, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE
947 PTA, CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 22
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat al
Passeig de Pere III, davant el número 58 (sector Plaça Espanya), per un
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període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA,
SA.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que
entre març de 1998 i març de 1999 hi ha hagut un increment de l'IPC del 2'2%.
El regidor delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del
següent
ACORD
Requerir l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A-08899023,
C. Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies,
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest
acord, constitueixi la garantia complementària de 947 PTA a la Caixa de la
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de
Contractació i Patrimoni.”
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 7.1.3, 7.1.4 i
7.1.5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
7.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte
7.2.1 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents.

7.2.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT,
PER RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE
DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE
28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I
VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: MODIFICAR LA PLANTILLA
ORGÀNICA
DEL
PERSONAL
AL
SERVEI
D’AQUEST
AJUNTAMENT PER A L’ANY 1999.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del
dia 12 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el passat 21 de desembre de 1998, el Ple de la Corporació Municipal
va aprovar la Plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 1999.
Atès que per decret de data 29 d’abril d’enguany s’ha declarat extingida la
relació funcionarial entre aquest Ajuntament i la senyora Glòria Hernández
Artacho per haver-li estat reconeguda a la mateixa una invalidesa permanent
en el grau d’absoluta.
Atès que la plaça d’Administratiu d’Administració General que ocupava la
funcionària esmentada figurava en la plantilla vigent com a plaça “a extingir”.
Atès que les tasques de suport administratiu que venia realitzant l’esmentada
senyora no poden ser assumides per la resta del personal adscrit a Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, per la qual cosa es fa necessari crear un nou lloc
de treball en substitució de l’extingit.
Atès que, a la plantilla hi figura un lloc de treball de Subaltern amb jornada
parcial, però que donada les càrregues de treball existents cal que l’esmentat
lloc torni a figurar amb una dedicació de jornada completa.
Atès el que preveu l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa
que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència per respondre a l’establiment de nous serveis,
per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa
interna, i l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós en matèria de Règim Local.
Atès que en el vigent pressupost existeixen crèdits suficients per poder fer front
a l’esmentada modificació.
El tinent d’alcalde delegat d’Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels acords següents:
1. Modificar la plantilla orgànica del personal al servei d’aquest Ajuntament per
a l’any 1999, que va ser aprovada per acord plenari de 21 de desembre de
1998, en el sentit següent:
a) Declarar extingida 1 plaça d’Administratiu d’Administració General, adscrita
al Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
b) Crear una plaça d’Auxiliar d’Administració General adscrita al Servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
c) Modificar la jornada d’una de les places de Subaltern d’Administració
General adscrita a Secretaria General, que figura a l’apartat A) 2.2.5 de la
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plantilla de funcionaris amb jornada de 20 hores setmanals, passant a tenir
assignada jornada completa.
2. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
3. Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta d’una modificació de
plantilla per la qual es declara extingida una plaça d’administratiu del Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament, que ocupava la senyora Glòria Hernández, a la
qual se li ha reconegut la invalidesa permanent en grau absolut.
Aquesta plaça s’ha reconvertit en una d’auxiliar administratiu.
També es modifica la jornada d’una de les places de subaltern d’Administració
General, la qual s’ampliarà de 20 hores a jornada completa.
El senyor Oms i Pons intervé dient que, tractant-se d’un tema de personal, el
GMCIU s’abstindrà en la votació, com també ho farà respecte els assumptes
sobrevinguts que fan referència a personal.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP actuarà de la mateixa
manera que el GMCIU, per considerar que no s’ha de manifestar respecte a un
tema com aquest de gestió diària.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde disposa que el dictamen sobrevingut número 8.4 quedi sobre la taula.
Sotmesa per la presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència
dels assumptes sobrevinguts número 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 i 8.6 s’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art.
51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER DUR A TERME EL PROGRAMA PER L’AUTOOCUPACIÓ EN
L’ÀMBIT LOCAL, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 4.635.000
PTES. DESTINADA A FINANÇAR LA CONTRACTACIÓ D’UN
TÈCNIC ESPECIALISTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 13 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:

