Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 de
març de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a l'objecte
de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 5 amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
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Sr. Josep Trullàs Flotats
ABSENT

Sr. Carles Anguela i Sant

Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min. de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix
tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 19-02-96, la còpia de la qual s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l'acta, es considera i es
declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, l'acta de la sessió del
dia 19-02-96, 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 NÚMS. 7,8,9, I 10,
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE FEBRER I 4 DE MARÇ DE
1996, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE
LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS
POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2
D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núms. 7,8, 9 i 10
corresponents als dies 12, 19 i 26 de febrer i 4 de març de 1996, respectivament pel
repartiment que de les actes de les mateixes s'ha efectuat als portaveus dels partits
polítics, en els termes de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i els arts. 104 i 113,
1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE L'ALCALDE2

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 Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de
l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28
de novembre.

2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
NOMENAMENT, AMB CARÀCTER INTERÍ, DE LA SRA. BETLEM
CASTILLÓN DEL OLMO, PER A REALITZAR FUNCIONS
D'ASSISTENT SOCIAL.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi va incloure una plaça de Tècnic Mitjà-Assistent Social, a cobrir mitjançant
nomenament de funcionari interí.
Atès que la creació de l'esmentada plaça vé donada per considerar-se que és un lloc
de treball que es pot incloure dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix un
periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es pot
deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar el nomenament com a funcionari interí de la
mateixa persona que ha vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques
esmentades, i que en aquest cas és la senyora BETLEM CASTILLON DEL OLMO.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aporva el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
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El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, a la
persona que seguidament es relaciona, per a ocupar una plaça de la Sots-Escala
Tècnica d'Administració Especial, vacant a la Plantilla de Personal d'aquest
Ajuntament per a l'any 1996:
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Sots-Escala Tècnica
Classe: Tècnics Mitjans
Assistent Social
* BETLEM CASTILLÓN DEL OLMO
DNI núm. 39.352.157
Núm. catàleg: 8.05

La nomenada s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 7 del
Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
M. ALBA BOSCH I CORTÉS, PER A REALITZAR FUNCIONS
D'EDUCADORA DE CENTRES SOCIALS.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi va incloure 1 lloc de treball d'Educador de Centres Socials, a cobrir
mitjançant contracte laboral.
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Atès que la creació de l'esmentat lloc vé donada per considerar-se que és un lloc de
treball que pot incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es
pot deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de la mateixa persona que ha
vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas és la senyora M. ALBA BOSCH I CORTÉS, des del dia 21 de febrer de
1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com
a conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
Vist el que disposa el RD 2317/1993 que regula la contractació a temps parcial.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat a temps parcial, pel
procediment de màxima urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa
l'abans esmentat art. 15, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial,
així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, a la senyora M. ALBA BOSCH I CORTÉS,
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DNI núm. 39.350.584, per a realitzar funcions d'EDUCADOR DE CENTRES
SOCIALS, amb una jornada de 20 hores setmanals, pel periode comprès entre el
dia 21 de febrer de 1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant
contracte laboral indefinit com a conseqüencia de l'execució de l'Oferta
d'Ocupació Pública corresponent a l'any 1996, i per les retribucions següents:
Sou mensual................................................................................................. 84.176,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 84.176,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................... 84.176,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
ELVIRA PUIG I VILASECA, PER A REALITZAR FUNCIONS DE
PSICÒLEG.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi va incloure 1 lloc de treball de Psicòleg, a cobrir mitjançant contracte
laboral.
Atès que la creació de l'esmentat lloc vé donada per considerar-se que és un lloc de
treball que pot incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es
pot deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de la mateixa persona que ha
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vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas és la senyora ELVIRA PUIG VILASECA, des del dia 1 de març de 1996 i
fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
Vist el que disposa el RD 2317/1993 que regula la contractació a temps parcial.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat a temps parcial, pel
procediment de màxima urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa
l'abans esmentat art. 15, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial,
així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, a la senyora ELVIRA PUIG I VILASECA,
DNI núm. 39.325.542, per a realitzar funcions de PSICÒLEG, amb una jornada de
10 hores setmanals, pel periode comprès entre el dia 1 de març de 1996 i fins que
el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüencia de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a
l'any 1996, i per les retribucions següents:
Sou mensual................................................................................................. 70.576,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 70.576,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................... 70.576,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DEL SR.
ANDRÉS TOSCANO I ORTEGA, PER A REALITZAR FUNCIONS DE
MONITOR DE LES ESCOLES MUNICIPALS D'INICIACIÓ
ESPORTIVA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, hi figura vacant un lloc de treball de Monitor de les Escoles Municipals
d'Iniciació Esportiva, a cobrir mitjançant contracte laboral.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es
pot deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de la mateixa persona que ha
vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas és el senyor ANDRÉS TOSCANO ORTEGA, des del dia 1 de març de
1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com
a conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
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Vist el que disposa el RD 2317/1993 que regula la contractació a temps parcial.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat a temps parcial, pel
procediment de màxima urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa
l'abans esmentat art. 15, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial,
així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, al senyor ANDRÉS TOSCANO I ORTEGA,
DNI núm. 39.366.559, per a realitzar funcions de MONITOR DE LES ESCOLES
MUNICIPALS D'INICIACIÓ ESPORTIVA, amb una jornada de 8 hores setmanals,
pel periode comprès entre el dia 1 de març de 1996 i fins que el lloc de treball es
cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a conseqüencia de
l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 1996, i per les
retribucions següents:
Sou mensual................................................................................................. 38.325,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 38.325,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................... 38.325,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
OLGA LLADÓ I SANZ, PER A REALITZAR FUNCIONS
D'INFORMADOR SOCIAL.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
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1995, s'hi va incloure 1 lloc de treball d'Informador Social, a cobrir mitjançant
contracte laboral.
Atès que la creació de l'esmentat lloc vé donada per considerar-se que és un lloc de
treball que pot incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es
pot deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de la mateixa persona que ha
vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas és la senyora OLGA LLADÓ SANZ, des del dia 1 de març de 1996 i fins
que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
Vist el que disposa el RD 2317/1993 que regula la contractació a temps parcial.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat a temps parcial, pel
procediment de màxima urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa
l'abans esmentat art. 15, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial,
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així com el 2Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, a la senyora OLGA LLADÓ I SANZ, DNI
núm. 39.343.530, per a realitzar funcions d'INFORMADOR SOCIAL, amb una
jornada de 25 hores setmanals, pel periode comprès entre el dia 1 de març de
1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral
indefinit com a conseqüencia de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública
corresponent a l'any 1996, i per les retribucions següents:
Sou mensual................................................................................................. 88.425,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 88.425,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................... 88.425,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
ANA MARIA ORRIOLS LLORENS, DE LA SRA. GEMMA RULLÓ
PLANAS I DEL SR. IGNASI LOSADA ALTARRIBA, PER A
REALITZAR FUNCIONS D'INFORMADORS SOCIALS.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi varen incloure 3 llocs de treball d'Informadors Socials, a cobrir mitjançant
contractes laborals.
Atès que la creació dels esmentats llocs vé donada per considerar-se que són llocs
de treball que poden incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dits serveis s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contractes per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball és laboriosa i
requereix un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el
servei no es pot deixar desatès.
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Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de les mateixes persones que
han vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas són les senyores ANA MARIA ORRIOLS LLORENS i GEMMA RULLÓ
PLANAS i el senyor IGNASI LOSADA ALTARRIBA, des del dia 1 de març de 1996 i
fins que els llocs de treball es cobreixin mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat, pel procediment de màxima
urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del RD
2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, així
com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, a les persones que tot seguit es relacionen, per a
realitzar funcions d'INFORMADORS SOCIALS, amb una jornada de 37 hores
setmanals i pel periode comprès entre el dia 1 de març de 1996 i fins que els llocs
de treball es cobreixin mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüencia de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a
l'any 1996, i per les retribucions següents:
* COGNOMS I NOM
DNI núm.

: ORRIOLS LLORENS, Ana Maria
: 39.329.960

RETRIBUCIONS
:
Sou mensual............................................................................................. 130.869,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal................................................................... 130.869,- PTA.
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Paga extraordinària d'Estiu....................................................................... 130.869,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
* COGNOMS I NOM : RULLÓ PLANAS, Gemma
DNI núm.
: 39.324.105
RETRIBUCIONS
:
Sou mensual............................................................................................. 130.869,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal................................................................... 130.869,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu....................................................................... 130.869,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
* COGNOMS I NOM : LOSADA ALTARRIBA, Ignasi
DNI núm.
: 39.325.556
RETRIBUCIONS
:
Sou mensual............................................................................................. 130.869,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal................................................................... 130.869,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu....................................................................... 130.869,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 9-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
MIREIA GRAU I VICTORI, PER A REALITZAR FUNCIONS
D'EDUCADOR DE CENTRES SOCIALS.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi va incloure 1 lloc de treball d'Educador de Centres Socials, a cobrir
mitjançant contracte laboral.
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Atès que la creació de l'esmentat lloc vé donada per considerar-se que és un lloc de
treball que pot incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dit servei s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contracte per a treballs específics, concrets i no habituals.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no es
pot deixar desatès.
Vista la proposta de la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en la que
comunica que es fa necessari efectuar la contractació de la mateixa persona que ha
vingut desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en
aquest cas és la senyora MIREIA GRAU VICTORI, des del dia 1 de març de 1996 i
fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a
conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any
1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
Vist el que disposa el RD 2317/1993 que regula la contractació a temps parcial.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat a temps parcial, pel
procediment de màxima urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors i l'art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa
l'abans esmentat art. 15, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial,
així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, a la senyora MIREIA GRAU I VICTORI, DNI
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núm. 39.345.656, per a realitzar funcions d'EDUCADOR DE CENTRES SOCIALS,
amb una jornada de 20 hores setmanals, pel periode comprès entre el dia 1 de
març de 1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant contracte
laboral indefinit com a conseqüencia de l'execució de l'Oferta d'Ocupació
Pública corresponent a l'any 1996, i per les retribucions següents:
Sou mensual................................................................................................. 84.176,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 84.176,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................... 84.176,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 15-2-96, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LA SRA.
SILVIA ESCOLÀ GASULLA I DE LA SRA. DOLORS SELVA ULLÉ,
PER A REALITZAR FUNCIONS DE TÈCNICS AUXILIARS DE
GESTIÓ ESPECIALITZADA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, s'hi varen incloure 2 llocs de treball de tècnic auxiliar de gestió especialitzada.
Atès que la creació dels esmentats llocs vé donada per considerar-se que són llocs
de treball que poden incloure's dins l'activitat normal de prestació de serveis d'aquest
Ajuntament.
Atès que la prestació de dits serveis s'ha vingut realitzant fins el moment mitjançant
contractes per obra o servei determinat.
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Atès que la tramitació per a la provisió d'aquests llocs de treball és laboriosa i
requereix un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el
servei no es pot deixar desatés.
Atès que és necessària la contractació de les mateixes persones que han vingut
desenvolupant fins aquests moments les tasques esmentades, i que en aquest cas
són les senyores SILVIA ESCOLÀ GASULLA i DOLORS SELVA ULLÉ, des del dia
29 de febrer de 1996 i fins que els llocs de treball es cobreixin mitjançant contracte
laboral indefinit com a conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública
corresponent a l'any 1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel Sr.
Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat, pel procediment de màxima
urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del RD
2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, així
com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, a les persones que tot seguit es relacionen, per a
realitzar funcions de TECNIC AUXILIAR DE GESTIÓ ESPECIALITZADA, amb una
jornada de 37 hores setmanals i pel periode comprès entre el dia 29 de febrer de
1996 i fins que els llocs de treball es cobreixin mitjançant contracte laboral
indefinit com a conseqüència de l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública
corresponent a l'any 1996, i per les retribucions següents:
* COGNOMS, Nom: ESCOLÀ GASULLA, Silvia
DNI:
39.347.021
RETRIBUCIONS:
Sou mensual.............................................................................................. 164.300.-ptes.
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Paga extraordinària de Nadal.................................................................... 164.300.-ptes.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................ 164.300.-ptes.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
* COGNOMS, Nom: SELVA ULLÉ, Dolors
DNI:
39.324.630
RETRIBUCIONS:
Sou mensual.............................................................................................. 164.300.-ptes.
Paga extraordinària de Nadal.................................................................... 164.300.-ptes.
Paga extraordinària d'Estiu........................................................................ 164.300.-ptes.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'art. 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIO, DE DATA 20-2-96, SOBRE
NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ, DE LA SRA. ANNA
LLOPART I SOLÉ, COM A TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ
ESPECIALITZADA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en l'Organigrama Funcional aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 19 de febrer de 1996, hi figura la creació de la unitat jurídico-administrativa del
Servei d'Acció Ciutadana.
Atès que en la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament, hi figura una plaça vacant
de Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada adscrita al Servei d'Acció Ciutadana.
Atesa la necessitat de cobrir urgentment l'esmentada plaça.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix un
periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de nomenar, amb caràcter interí, i pel procediment de màxima
urgència, a la senyora ANNA LLOPART I SOLÉ, ja que gaudeix de la titulació
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necessària i atès que és la persona que ha vingut desenvolupant fins aquests
moments les funcions de l'esmentada plaça.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, a la
persona que seguidament es relaciona, per a ocupar una plaça de la Sots-Escala de
Serveis Especials d'Administració Especial, vacant a la Plantilla de Personal d'aquest
Ajuntament:
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Sots-Escala de Serveis Especials
Classe: Comeses Especials Diplomats
Tècnic Mitjà de Gestió Especialitzada
* ANNA LLOPART I SOLÉ
DNI núm. 39.344.367
Núm. catàleg: 8.20
La nomenada s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 7 del
Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 20-2-96, SOBRE
NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ, DEL SR. JORDI
RODRIGUEZ I FUENTES, COM A TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que en la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament, hi figura una plaça vacant
de Tècnic d'Administració General adscrita al Servei de Serveis Jurídics.
Atesa la necessitat de cobrir urgentment l'esmentada plaça.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix un
periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de nomenar, amb caràcter interí, i pel procediment de màxima
urgència, al senyor JORDI RODRÍGUEZ I FUENTES, ja que gaudeix de la titulació
necessària i atès que és la persona que ha vingut desenvolupant fins aquests
moments les funcions de l'esmentada plaça.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, a la
persona que seguidament es relaciona, per a ocupar una plaça de l'Escala
d'Administració General, vacant a la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament:
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sots-Escala Tècnica
Tècnic d'Administració General
* JORDI RODRÍGUEZ I FUENTES
DNI núm. 39.326.101
Núm. catàleg: 7.10
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 7 del
Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
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2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 23-296, SOBRE NOMENAMENT DE LA SRA. MARIA ESPARBÉ I
FRANCH COM A SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ MIXTA DE
SEGUIMENT DE L'ORDENANÇA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de febrer de 1996, es va
acordar crear la Comissió Mixta de seguiment de l'Ordenança del control de la
contaminació acústica, per tal d'integrar la participació ciutadana en tota la
problemàtica que en aquesta matèria tracti l'administració municipal.
Atès que segons el mateix acord, el secretari de la Comissió esmentada ho serà un
funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.
Atès que la Sra. MARIA ESPARBÉ I FRANCH, és funcionària d'aquest Ajuntament,
adscrita a la unitat de suport jurídico-administratiu del Servei d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, en el lloc de trball d'administrativa d'administració general, cap
de grup de la unitat esmentada.
És per això que, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides, en especial
per l'article 51.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,i tota la
legislació concordant, HE RESOLT:
NOMENAR a la sra. MARIA ESPARBÉ I FRANCH, funcionària d'aquest Ajuntament,
adscrita a la unitat de suport jurídico-administratiu del Servei d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, en el lloc de treball d'administrativa d'administració general,
cap de grup de la unitat esmentada, secretària de la Comissió Mixta de seguiment de
l'Ordenança de control de la contaminació acústica, que es va crear per acord plenari
del dia 19 de febrer de 1996".

2.14

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 29-2-96, SOBRE
NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ DEL SR. FRANCISCO DE
PAULA NAVARRO I DOMINGUEZ, COM A SERGENT DE LA
POLICIA LOCAL.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per decret de data 23 de febrer de 1994, es va designar en Comissió de
Serveis, per periode d'un any amb efectes del dia 1 de març de 1994, al Caporal
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senyor FRANCISCO DE PAULA NAVARRO I DOMINGUEZ, per tal d'exercir el lloc
de treball de Sergent de la Policia Local d'aquest Ajuntament.
Atès que per decret de data 28 de febrer de 1995, es va resoldre prorrogar-li la
Comissió de Serveis per periode d'un any amb efectes del dia 1 de març de 1995.
Atès que l'art. 185 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, preveu que la
comissió de serveis pot acordar-se durant un periode màxim de 2 anys.
Atès que la Comissió de Serveis del senyor Navarro finalitza el dia 29 de febrer
d'enguany.
Atès que és necessari que el senyor Francisco de Paula Navarro i Domínguez
continuï prestant serveis com a Sergent de la Policia Local, fins el moment en que
s'executi l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 1996.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix un
periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència.
Atès que en data 15 de febrer de 1994, es varen realitzar proves selectives de
concurs-oposició per a la provisió en règim de comissió de serveis d'una plaça de
Sergent de la Policia Local, superant les mateixes amb la millor puntuació el senyor
Francisco de Paula Navarro i Dominguez.
Vista la proposta de nomenar, amb caràcter interí, i pel procediment de màxima
urgència, al senyor FRANCISCO DE PAULA NAVARRO I DOMINGUEZ, ja que
gaudeix de la titulació necessària i atès que és la persona que ha vingut
desenvolupant fins aquests moments les funcions de l'esmentada plaça en comissió
de serveis.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, a la
persona que seguidament es relaciona, per a ocupar una plaça de l'Escala
d'Administració Especial de la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament:
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ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Sots-Escala de Serveis Especials
Classe: Policia Local i els seus auxiliars
SERGENT
FRANCISCO DE PAULA NAVARRO I DOMINGUEZ
DNI núm. 31.817.052
Núm. catàleg: 13.03
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, i aquest
nomenament s'extingirà quan es doni alguna de les causes previstes en l'article 7 del
Decret 214/90 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
2.15