63

“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Servei de Foment a l’Ocupació de la Diputació de Barcelona té,
entre els seus principals objectius, donar suport tècnic al treball que des de les
entitats locals es ve desenvolupant en matèria de promoció de l’ocupació i la
generació de noves iniciatives empresarials.
Atès que l’esmentat servei dur a terme el programa per l’autoocupació en
l’àmbit local efectuat per la xarxa de tècnics d’autoocupació, donat suport als
ajuntaments i entitats locals que no disposen de recursos o estructura suficient
per desenvolupar tasques de sensibilització, captació, inici i seguiment
d’accions orientades en aquest sentit.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant ofici amb registre de sortida
núm. 4013 del dia 3 de març de 1999, va manifestar el seu interès de
col·laborar en les accions del “Programa per l’autoocupació en l’àmbit local”
formant part de la xarxa de tècnics d’autoocupació i sol·licitant el finançament
pels serveis d’un tècnic especialista en la matèria.
Atès l’ofici de la Diputació de Barcelona, amb registre d’entrada núm. 11912 del
dia 27 d’abril de 1999, comunicant l’acceptació de la petició de subvencionar el
tècnic sol·licitat.
Atesa la comunicació de la Diputació de Barcelona, amb registre d’entrada
núm. 13569 del dia 13 de maig de 1999, que acorda aprovar la minuta de
conveni a subscriure entre la Diputació i l’ajuntament per dur a terme el
“Programa per l’autoocupació en l’àmbit local” i autoritzant in import de
4.635.000.-PTA per l’Ajuntament de Manresa.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1 g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1. APROVAR la minuta de conveni a signar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa per dur a terme el “Programa per l’autoocupació en
l’àmbit local”
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2. ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’un
import de 4.635.000.-PTA destinades a finançar la contractació d’un tècnic
especialista en autoocupació, d’acord al dictamen aprovat per la Comissió de
Govern de la Diputació de Barcelona del dia 15 d’abril de 1999 i comunicat a
aquest ajuntament a través del document amb registre d’entrada núm. 13569
del dia 13 de maig de 1999.”
El senyor Collado i Llort explica que es tracta de l’acceptació d’una subvenció
de la Diputació de Barcelona per al "Programa per l’autoocupació en l’àmbit
local", en col.laboració amb la Diputació de Barcelona.
És una xarxa que s’ha creat entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i
demana el vot afirmatiu a aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.2

RECTIFICAR L’ERROR PRODUÏT EN LA REDACCIÓ DEL PUNT
TERCER DE L’ACORD APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DE 19 D’ABRIL DE 1999, PEL QUAL ES REVISAVA EL CÀNON DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
DEL MUNICIPI DE MANRESA I ES RECONEIXIA UN CRÈDIT A
FAVOR DE LA CONCESSIONÀRIA PER DIFERÈNCIES DE
CÀNON, EN EL SENTIT DE SUBSTITUIR LA DATA 28 DE FEBRER
DE 1998, PER LA DATA CORRECTA DE 28 DE FEBRER DE 1999.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1
de desembre de 1992, es va adjudicar la concessió de l’explotació del servei de
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia
19 d’abril de 1999, es va aprovar la revisió del cànon de la concessió
esmentada, amb efectes des del dia 1 de gener de 1998 i el reconeixement
d’un crèdit a favor de la concessionària per diferències de cànon.
Atès que en el punt tercer de l’acord aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d’abril de 1999, s’ha detectat un error en la transcripció d’una de les dates del
període de reconeixement de crèdit.
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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L’alcalde president, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Rectificar l’error produït en la redacció del punt tercer de l’acord aprovat pel Ple
de la Corporació de 19 d’abril de 1999, pel qual es revisava el cànon de la
concessió administrativa del servei de recollida de residus sòlids urbans i de
neteja de la via pública del municipi de Manresa i es reconeixia un crèdit a favor
de la concessionària per diferències de cànon, en el sentit de substituir la data
28 de febrer de 1998, per la data correcta de 28 de febrer de 1999, amb
subjecció a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
La redacció de l’esmentat punt tercer quedarà tal com s’indica a continuació:
“TERCER. Reconèixer un crèdit a favor de la concessionària, per diferències de
cànon corresponent al període de l’1 de novembre de 1997 a 28 de febrer de
1999, per un import total de 12.234.427 PTA, segons l’annex II a aquest
dictamen.”
El senyor Mas i Font diu que no s’hauria pensat mai que, després de vuit anys
a l’Ajuntament, l’últim dictamen d’un ple ordinari que hauria d’explicar faria
referència a un error mecanogràfic com aquest, però és així i, per tant, demana
el vot afirmatiu per esmenar aquest error, que no té cap repercussió econòmica
més enllà de l’estona que ocupa en el Ple, que també és agradable.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.3

DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE
LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT A LA PLAÇA VALLDAURA, ATÈS QUE DURANT
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS NO S’HA
REBUT CAP OFERTA, PROCEDINT-SE A L’ARXIU DE
L’EXPEDIENT SENSE MÉS TRÀMIT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 11 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 19 de juliol de
1994 va adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de
premsa situat a la Plaça Valldaura a favor de l'entitat mercantil LLIBRERIA
SOBRERROCA, SA.
Atès que aquesta concessió finalitza el dia 30 de juliol de 1999.
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Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de gener de
1999, va aprovar el plec de clàusules administratives i l'expedient de contractació
de la nova concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa
situat a la Plaça Valldaura.
Atès que durant el període de presentació de proposicions no se n'ha rebut cap.
Vist l'informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 11 de maig de
1999.
De conformitat amb l'article 89.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l'últim paràgraf de la clàusula 17a del plec que
havia de regir el contracte, l'alcalde president proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de la concessió d'ús
privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Valldaura, atès que
durant el període de presentació de proposicions no s'ha rebut cap oferta,
procedint-se a l'arxiu de l'expedient sense més tràmit.
SEGON. Interessar a l'entitat LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A 08899023 Prolongació General Prim, 12 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatària de
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la
Plaça Valldaura de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió fins a 31 de
desembre de 1999, en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest
contracte.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de la concessió del quiosc de
premsa de la plaça Valldaura i el dictamen és similar al que s’ha tractat
anteriorment, referent a la carretera de Vic, xamfrà Pujada Castell.
No s’ha presentat cap oferta durant el període de presentació de proposicions per
al concurs per a l’adjudicació de la concessió administrativa i, per tant, es declara
desert el concurs i s'interessa l’actual concessionari perquè continuï amb aquesta
concessió fins el 31 de desembre d’aquest any, amb les mateixes condicions que
regeixen en aquest moment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.4

INTRODUIR MODIFICACIONS EN EL VIGENT CATÀLEG DE
LLOCS DE TREBALL.

Aquest dictamen ha quedat sobre la taula per decisió de l’alcalde.
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8.5

INTRODUIR MODIFICACIONS EN EL VIGENT CATÀLEG DE
LLOCS DE TREBALL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del
dia 13 de maig de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“El Ple de la Corporació de data 19 de gener de 1999, va aprovar el Catàleg de
llocs de treball, del personal funcionari d’aquest Ajuntament per a l’any 1999.
Atès que és propòsit d’aquesta Alcaldia sotmetre al Ple de la Corporació una
modificació puntual de la plantilla que exigeix, alhora, la corresponent
modificació del catàleg de llocs de treball.
Tanmateix la seva aplicació aconsella la introducció de lleugeres modificacions,
i és per tot això, que la Comissió d’Hisenda té l’honor de proposar al Ple de la
Corporació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Modificació de l’apartat del catàleg de llocs de treball 11.11, que
quedarà redactat de la manera següent:
Funcionaris del Grup E
Apartat
Catàleg
11.11
apart.
Catàl.
11.11

Nivell
Plaça
E

Denominació
Subaltern
Nivell
C.Destí
11

Espc.
D.Tèc.
0,50

Esp. Dedic.
Ded. Disp.
0,00
0,00

Funcionari adscrit
José A. González Arellano
Incompatib.
0,00

Responsabil.
0,75

Pen/
Perill
0,00

A.C.I.
1.04

TOTAL
PUNTS
2.29

Adscripció de la plaça
Secretaria General
VALOR
PUNT
218.269

TOTAL PTES.
C. ESPECIFIC
499.836

SEGON. Suprimir l’apartat del catàleg de llocs de treball 9.02, corresponent a
Administratiu d’Administració General, amb adscripció a Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública.
TERCER. Crear l’apartat de catàleg de llocs 10.06 que quedarà redactat de la
manera següent:
Funcionaris del Grup D
Apartat
Catàleg
10.06

Denominació
Auxiliar Adminis. General

apart.
Catàl.
10.06

Nivell
C.Destí
12

Nivell
Plaça
D

Espc.
D.Tèc.
0,50

Esp. Dedic.
Ded. Disp.
0,00
0,00

Funcionari adscrit
Vacant
Incompatib.
0,00

Responsabil.
0,75

Adscripció de la plaça
Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
Pen/
Perill
0,00

A.C.I.
0,90

TOTAL
PUNTS
2,15

VALOR
PUNT
231.781

TOTAL PTES.
C. ESPECIFIC
498.329

QUART. La modificació corresponent a l’apartat Primer d’aquest dictamen,
tindrà efectes des del dia 1 de juny de 1999 i les modificacions corresponents
als apartats Segon i Tercer seran efectives a partir de l’aprovació de la
corresponent modificació de la plantilla municipal.”
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El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta de la plasmació, dins del
catàleg de llocs de treball, del dictamen anterior, que feia referència a les
modificacions de plantilla.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
8.6

AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL TEATRE KURSAAL DE MANRESA, PER UN
IMPORT TOTAL DE 20.000.000 DE PESSETES I CONSIGNAR EN
EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DEL 2000,
L’ANUALITAT D’11.000.000 DE PESSETES PER ATENDRE LES
OBLIGACIONS
DE
PAGAMENT
CORRESPONENTS
A
L’ESMENTADA ANUALITAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 13 de maig de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Ordre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
de 7 d’abril de 1999 s’obre convocatòria pública per a l’accés al programa
d’inversions en equipaments teatrals en el període 1999-2002.
Atès l’interès de l’Ajuntament en acollir-se a l’esmentada convocatòria per
aconseguir finançament per a la realització de l’obra de rehabilitació del Teatre
KURSAAL de Manresa.
Atès que per presentar-se a la convocatòria és necessari procedir a la
contractació dels treballs de redacció dels corresponents projectes bàsics i
executius de l’obra.
Atès que els treballs de redacció dels projectes es té previst que es realitzin en
els exercicis de 1999 i 2000.
Atès que existeix a la partida 511.0.601.10 de l’Estat de Despeses del
Pressupost municipal vigent, consignació i finançament per a poder atendre la
despesa a realitzar dins de l’exercici de 1999.
Atès que la despesa a realitzar reuneix les condicions per a poder acordar la
modalitat de despesa plurianual prevista en l’article 155 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i articles 79 i 80 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
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ACORDS
PRIMER. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a la contractació
dels treballs de redacció del projecte bàsic i executiu per a les obres de
rehabilitació del Teatre KURSAAL de Manresa, per un import total de
20.000.000 de pessetes.
Es fixa la despesa plurianual de la següent forma:
Any 1999
Any 2000
TOTAL