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 29-296, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 1941/95,
INTERPOSAT PEL SR. MARCEL SOLER PALAU.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
""Atès que en data 20 de febrer de 1996 ha tingut entrada en aquest Ajuntament
l'ofici de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant
la interposició del recurs contenciós-administratiu núm. 1941/95 inteposat per part
del sr. MARCEL SOLER PALAU contra l'aprovació definitiva de la modificació
puntual del Pla general d'ordenació, relativa al sector "Tossal dels Cigalons" de
Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte recorregut
objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el procés
contenciós-administratiu en caràcter de part coadjuvant de l'Administració
demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que diposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus
béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en el mateix sentit.
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Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha estat designat amb
el número 1941/95 interposat per part del sr. MARCEL SOLER PALAU contra
l'aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya de la modificació puntual
del Pla general d'ordenació urbana, relativa al sector "Tossal dels Cigalons" de
Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri".
2.16

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 29-2-96,
SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 1942/95, INTERPOSAT PEL
SR. PABLO COSTA COSTA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 20 de febrer de 1996 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l'ofici
de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la
interposició del recurs contenciós-administratiu núm. 1942/95 inteposat per part del
sr. PABLO COSTA COSTA i altres contra l'aprovació definitiva de la modificació
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puntual del Pla general d'ordenació, relativa al sector "Tossal dels Cigalons" de
Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte recorregut
objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el procés
contenciós-administratiu en caràcter de part coadjuvant de l'Administració
demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que diposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els seus
béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratitiu, que ha estat designat amb
el número 1942/95 interposat per part del sr. PABLO COSTA COSTA i altres contra
l'aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya de la modificació puntual
del Pla general d'ordenació urbana, relativa al sector "Tossal dels Cigalons" de
Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs
contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri".
24

2.17

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'AQUEST
AJUNTAMENT, DE L'EXERCICI DE 1995, APROVADA PER DECRET
DE L'ALCALDE, DE DATA 29-2-96.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, de la Generalitat de Catalunya i 24 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril.
Atès que s'ha formulat per la Intervenció d'aquesta Corporació, en compliment del
que disposa l'article 6è del R.DE. 1174/1987, de 18 de setembre, la Liquidació
d'ingressos i despeses del Pressupost de l'exercici de 1995.
Previ l'assessorament favorable de la Comissió de Govern, i, en conseqüència del
que ha estat exposat, resolc i disposo:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 1995, en aplicació d'allò
que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formulada, per la
Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art. 94. R.D. 500/1990).
1.1 Drets pendents de cobrament....................
1.2 Obligacions pendents de pagament..........

916.573.734
1.238.451.423

2) RESULTAT D'OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art. 96. R.D. 500/1990).
2.1 Drets pressupostaris liquidats
durant l'exercici........................

4.487.456.806

2.2 Obligacions pressupostaries reconegudes durant l'exercici................

-4.049.613.552

2.3 Resultat Pressupostari...................

-------------------437.843.254

2.4 Diferències derivades de despeses
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amb finançament afectat..................

40.810.140
--------------------478.653.394

2.5 Resultat pressupostari ajustat...........

3) ROMANENTS DE CREDIT (Art. 98. R.D. 500/1990)
3.1 Romanents de crèdit que queden anul.lats
a 31-12-95 i no s'incorporen a l'exercici
de 1996....................................
- Saldos de crèdit..............

557.722.226

557.722.226

3.2 Romanents de crèdit existents a 31-12-95 i
que s'incorporen al Pressupost de l'exercici de 1996 (Art. 163 LLei 39/88)........

207.177.211
---------------------764.899.437

Segon.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 1995, amb el detall i finançament que figura en l'expedient, per un
import de 207.177.211 pessetes.
Tercer.- Una vegada aprovada la Liquidació per l'Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d'aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d'allò que disposa l'article 174.4 de la Llei 39/1988 esmentada i
l'article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril.
Quart.- Caldrà tenir en compte el que disposa l'article 174 dela Llei 39/1988, en els
seus apartats 1,2, 3, que transcrit literalment diu així:
"Artículo 174
1.- En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesoreria negativo, el
Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, según
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren a la reducción de
gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada
reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y
previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la
situación de la Tesorería lo consintiesen.
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2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas
en el artículo 158.5 de esta Ley.
3.- De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados
anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrà de aprobarse con un
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido defícit."
Cinquè.- Informar al Ple de la Corporació, del previst en la disposició transitòria
quarta de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, que transcrita literalment diu així:
"Disposición transitoria cuarta.
Durante el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 1992 y 31 de diciembre de
1996, las Corporaciones Locales podrán aplicar los preceptos contenidos en los
apartados 1,2, y 3 del artículo 74 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, o adoptar optativamente las medidas que a continuación
se señalan previo acuerdo del Pleno de la respectiva Corporación.
1. Aprobar un Plan Financiero que permita en el período señalado sanear los
Remanentes de Tesorería negativos generados hasta 31 de diciembre de 1993
mediante los sucesivos ajustes anuales que por el mismo se determinen, de forma
que se produzca una paulatina incorporación al Presupuesto de los desfases entre
los recursos disponibles y los gastos incurridos.
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101. R.D. 500/1990)
4.1 Drets pendents de cobrament................

904.415.515

4.1.1 Drets pressupostàris liquidats
durant l'exercici pendent de
cobrament.........................

434.544.712

4.1.2 Drets pressupostaris liquidats
en exercicis anteriors pendents
de cobrament....................

482.029.022

4.1.3 Deutors per drets reconeguts de
recursos d'altres ens...........

23.586.454

4.1.4 Ingressos pendents d'aplicació

-35.744.673
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4.2. Obligacions pendents de pagament................
4.2.1 Obligacions pressupostàries pendents
de pagament reconegudes durant
l'exercici......................

927.386.519

4.2.2 Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes
en exercicis anteriors..........

311.064.904

4.2.3 Saldos creditors d'altres ens...

104.068.781

4.2.4 Saldos comptes de creditors no
presupostaris..................

---------------- 2.315.328.629

972.808.425

4.3. Fons liquids......................................

797.574.056
-613.339.058

4.4 Romanent afectat a despeses amb finançament
afectat......................................
4.5 Saldos de dubtós cobrament...................

4.6 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA................

- 207.177.211
- 78.361.158
--------------------- 898.877.427
=========

2. El Plan deberá contener las medidas necesarias para dar de baja en cuentas
los débitos de terceros originados en ejercicios anteriores al de referencia de
imposible realización como consecuencia de haver operado la prescripción en contra
de la Entidad en los términos previstos por la Ley.
3. Igualmente se procederá a reducir el Remanente de Tesoreria generado en
cada ejercicio en función del grado de realización de los créditos a favor de la
Entidad en el tiempo, en la forma que se prevé en el artículo 172 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, y en los artículos 101, 102, 103 y 104 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
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4. Se deberán adoptar a través del indicado Plan de Medidas de Gestión, Fiscales
y Presupuestarias que permitan obtener los márgenes necesarios de equilibrio
financiero, a fin de que los Remanentes de Resorería negativos no se vean
incrementados con tal signo a partir del 1 de enero de 1994.
5. En cualquier caso, las medidas a adoptar no podrán sobrepasar el horizonte de
1 de enero de 1997, fecha en que volverá a adquirir su virtualidad el artículo 174
antes citado, salvo en el caso de que en tal fecha encuentre la Corporación
correspondiente en una situación que le permita la continuidad del Plan dentro de los
márgenes señalados en dicho precepto".
2.18

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 29-2-96,
SOBRE
PERSONACIÓ
D'AQUESTA
ADMINISTRACIÓ
EN
L'APEL.LACIÓ FORMULADA PER LA REPRESENTACIÓ PROCESSAL
DE LA SRA. MARIA SITJES MONSÓ.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Sentència dictada en data 18 de desembre de 1995 pel Jutge-Magistrat del
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, en el judici declaratiu de cognició
núm. 247/95 promogut per la Sra. MARIA SITJES MONSÓ contra l'Ajuntament
exercint l'acció reivindicatòria de part d'una finca ocupada per un camí, que resolia
estimar l'excepció de falta de jurisdicció formulada per l'Ajuntament.
Atès que la Sra. Sitjes, a través de la seva representació processal, ha interposat
recurs d'apel.lació es considera convenient que l'Ajuntament s'oposi a l'apel.lació
esmentada, en virtut del que estableix l'article 733 de la Llei d'Enjudiciament
Criminal.
Atès que, segons l'article 51.1.j) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i administratives en cas
d'urgència, i cal tenir en compte que el termini per interposar apel.lació és tan sols de
cinc dies.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes, HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ en l'apel.lació formulada per la representació
processal de la Sra. MARIA SITJES MONSÓ, que s'haurà de substanciar davant
l'Audiència Provincial de Barcelona, contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 2 de Manresa, que resolia estima l'excepció de falta de jurisdicció
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formulada per l'Ajuntament, en relació el judici declaratiu de cogtnició núm. 247/95
seguit sobre l'acció reivindicatòria de part d'una finca ocupada per un camí públic.
2n.- NOMENAT el Sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals
de Barcelona, representant de l'Ajuntament davant de l'Audiència Provincial, i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, Sra. MARIA
ÀNGELS CLOTET MIRÓ, directora de la defensa jurídica en el recurs d'apel.lació
referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporaciò, en la primera
sessiò que celebri".
2.19

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 1-3-96, SOBRE CONTRACTACIÓ EN
RÈGIM LABORAL TEMPORAL DEL SR. RAMON CANAL I OLIVERAS,
COM A TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ ESPECIALITZADA.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en la Plantilla de Personal per a l'any 1996, aprovada pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 21 de desembre de
1995, i modificada per acord plenari de data 19 de febrer de 1996, s'hi va incloure 1
lloc de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió Especialitzada adscrit a l'Alcaldia.
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
un periode de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar, pel procediment de màxima urgència, al senyor
RAMON CANAL I OLIVERAS, ja que gaudeix de la titulació i requisits necessaris per
a ocupar l'esmentat lloc de treball, des del dia 1 de març de 1996 i fins que el lloc de
treball es cobreixi mitjançant contracte laboral indefinit com a conseqüència de
l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 1996.
Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del Reial Decret 2546/1994,
de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, que considera
contracte d'interinitat el celebrat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el
procés de selecció; disposant, també, que en els procesos de selecció realitzats per
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les Administracions Públiques, la durada dels contractes d'interinitat coincidirà amb el
temps que durin els esmentats processos, d'acord amb la normativa específica.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal d'interinitat, pel procediment de màxima
urgència, d'acord amb el que disposen l'art. 15.1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l'art. 4 del RD
2546/94, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'abans esmentat art. 15, així
com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, al senyor RAMÓN CANAL I OLIVERAS (DNI núm.
39.348.797-Y), per a realitzar funcions de TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ
ESPECIALITZADA, amb una jornada de 37 hores setmanals i pel periode comprès
entre el dia 1 de març de 1996 i fins que el lloc de treball es cobreixi mitjançant
contracte laboral indefinit com a conseqüencia de l'execució de l'Oferta
d'Ocupació Pública corresponent a l'any 1996, i per les retribucions següents:
Sou mensual............................................................................................... 164.300,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal..................................................................... 164.300,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu......................................................................... 164.300,- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte d'aquest decret de contractació al Ple de la Corporació i publicar
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya".
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que voldria comentar en aquest punt, ja saben
que no poden dir gran cosa perquè només és donar compte, però si els ha estranyat
una cosa que han vist i que indica un tarannà de funcionament que no els acaba
d'agradar. A la Comissió de govern o la reunió que va tenir l'equip de govern el dia
19-2-96, se signen uns convenis concretament amb l'entitat Bloc, amb l'entitat del
Galliner i amb unes altres entitats com l'Orfeó de Manresa, convenis que quan van
passar per la Comissió Informativa no semblava que impliquessin cap obligació
econòmica, i el mateix 19 se signa el conveni i s'ordena el pagament. Es bó que hi
hagi aquesta celeritat en el pagament d'aquestes subvencions i els hi sembla
"estupendo", ara, agrairïen que la mateixa celeritat fos donada en totes les altres
ordres de pagaments d'aquest Ajuntament. I simplement volien agafar la paraula per
manifestar la seva sorpresa en aquest punt, aixís com en d'altres que puguin haver31

hi aquí, però bàsicament amb aquesta manera de fer. No els estranya aquesta
manera de fer, pot tenir la seva explicació, i també els agradaria conèixer-la.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que només en els apartats 2.11 i 2.12 voldrien
algun aclariment, i voldrien saber quin ha estat el fonament per convocar aquestes
places amb caràcter d'urgència. I desprès, si tal com estableix la Llei , figuren
aquestes places en l'oferta d'ocupació pública.
El Sr. Fontdevila i Subirana manifesta que, referent als convenis que van passar
per Comissió Informativa i després per Comissió de Govern, del dia 19 de febrer,
són convenis de la programació estable d'espectacles i per la novetat en aquesta
casa, no va donar o no van entendre els regidors del Partit Popular que són convenis
que normalment impliquen una aportació econòmica, i que és una aportació
econòmica que fan mitjançant la Fundació Caixa de Manresa, per la programació
estable d'espectacles al llarg de l'any. Precisament diu que a resultes d'acabada la
temporada, sol.liciten el retorn d'una part d'aquests diners, mitjançant convenis amb
la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i l'últim element, per tant, de
cara als altres anys quan signen un conveni amb el Galliner, Orfeò, Musibloc, Cine
club, implica una dotació econòmica. El que se cita en aquest conveni són dades de
pagament, no pas el pagament íntegre, a partir del 19 de febrer, sinó que
precisament una de les virtuts de treballar amb Conveni de Caixa de Manresa, és
que els primers mesos, quan ells no tenen liquiditat, el qui comença a fer els
pagaments en senyal de bona voluntat és Caixa de Manresa, que com tots són
conscients, tenen més liquididesa que aquest Ajuntament, i després es van afegint
els altres pagaments fraccionats al llarg de tot l'any.
El Sr. Canongia i Gerona diu que el Sr. Oms, feia referència al nomenament de la
Sra. Anna Llopart i Solé, com a Tècnic de Sots-Escala de Serveis Especials
d'Administració Especial i al nomenament del Sr. Jordi Rodríguez, en la sots-Escala
Tècnica, Tècnic d'Administració General, són aquests dos casos els que planteja.
Efectivament, son dos casos creats en el nou Organigrama aprovat en el darrer Ple,
que han estat coberts interinament pel personal de la Casa abans no es convoquin
les places de l'oferta pública.
El Sr. Arderiu i Freixa diu al Sr. Fontdevila que realment ha donat una explicació
que sembla lògica i coherent, el que passa, és que segueix veient, que els
pagaments no estan tots el mateix dia. Aleshores aquesta periodicitat en els
pagaments no la veu en lloc. Probablement, deu tenir la seva explicació lògica, però
els que estan a l'oposiciò els sobta això, simplement.
El Sr. Fontdevila i Subirana diu que no té el conveni aquí al davant, no sap si els va
passar per alt, cosa que els sorprèn, que s'esmentin les dates. En qualsevol cas,
precisament amb la gent que han comentat el conveni prèviament, ja tenen per cert,
quines són aquestes dates, una mica perquè han de treballar sent conscients; si
pensessin que podrien cobrar-ho tot el dia 19 de febrer, seria un error, el que fan, en
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el fons, és anar pautant les despeses que origina una campanya d'espectacles com
aquesta i van rebent els pagaments. I sorprèn que no quedin clares les dates de
pagament, però es que són dates de pagament que s'han hagut de pactar.
Inicialment entre Tresoreria, Hisenda, Sr. Texeiro i ell mateix i posteriorment, miren
d'adequar-les a les necessitats pròpies de les entitats de programació estable. I
insisteix, estan dividits en 4 parts i paral.lelament estan acompanyades de 4
pagaments més a la Fundació Caixa de Manresa.
3.- ÀREA D'ALCALDIA
3.1