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

9.000.000
11.000.000
20.000.000

Atès que en el programa de realització dels treballs, es fa ús de
l’excepcionalitat prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre i 84.1 del Reial Decret 50/1990 de 20 d’abril.
SEGON. Consignar en el Pressupost municipal de l’exercici del 2000, l’anualitat
d’11.000.000 de pessetes, per atendre les obligacions de pagament
corresponents a l’esmentada anualitat.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que, tot i les dificultats per tirar
endavant la xarxa d’equipaments que al principi de la legislatura es reclamava,
per aconseguir la creació de llocs públics per a la democratització de la cultura,
és cert que ara l’Ajuntament té l’oportunitat i la sort, en virtut del programa
d’inversions en equipaments teatrals que va publicar el Departament de Cultura
el mes passat, amb un pressupost de 2.000 milions de pessetes, de poder
sol.licitar el proper dia 28 de maig la participació en aquest programa.
Però a l’Ajuntament li interessa deixar previst per al 30 d’octubre la presentació
d’un projecte de gestió i, especialment des del punt de vista arquitectònic, d’un
projecte bàsic del que ha de ser la remodelació del Teatre Kursaal.
La previsió és econòmica en aquest cas, però també preveu que l’esborrany
que el Servei d’Urbanisme presentarà el dia 28 de maig a la Generalitat de
Catalunya, que serà un recull d’idees tant de Cultura com d’Urbanisme, es posi
a disposició d’aquells arquitectes o equips d’arquitectura que el vulguin millorar
i poder escollir-ne un a finals de juliol perquè sigui executat al llarg dels mesos
d’agost, setembre i principis d’octubre.
El resultat d’això són aquest 9 milions de pessetes que s’haurien de pagar
durant aquest any 1999 en concepte de projecte bàsic i també la previsió per a
l’any 2000 d’11 milions de pessetes, donat que, com diu el programa del
Departament de Cultura, el paquet d’obres que es vulgui fer ha d’estar acabat a
finals de l’any 2002.
Això és el que explica el total de 20 milions de pessetes en la modalitat de
despesa plurianual: 9 milions per a l’any 1999 i 11 milions per a l’any 2000.
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El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU està totalment d’acord amb
el dictamen, però, donat que s’han de presentar uns estudis previs a la
Generalitat de Catalunya per poder accedir a la subvenció, voldria saber com
es farà, qui concursa i com concursa i també els criteris que se segueixen ja
que s’aprova un import molt elevat, però no s’aproven els criteris i, en cas que
hi hagi la intenció de presentar un avantprojecte, no se sap qui ni com es farà.
Tampoc se sap com es farà l’adjudicació del projecte definitiu, perquè amb els
diners no n’hi ha prou, sinó que cal saber quin procediment se seguirà, a qui es
destinaran i com es farà.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que ha intentat explicar la justificació
d’aquests vint milions de pessetes, però és evident que, com a Ajuntament tots
podran seguir durant els propers mesos, d’alguna manera, aquesta fase.
No es demana per al proper dia 28 de maig un projecte, sinó, des del títol de
propietat, poder esmentar la justificació del perquè Manresa és una ciutat que
pot participar correctament d’aquest programa, ja que és cap de comarca i pel
nombre d’espectadors que hi ha normalment en els espectacles de teatre i
dansa i la possibilitat de finançar tot això.
L’Ajuntament expressarà aquesta voluntat tan àmpliament com podrà, però,
com que Manresa és una ciutat en la qual mai hi ha hagut una inversió directa
de la Generalitat de Catalunya per a teatres i, en aquest sentit, això beneficia la
ciutat, i tenint en compte que no estem a mig fer d’una obra de teatre, hi ha
temps fins el 30 d’octubre.
Per això, avui l’Ajuntament tot just comença preveient el finançament d’aquest
projecte bàsic. El 30 d’octubre ja no és una qüestió de bones intencions,
d’aixecar la mà i entrar el document segons el qual l'Ajuntament és propietari
d’un teatre pendent de rehabilitar, amb una bona programació i amb bones
idees sobre el tema, sinó que aquell dia el ple de l’Ajuntament haurà d’haver
aprovat el projecte que es presenta, des del punt de vista arquitectònic i, per
tant, es remet al que explicava abans: d’acord amb el calendari intern de
l’Ajuntament es preveu que a finals de juliol s’encarregarà, amb un jurat ampli,
aquest projecte a algun dels arquitectes o equips d’arquitectura que hagin
presentat prèviament propostes per desenvolupar o millorar allò que, com a
serveis d’Urbanisme, el dia 28 de maig l’Ajuntament entrarà a la Generalitat de
Catalunya.
Totes les decisions com la d’avui, passaran pel Ple i s’hauran d’aprovar de
forma col.legiada.
El senyor Oms i Pons diu que al GMCIU li hauria agradat que al mateix temps
que s’aprova la despesa plurianual hi hagués hagut també la fórmula que
s’aplicarà per a l’adjudicació del projecte, establint, per exemple, si es farà
mitjançant concurs d’idees. Això hauria d’estar clar a l’hora d’aprovar la
despesa.
Si aquest tema és tan urgent que ha d’estar a punt per a finals de juliol, no sap
si hi haurà temps de presentar un avantprojecte per fer l’adjudicació.
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El senyor Fontdevila i Subirana contesta al senyor Oms que l’objectiu de
l’Ajuntament és que el 28 de maig estigui tot a punt i, abans d’aplicar el
calendari dels estudis previs, els arquitectes o equips d’arquitectura que ho
vulguin, s’hi poden presentar per millorar-los.
Li agradaria que la fórmula del projecte del Kursaal fos una decisió de tots els
grups municipals i no tan precipitadament al mig de l’estiu. En aquest sentit,
l’Ajuntament té la voluntat que hi puguin ser tots.
El senyor Oms i Pons diu que està totalment d’acord respecte a la qüestió de
la despesa, però per aconseguir que es doni suport a aquesta despesa amb
seriositat, hi hauria d’haver el plec de condicions per a l’adjudicació de
l’avantprojecte.
Aquesta és una mancança important, l’aprovació del plec de condicions hauria
de ser prèvia o simultània a l’aprovació de la despesa.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que no és que no el vulgui ensenyar, sinó
que no disposa del definitiu. L’equip de govern es compromet a passar a tots
els grups municipals el plec de clàusules abans d’aprovar-lo.
L'alcalde intervé dient que un cop aprovada la despesa es podrà fer la
contractació i és voluntat de tots donar la màxima informació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n formulen.
L'alcalde diu que avui no s’acomiaden els membres del Ple perquè hi haurà
una altra sessió. I, per als periodistes, cal dir que es convocarà la sessió per
aprovar les actes.
Malgrat tot, creu que valdrà la pena que en aquella sessió plenària els
representants dels grups municipals facin les intervencions que considerin
oportunes.
Ja es dirà més endavant el dia de la sessió, que se celebrarà possiblement el
mes de juny o principis de juliol.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 22 hores i 30 minuts, de tot el qual, com a secretari accidental, 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
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