RATIFICAR L'APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI SIGNADA
ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I L'INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE SERVEIS
INTEGRATS PER A L'OCUPACIÓ (SIPE), PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA
INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL R.O.F.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries d'economia
social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional,
accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social,
assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i programes
europeus en matèria d'ocupació.
Atesa l'Ordre de 10 d'octubre de 1995 publicada en el BOE núm. 249 de data 18
d'octubre de 1995, per la que es regulen, en desenvolupament el títol II del Real
Decret 735/1995, de 5 de maig, sobre agències de col.locació sense finalitats
lucratives i els Serveis Integrals per a l'Ocupació, els Plans de Serveis Integrals per
l'Ocupació i els convenis amb les entitats associades dels Serveis Integrals per
l'Ocupació.
Atès que la implantació dels Plans de Serveis Integrats per a l'Ocupació té per
objectiu l'organització i articulació de polítiques actives d'ocupació, coherents i
complementàries entre sí, de manera que la seva integració significa una distribució
equitativa dels recursos disponibles, de cara a la revitalització del mercat de treball.
Atès que els Plans de Serveis Integrats per a l'Ocupació consistiran en portar a
terme actuacions de caràcter personalitzat i sistemàtic que integren el procés
complert d'acompanyament del demandant d'ocupació per a la seva inserció laboral.
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Atès que d'acord amb l'Ordre de 10 d'octubre de 1995 és necessari subscriure un
conveni de col.laboració entre INEM i l'Ajuntament que té com a finalitat la
consecució dels objectius previstos en els diferents Plans de Serveis Integrats per a
l'Ocupació.
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica del dia
22 de desembre de 1995 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat núm.
648612-A en el que es resolia sol.licitar a l'Instituto Nacional de Empleo subscriure el
conveni de col.laboració pel desenvolupament de Plans de Serveis Integrats per
l'Ocupació (SIPE).
Atès l'ofici amb registre de sortida núm. 14063 de data 28 de desembre de 1995
remetent la documentació relativa a la sol.licitud, per part d'aquest Ajuntament, del
PLA SIPE i a la proposta de signatura d'un conveni de col.laboració, del PLA SIPE.
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica del dia
20 de febrer de 1996 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat de
Catalunya núm.
652502-A en el que es resolia aprovar la minuta de conveni a signar entre
l'Ajuntament i l'Instituto Nacional de Empleo pel desenvolupament de Plans de
Serveis Integrats per l'Ocupació (SIPE) i elevar a la ratificació del Ple de la
Corporació l'esmentat acord.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
RATIFICAR l'aprovació de la minuta de conveni signada entre l'Ajuntament de
Manresa i l'Instituto Nacional de Empleo (INEM) pel desenvolupament de PLANS DE
SERVEIS INTEGRATS PER A L'OCUPACIO (SIPE), amb l'objectiu de
desenvolupar accions i activitats que integren el procés complert d'acompanyament
del demandant d'ocupació per a la seva inserció laboral".
Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que que aquest dictamen el que fa, és acollir-se a
aquesta ordre del BOE de l'octubre passat, per tal que aquesta ciutat, aquest
municipi, pugui acollir-se al que son aquests Plans, serveis integrats per a l'ocupació.
El que es pretén amb aquests plans, és durant 2 anys fer tot un treball de seguiment,
d'orientació, d'informació amb els col.lectius d'aturats que hi ha a la nostra ciutat,
intentar treballar juntament amb l'INEM de Manresa, tot el que és aquest servei que
creuen que des d'aquest Ajuntament estan obligats, aquest equip de govern s'ha
imposat el fet de treballar en aquesta línia de donar suport als col.lectius aturats. El
que pretén aquest conveni és treballar en diferentes accions, durant 2 anys, que
anirien des d'accions d'informació professional per l'ocupació, plans personals
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d'ocupació i formació, plans d'ocupació i informació, proves, i tot el que fa referència
a donar suport al col.lectiu d'aturats, amb el que és la recerca activa d'oupació. Aixó,
són una serie d'activitats, d'accions que realitzarien a nivell personal i a nivell de grup
i també aquest pla SIPE que recorda que hi han pocs Ajuntaments que el tinguin
com a model, en el que és un pla experimental, també s'amplia en el que fa
referència a desenvolupament d'altres plans, com són plans d'ocupació que aquest
Ajuntament en altres anys ha tingut i que en aquest conveni s'especifiquen que hi
hagi un mínim de plans cada any, que es concreta amb 18 treballadors cada any en
diferents plans d'ocupació en un programa d'Escola Taller i Casa d'Oficis i també en
l'ampliació de la figura d'ADL com tothom sap és l'Agent de Desenvolupament Local
que l'INEM posa a disposició dels Ajuntaments. Amb aquest pla, el que proposen,
és que l'Ajuntament treballi al costat de les institucions en el foment de l'ocupació, i el
que volen amb aquest acord és donar més importància com diu aquest dictamen a
tot el que és la gestió de programes d'ocupació, de donar suport a aquells col.lectius
que més ho necessiten degut a la seva dificultat d'accés al món del treball i creuen
que amb aquest conveni que volem fer conjuntament amb l'INEM el que fan es
reforçar aquesta política de suport, de serveis a la creació d'ocupació. En tot cas,
aquest conveni s'establiria durant 2 anys i a canvi d'aquest servei que
complementaria el que està fent en aquests moment l'oficina de l'INEM, el que farien
amb aquest servei seria complementar tota aquesta tasca, donant més suport a
nivell actiu, professional i a nivell de més informació, per aconseguir reduir encara
més, aquesta taxa d'atur, que recorda que està en aquests moments a la ciutat,
bastant baix, comparat amb la mitja de Catalunya; el que es proposen amb això és,
aconseguir que hi hagi més suport a l'ocupació i com diu aquest dictamen, el suport
a l'auto-ocupació. El que demanarien seria la ratificació d'aquest conveni per tal que
pugui ser aprovat.
Intervé el Sr. Oms i Pons,i diu que voldria fer una pregunta: A l'any 95, van arribar
a un acord amb la Maravillas Rojo, en aquell moment responsable de l'INEM, de que
en els 2 anys que tenien, hi haurien 160 milions de pts, dividits en 80 i 80 , suposa
que és l'ADL que està al CTB, o és un ADL nou?.
El Sr. Collado i Llort respon que és un altre
Ajuntament.

ADL que se'ls concedeix com

El Sr. Oms i Pons diu que així, aquest conveni és diferent al que van signar, o sigui,
aquí com que veu contractació d'ADL, es pregunta si és un ADL més o és l’ADL del
CTB que està adjudicat a l'Ajuntament de Manresa.
El Sr. Collado i Llort li respon que és una altra persona, apart d'aquest que hi ha
adjudicat. El Sr. Collado diu que el que farien és que es donarien 2 ADL per
l'Ajuntament de Manresa, el que tenien i un altre.
El Sr. Oms i Pons, demana si 100 milions i 40 milions serien a més a més dels que
havien signat o es complementarien dels que els havien adjudicat.
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El Sr. Collado i Llort, diu que és un acord a que s'ha arribat a partir d'aquesta Llei,
que va destinat al tema de Casa Caritat, i al tema d'ampliació de tots aquests
aspectes de promoció i ocupació.
El Sr. Oms i Pons, demana si on diu: "materiales planes empleo, y costes, gestión
acción 100 por100 ", si aquest 100 per 100 està inclòs en aquests milions que hi ha
dalt.
El Sr. Collado i Llort li respon que sí.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.2

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PEL TINENT D'ALCALDE,
REGIDOR-DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EN RELACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A L'ANY 1996 DEL PLA
D'OCUPACIÓ, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE
L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS D'URGÈNCIA, DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció
dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i ocupacionals,
adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat d'accés al món del
treball.
Atès el títol 2n., capítol 4t, secció 1a, relatiu al Pla d'Ocupació en col.laboració amb
els Ajuntaments de l'Ordre del Departament de Treball del 19 d'abril de 1995,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2046 de 5 de maig,
per la qual es regulen els programes d'ocupació i formació ocupacional del
Departament de Treball, així com l'Ordre de 14 de desembre de 1995, publicada al
DOG núm. 2148 de 29 de desembre de 1995 que regula la presentació de
sol.licituds, per l'any 1996, de les accions de formació ocupacional i afins de caràcter
ocupacional.
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica del dia
23 de febrer de 1996 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat núm.
652504-A en el que es resolia sol.licitar una subvenció de 1.600.000.-PTA pel
projecte anomenat TOXICOMANIES NO! i una subvenció de 1.600.000.-PTA pel
projecte anomenat SUPORT AL SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA MUNICIPAL.
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Atès l'ofici del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica amb
registre d sortida núm. 2336 de data 29 de febrer de 1996, remetent la sol.licitud de
participació al programa de Pla d'Ocupació en col.laboració amb els Ajuntaments
i la Generalitat de Catalunya.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'article 68.1 g de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les
entitats 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 del següent
ACORD
RATIFICAR la sol.licitud feta pel Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció
Econòmica en relació a la convocatòria corresponent a l'any 1996 del PLA
D'OCUPACIO en col.laboració amb els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya
amb registre de sortida núm. 2336 de data 29 de febrer de 1996, a la que s'ha
presentat el projecte anomenat TOXICOMANIES NO! per una subvenció de
1.600.000.-PTA i el projecte SUPORT AL SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA
MUNICIPAL per una subvenció de 1.600.000.-PTA".
Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que el que fan amb aquest acord és portar al Ple,
la proposta d'aquest Pla d'ocupació en col.laboració amb la Generalitat de
Catalunya, Departament de Treball, per tal que com fan cada any, es doni suport a
projectes que tinguin a veure en donar sortida a aquests col.lectius de més dificultat
d'inserció, també donar suport a projectes que tinguin a fer amb aquests col.lectius.
Porten dos projectes: un de toxicomànies no¡, que es treballa a partir del tema de la
reinserció de toxicòmans, 2 persones, i amb 2 persones més per suport al servei
d'atenció domiciliària municipal que ja s'esta realitzant.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.3

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PEL TINENT D'ALCALDE,
REGIDOR-DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EN RELACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A L'ANY 1996, PER LA QUAL
S'HA TRAMÈS EL PROJECTE ESTUDI PER A LA PROMOCIÓ DELS
RECURSOS HUMANS PER A L'OCUPACIÓ, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE
LA INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries d'economia
social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional,
accions d'inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social,
assessorament i orientació en l'àmbit de l'auto-ocupació i iniciatives i programes
europeus en matèria d'ocupació.
Atès que l'àrea de de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona
té com a objectiu prioritari donar suport als ajuntaments en les seves accions de
promoció econòmica, en concret en accions formatives ocupacionals i estudis de
desenvolupament econòmic local a través de subvencions cofinançades pel Fons
Social Europeu, Objectiu 2.
Atès l'ofici tramès des de l'àrea de Promoció Econòmica i Habitatge amb registre
d'entrada en aquest ajuntament núm. 869 de data 11 de gener de 1996 comunicant
la convocatòria de concessió de subvencions per accions formatives i d'estudis als
ajuntaments.
Atès l'edicte publicat al BOP de Barcelona núm. 28 de data 1 de febrer de 1996
publicant les bases de les subvencions per a la realització de projectes locals en el
marc del programa operatiu núm. 940233 ES2 (1994-96) de l'Objectiu 2 del Fons
Social Europeu i el termini de presentació de sol.licituds que finalitzà el passat 23 de
febrer de 1996.
Atesa la sol.licitud de subvenció d'estudis tramès a la Diputació de Barcelona amb
data 23 de febrer de 1996 presentant el projecte Estudi per a la Promoció dels
Recursos Humans per l'Ocupació sol.licitant una subvenció de 2.700.000.-PTA i a
l'ofici amb registre de sortida núm. 2584 de data 7 de març de 1996.
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 del següent:
ACORD
RATIFICAR la sol.licitud feta pel Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció
Econòmica en relació a la convocatòria corresponent a l'any 1996 del Programa
Operatiu núm. 940233 ES2 (1994-96) de l'objectiu 2 del Fons Social Europeu,
mitjançant la que s'ha presentat el projecte ESTUDI PER A LA PROMOCIO DELS
RECURSOS HUMANS PER L'OCUPACIO a través de l'àrea de Promoció
Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona".
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Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que el que es proposa és donar suport a aquesta
petició d'una ajuda que es realitza a través del servei de Promoció Econòmica, de la
Diputació de Barcelona, que amb el seu objectiu pretèn donar suport del que diu
aquesta normativa de la Diputació: realització d'estudis, de viabilitats de projectes
locals que vagin determinats cap a detecció d'oportunitats locals. I aquí el que es
presenta és una proposta per tal de poder treballar, tenir bastant clar, quina seria una
proposta d'un servei de recursos humans per a l'ocupació, que creuen que cada
vegada hi ha més plans, més projectes que volen treballar en aquesta línia de donar
suport a l'ocupació, i el que proposen amb aquest estudi és coordinar totes aquestes
propostes, i, tenir aquest servei plenament integrat dintre del treball que fa aquest
Ajuntament en el camp de l'ocupació. En tot cas, el que es demana es, que es
ratifiqui aquesta proposta, que és la petició de realitzar aquest estudi.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.4

RATIFICAR LA SOL.LICITUD FETA PEL TINENT D'ALCALDE,
REGIDOR-DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EN RELACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A L'ANY 1996 DEL PLA DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL, PREVIA RATIFICACIO DE LA INCLUSIO
DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS D'URGÈNCIA, DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció
dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i ocupacionals,
adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat d'accés al món del
treball.
Atès el títol 2n., capítol 1r, secció 1a de l'Ordre del Departament de Treball del 19
d'abril de 1995, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
1713 del 26 de febrer de 1993, per la qual es regula el programa d'actuació de
formació ocupacional, així com l'Ordre de 13 de desembre de 1993, publicada al
DOG núm. 1834 de 29 de desembre de 1993.
Atès l'ofici del Regidor-Delegat de Promoció Econòmica amb registre de sortida núm.
2337 de 29 de febrer de 1996 remetent la documentació i la programació per a la
sol.icituds dels cursos de formació ocupacional inclosos al Programa del Pla de
Formació Ocupacional corresponent a l'exercici de 1996.
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Ateses les necessitats i mancances formatives i ocupacionals existent detectades a
la nostra ciutat dins dels sectors de: manteniment i reparació d'instal.lacions
elèctriques, animadors sòcio-culturals, recepcionista i atenció al públic, floristeria i
ornamentació floral, dietètica i salut, cuina i plats preparats, i economia domèstica.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 del 2 d'abril Reguladora de les
Bases del Règim Local, i l'article 68.1g) de la Llei 8/1987 del 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
RATIFICAR la sol.licitud feta pel Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció
Econòmica en relació a la convocatòria corresponent a l'any 1996 del PLA DE
FORMACIO OCUPACIONAL del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya amb registre de sortida núm. 2337 de data 29 de febrer de 1996, a la que
s'han presentat els següents cursos i la corresponent subvenció:
Nom del curs
Subvenció
Manteniment i Reparació d'instal.lacions elèctriques

4.000.000.-pta

Animador sòcio-cultural: Gestor d'activitats
extra-escolars

3.000.000.-pta

Recepcionista i atenció al Públic

3.070.000.-pta

Floristeria i ornamentació Floral

1.215.000.-pta

Dietètica i salut

1.060.000.-pta

Cuina i plats preparats

1.310.000.-pta

Economia domèstica i organització de la llar

1.035.000.-pta”

Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que el que porten a l'aprovació del Ple, és la
petició, que com també s'ha fet en diferents anys, al departament de treball de la
Generalitat de Catalunya, de cursos de formació ocupacional que, degut a
demandes que s'han produït a l'Ajuntament, com peticions fetes en d'altres contactes
que han tingut a dintre de la casa, veuen que són aspectes del que diuen deteccions
de noves oportunitats de treballs i que creuen que tenen possibilitats de sortida a
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nivell d'inserció laboral, cada vegada amb més diversitat. Llavors, el que fan aquí és
ratificar aquesta sol.licitud realitzada al departament de treball de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.5

RATIFICAR L'ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE GOVERN, EN
SESSIÓ DE L'11-3-96, RELATIU A PRESENTAR A L'ALCALDEPRESIDENT D'AQUEST AJUNTAMENT, COM A CANDIDAT A LES
ELECCIONS DE REPRESENTANTS DE LES CORPORACIONS
MUNICIPALS A LA COMISSIÓ PROVINCIAL D'URBANISME DE
BARCELONA, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE
L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS D'URGÈNCIA, DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el
dia 11 de març de 1996, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“El Secretari dóna compte del dictamen del Tinent d’Alcalde-Delegat d’Administració,
de data 11-3-1996, que transcrit diu el següent:
“Vist el Decret núm. 44/1996, de 6 de febrer, de convocatòria per a l’elecció dels
representants de les corporacions municipals a les Comissions d’Urbanisme, publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2169, de data 16-2-1996.
Atès el Decret de 26 de juny de 1979, pel qual s’estableix el procediment per a
l’elecció dels alcaldes membres de les comissions d’Urbanisme.
Considerant que resulta convenient per als interessos municipals la presentació de la
candidatura de l’Il.lm. Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament a les eleccions
esmentades.
Considerant la urgència de l’assumpte, ja que el termini per a presentar candidatures
acaba el dia 17-3-1996.
Per tot això, com a Tinent d’Alcalde-Delegat d’Administració, proposo a la Comissió
de Govern, l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER.- Presentar a l’Il.lm. Sr. JORDI VALLS i RIERA, Alcalde-President
d’aquest Ajuntament de Manresa, com a Candidat a les eleccions de representants
de les corporacions municipals a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona,
grup tercer, municipis de més de 50.000 habitants, de conformitat amb el que es
preveu en l’esmentat Decret 44/1996, de 6 de febrer (DOGC núm. 2169), en
concordança amb el Decret de 26 de juny de 1979.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple Corporatiu, en la primera sessió que
celebri, per al seu coneixement i ratificació.”
Prèvia deliberació, la Comissió de Govern, per unanimitat dels 6 membres presents,
acorda aprovar el dictamen esmentat, i, per tant, es declara acordat:
PRIMER.- Presentar a l’Il.lm. Sr. JORDI VALLS i RIERA, Alcalde-President
d’aquest Ajuntament de Manresa, com a Candidat a les eleccions de representants
de les corporacions municipals a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona,
grup tercer, municipis de més de 50.000 habitants, de conformitat amb el que es
preveu en l’esmentat Decret 44/1996, de 6 de febrer (DOGC núm. 2169), en
concordança amb el Decret de 26 de juny de 1979.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple Corporatiu, en la primera sessió que
celebri, per al seu coneixement i ratificació.”
Per tot això, en compliment i execució de l’esmentat acord, es proposa al Ple
corporatiu, l’adopció del següent:
ACORD
RATIFICAR l’esmentat acord adoptat per la Comissió de Govern, en sessió de l’113-1996, relatiu a presentar a l’Il.lm. Sr. JORDI VALLS i RIERA, Alcalde-President
d’aquest Ajuntament de Manresa, com a Candidat a les eleccions de representants
de les corporacions municipals a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona,
grup tercer, municipis de més de 50.000 habitants, de conformitat amb el que es
preveu en l’esmentat Decret 44/1996, de 6 de febrer (DOGC núm. 2169), en
concordança amb el Decret de 26 de juny de 1979".
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que l'acord que presenten a ratificar en aquest
Ple, és el que va prendre la Comissió de Govern, el dia 11 de març passat. En
aquest acord, el que es presenta és la candidatura de l'Alcalde, Sr. Jordi Valls, per
les eleccions de representants a les corporacions municipals a la comissió Provincial
d'Urbanisme de Barcelona. Demana el vot favorable, a la presentació de l'Alcalde, a
la Comissió que és com recordaran, un òrgan decisori en la tramitació dels plans
d'urbanisme de tota la província de Barcelona, i un òrgan també decisori en les
decisions que afectan en l'urbanisme de tramitació de plans, d'aprovació de diferents
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expedients, i d'informació dels expedients que han d'anar a la Comissió d'Urbanisme
de Catalunya. Entenen que al tenir un representant a la comissió és per l'Ajuntament
de Manresa, una possibilitat d'estar al front del seguiment dels assumptes urbanístics
de tot Catalunya.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que en aquest punt sí que protesten. El PP a
l'oposició protesta molt seriosament. Portar 5 assumptes i encara queda algun que
és el 6è, que són assumptes que consisteixen en ratificar el que ha fet la comissió de
govern, aixó només té 2 explicacions, o una de dos, la Comissió de Govern vol
escapolir d'aquest Ple, assumptes que son competència del Ple i llavors aprofita una
avinentesa d'urgència per donar una sensació del que els francesos diuen el fet de
cumplir, es a dir, uns fets consumats, o bé, la maquinària administrativa, és a dir,
aquell vestit a mida que els parlava el Sr. Canongia l'altra dia, no funciona amb la
suficient agilitat, per permetre que els assumptes de real interès, s'incloguin en
l'ordre del dia. Això no els agrada. Quan aquest equip de govern va agafar les regnes
d'aquest Ajuntament, els va prometre transparència i això entenen que va
precisament en contra d'aquest transparència. La transparència no sols s'ha de
predicar, sinó que s'ha de practicar, i amb aquesta política de fets consumats els
sembla que poc ajuda en aquest tema. Manifesten la seva protesta en aquest acord
per la importància que té el càrrec pel qual se'ls designa el seu Alcalde. A ells els hi
sembla molt bé que sigui el Sr. Valls, l'Alcalde d'aquest Ajuntament qui representi la
comissió Provincial d'Urbanisme, i haguessin votat a favor d'ell, si l'assumpte
s'hagués portat en un Ple, tal com era preceptiu i hi havia suficient temps per discutirho, hi havia suficient temps per debatre-ho. I amb la seguretat que per aquest qui
parla, li sembla molt, que la majoria d'aquest Ple, tothom hagués votat a favor de la
designació del Sr. Alcalde, el que no els hi sembla bé, és que se'ls hi posi com un
"trágala". I en aquest moment i per això, protesten i votaran en contra.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que normalment és costum de l'oposició, abstenirse en aquests temes de càrrecs personals. Però, en aquest cas, faran una excepció,
ja que l'Alcalde va en representació a un òrgan important, com la Comissió
Provincial d'Urbanisme de Catalunya. Creuen que per la ciutat és bo que estigui
representada, i és bo que defensi en la Comisssió Provincial els interessos de la
ciutat, que com Alcalde, creuen que és el que ha de representar. Per tant, ells
votaran afirmativament, però que no serveixi de precedent. Només
és aquest cas. El que també voldria dir, és que donat que el seu vot és afirmatiu,
els hauria satisfet, a ells, el seu grup de CiU, que no se'ls hagues portat a ratificació,
sino que ho haguessin pogut votar pel Ple.
Intervé el Sr. Garcia i Comas, i diu que aquest tema, primerament, ve a ratificació
perquè hi ha una qüestió de dates que les candidatures es tancavan en una data
determinada i els plens es celebren en una altra data i que no es podia sotmetre en
un altre moment. També cal indicar que no és competència decisòria del Ple. El fet
que s'hagi posat a consideració del Ple, és perquè precisament es discutis aquesta
candidatura i que tots els regidors tinguin l'oportunitat d'aprovar o en tot cas, revocar
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aquesta decisió i que és en ànim d'aquesta transparència i amb ànim d'informar al
Ple i a la ciutat, de les decisions que es puguin prendre a la Comissió de Govern.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que, amb tots els respectes, la convocatòria
d'aquestes places o aquestes eleccions se sabien amb el suficientment temps per
poder-ho discutir en el Ple, i creu i ho diu sincerament, que la personalitat del seu
Alcalde s'ho mereix, hagués tingut un vot unànime si s'hagués portat en un Ple. Un
vot unànime que haguès anat fins i tot a afavorir-lo. Es queixen d'aquesta actitud i
sincerament la seva explicació no consideren que sigui massa encertada donat el
coneixement que es té d'aquestes eleccions, donada la suficient antel.lació en què
es coneixen. De tota manera, accepten una part del que ha explicat i per no ser la
veu discordant en aquest ple, però per mantenir la seva protesta no votaran en
contra, però s'abstindran en aquesta votació i insisteix, els hi sap molt greu perquè
els hagués agradat que això s'hagués plantejat en un ple i que el recolzament
hagués estat per unanimitat.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC , 2
GMIC-A-EV, 8 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP).
3.6

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PER L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA,
EN DATA 14-2-96, I APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA "SOCIETAT ESTATAL DE
PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SUELO "(SEPES) I AUXINI,
S.A., QUE TÉ PER OBJECTE LA COL.LABORACIÓ EN L'EXECUCIÓ
D'UNA ACTUACIÓ URBANÍSTICA PER A LA PREPARACIÓ DEL SÒL
RESIDENCIAL DEGUDAMENT URBANITZAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ
DE LA INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER
RAONS D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL
ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat
amb l’article 82.3 del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit,
diu el següent:
"Vist el Decret d'Alcaldia-Presidència, dictat el dia 14 de febrer d'enguany, que
resolia aprovar la minuta de Conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament, la
"Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo" (SEPES) i AUXINI,
S.A., que té per objecte la col.laboració en l'execució d'una actuació urbanística
per a la preparació de sòl residencial degudament urbanitzat, que pugui posar-se
a disposició dels potencials destinataris a preu raonable, dins d'un procés de
desenvoluament urbà disciplinat i racional, en els terrenys assenyalats a la revisió
del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa que estan classificats com a
urbans i tenen una superfície aproximada de 6,73 hectàrees.
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Atès que la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES),
entitat de Dret Públic amb la condició d'Entitat Urbanística especial als efectes de
la Llei del Sòl, reconeguda a l'art. 1 dels seus Estatuts, aprovats per R.D.
2.640/1981, de 30 d'octubre (BOE 7/11/81), està facultada per a cooperar amb
l'Ajuntament, ja que segons l'article 4 dels seus Estatuts inclou dins del seu
objecte la realització de les actuacions que en matèria de preparació del sòl li
encomanin les administracions públiques de qualsevol tipus, i que AUXINI, S.A.,
societat integrada en el Grup Empresarial TENEO, està dedicada, entre altres
activitats, a la contractació, gestió i execució d'obres d'urbanització i edificació.
Atès que els convenis que celebri l'Administració Pública han de tenir per objecte
la satisfacció de l'interès públic i no poden ser contraris a l'ordenament jurídic, en
els termes previstos a l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Atès que la minuta de conveni esmentada resta exclosa de l'àmbit de la Llei
13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques, pel seu caire de
conveni urbanístic entre l'administració municipal i una tercera persona, segons
l'article 3 c) i d) d'aquell cos legal.
Atès que el conveni esmentat es va signar el passat 12 de març de 1996, i que en
el Decret del dia 14 de febrer esmentat es resolia, també, sotmetre'l a la ratificació
del Ple de la Corporació.
Atès l'informe de la Cap dels Serveis Jurídics.
L'Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin els següents
ACORDS
1r.- RATIFICAR el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència el dia 14 de febrer
passat i aprovar el Conveni de col.laboració, que s'adjunta, entre aquest
Ajuntament, la "Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo"
(SEPES) i AUXINI, S.A., que té per objecte la col.laboració en l'execució d'una
actuació urbanística per a la preparació de sòl residencial degudament urbanitzat,
que pugui posar-se a disposició dels potencizals destinataris a preu raonable, dins
d'un procés de desenvoluament urbà disciplinat i racional, en els terrenys
assenyalats a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa que
estan classificats com a urbans i tenen una superfície aproximada de 6,73
hectàrees.
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2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Garcia i Comas, diu que el conveni que es presenta per la seva
ratificació, és un conveni signat entre aquest Ajuntament i dues empreses
públiques, l'una, Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, és una
empresa Societat Anònima, que depèn del Ministeri d'Obres Públiques i Medi
Ambient i l’atra, també, pública, la d'AUXINI, S.A., que està integrada dintre del
grup empresarial TENEO. La finalitat d'aquest conveni és la d'urbanitzar una part
important, una part estratègica, per al creixement de la ciutat, i urbanitzar una part
d'una manera determinada. Tots saben que, el solar de la Fàbrica Nova hi ha un
conflicte de propietat que està depenent d'una subhasta i el conveni signat el que
ha dut a terme és un compromís de tenir un parell d'empreses públiques
destinades a fer front a la gestió d'aquesta important àrea de creixement
urbanístic de la ciutat. El conveni per tant, és la urbanització, és l'obtenció d'uns
espais destinats a parc, d'uns espais destinats a equipament esportiu i d' unes
edificacions també destinades a equipament esportiu i també d'unes
construccions destinades a vivenda. Amb aquest conveni no vol dir que, del tema
de la fàbrica Nova estigui tot acabat, el tema de la fàbrica Nova tot just comença.
Per tant, cal indicar una gran dosi de prudència a l'interpretar aquest conveni. El
que s'ha fet és disposar d'unes societats que en el moment en que surti el terreny
a subhasta estiguin disposades a fer una oferta per obtenir la propietat del solar.
Entenen que, atès que el qui fa la subhasta son unes entitats públiques com
Seguretat Social i Hisenda, si l'interlocutor està integrat dintre de la pròpia
administració, aquesta relació serà molt més fluida i en poden surtir beneficiats
tots els ciutadans de Manresa. perquè l'operació plantejada en la Fàbrica Nova és
una operació des del punt de vista de sòl públic. Si l'Ajuntament ha aconseguit
implicar en la transformació d'aquest gran espai, convertir-lo en una operació
pública del sòl, potser en aquest conveni hi faltaria la implicació del INCASOL,
l'Institut Català del Sòl. En un dels apartats s'ha convidat i s'espera que, amb
temps més endavant, pugui també entrar a formar part l'Institut Català del Sòl en
els processos d'urbanitzacio i construcció d'aquest espai i des del punt de vista de
les societats signants del conveni no hi ha cap inconvenient en que l'INCASOL
estigui formant part d'aquestes societats. Per tant amb aquesta operació pública
del sòl, la ciutat de Manresa, obtè, posa la primera pedra i fa un primer pas,
perquè de moment no n'obté rés fins que no s'obtingui la propietat. Amb l'operació
pública del sòl, es fa un primer pas per obtenir l'enderrocament de les edificacions
industrials, la urbanització del futur parc, la reconstrucció dels habitatges i entenen
que el 50 % d'aquests habitatges, en el compromís signat en el conveni que ara
es porta a ratificació, hi ha el compromís que el 50 % dels habitatges siguin de
protecció oficial i també obtindran un important espai d'equipament tant esportiu
com supramunicipal. Emtenen que és un conveni beneficiós per fer un primer pas
cap a l'obtenció d'una operació pública del sòl a la Fàbrica Nova.
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Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que els hi sembla molt bé, aquest conveni
dintre de les seves limitacions. Com ha dit el Sr. Garcia això no és la solucio
definitiva pel tema de la fàbrica Nova. Aquest conveni és una declaració de bones
intencions que s'ha d'agrair, perquè és un primer pas, feliciten molt cordialment i
sincerament de tot cor a qui ha portat a terme l'engegar aquest tema de la Fabrica
Nova. La seva crítica torna a venir en la forma en què es presenta. Conexia
sobradament des de fa temps, l'existència de converses, fins i tot va sortir a la
premsa i se li va oferir estudiar aquest conveni. Llavors, si fa tant temps que
s'arrossega, no entenen la pressa com per fer-ho passar com una ratificació d'una
cosa que ja s'ha fet. Creuen que el tema, per la importància que té a tota la ciutat,
hagués fins i tot merescut un ple extraordinari, hagués estat bo que haguessin
pogut parlar "in extenso" i oferir solucions, que repeteix en tot moment, són
constructives, en aquest tema. Ningú vol posar pals a la roda de ningú,
simplement voldrien que el que fa l'Ajuntament de positiu, i aquest acte és bastant
positiu, tingués suficient relevància ciutadana, pequè fos debatut àmpliament amb
la resonància que això comporta. El fet de passar-ho com una ratificació, els hi
sembla, desmerèixer una bona gestió feta, i que emmascarar una miqueta el bon
resultat que pugui tenir això. Amb el demés, insisteix, és una bona actuació,
pensen que no solucionen de bon tros i que encara s'han de veure moltes coses
d'aquest tema i que el que no comparteix és l'excés optimisme del Sr. Garcia,
amb el que obtindrà l'Ajuntament, perquè una cosa és el que obtindrà i l'altra el
que costarà de mantenir. Això ja es veura com es paga el dia de demà. Però el
vot per l'optimisme està fet i el vot favorable en aquest acord estarà fet, malgrat la
seva protesta perquè no s'hagi donat la suficientment importància en el tema.
Intervé el Sr. Iglesias i Sala, i diu que la iniciativa del govern municipal que es
concreta en aquest conveni, motiu del dictamen de debat, inicialment s'ha de
manifestar, d'entrada, que té un evident interès ciutadà, tant per la simbologia
història i sòcio-econòmica que la Fàbrica Nova ha tingut al llarg de l'últim segle a
la nostra ciutat, així com de cara al futur de la importància urbanística de
desencallar una peça de 6'73 hectàrees, de gran importància estratègica a dins el
tramat urbanístic de la mateixa ciutat. D'entrada, han de manifestar amb
satisfacció l'interès del GMCIU, així com el desig de que arribi a bon port l'objectiu
del conveni que avui es sotmet a consideració del Ple. Conveni que per altra
banda, consideren que no passa d'un document d'intencions, encara que
aquestes, és evident, que són bones intencions. Proposa posar sobre la taula
unes reflexions i uns dubtes que aquest conveni els mereix, no pas en el sentit
crític, i prega a l'equip de govern i en especial al Sr. Alcalde, que intenti veure en
aquesta intervenció unes aportacions en el sentit constructiu per ajudar si ho
consideren d'interès, en primer lloc, no crear excessives espectatives que els
allunyin del que en català diuen "tocar de peus a terra", i en segon terme, que el
dubte o alguns dubtes que ara es plantegen, puguin tenir-se en compte en el bon
desenvolupament d'aquesta iniciativa en el futur, que la total transparència en
defensa dels interessos de la ciutat sigui el que prevalgui. Perquè diuen
document d'intencions?, inicialment el conveni el signen 2 empreses públiques,
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d'àmbit estatal, però cap de les 2 empreses, representa la propietat actual. Si bé, i
tal com es preveu en el conveni, tant AUXINI com SEPES, podran accedir
mitjançant subhasta pública a obtenir no la totalitat de l'àrea d'actuació, sino més
d'un 60 % que amb la llei urbanística li permet junt amb l'Ajuntament de tirar
endavant el Pla Especial, però encara que ressalten l'aspecte positiu del conveni,
assegura que la subhasta no quedi deserta i aquest és un tema molt important i
que cal felicitar-se i felicitar la iniciativa. Això no impedeix que s'hi presentin altres
persones físiques o jurídiques que legítimament poden també accedir mitjançant
la subhasta a tenir la propietat. Un parèntesi de petita valoració política. Des de la
recuperació de la Generalitat i l'autogovern de Catalunya, a Manresa, com a la
resta del país, ha estat i és habitual que actuacions d'aquest tipus les ha vingut
fent, i les fa el departament de Política Territorial a través de l'INCASOL. A part de
les actuacions en sòl industrial a Bufalvent, en sól residencial a Manresa, ex. com
la Balconada, el Pla de Can Gravat, les actuacions iniciades aprop de la Fàbrica
Nova, amb el nou carrer Francesc Macià, actuacions al Barri Antic del sector de la
Fàbrica Balcells, i el futur polígon de La Parada, són exemples prou contundents.
Per aquest motiu, celebren la referència en el conveni, en el sentit de convidar
l'INCASOL, i es fa esment en una de les clàusules del mateix, si bé creuen que en
la participació d'empreses públiques estatals no ajuden a aixecar pas el nivell
d'autogovern de Catalunya, i que el mateix tracte es podia haver plantejat amb
l'INCASOL. Dubtes sobre la transparència de l'actuació que el conveni proposa:
Sembla evident, que la nova propietat s'assolirà mitjançant subhasta pública,
promoguda per la Tresoreria de l'Estat que té domini prioritari sobre la finca,
mitjançant l'hipoteca unilateral d'una gran quantia. La informació certament
privilegiada a la col.laboració municipal que es fixa en el conveni tècnica i
econòmica, situen en evident desaventatge altres persones físiques i jurídiques
que volguessin accedir a la subhasta, amb el risc de que aquesta informació
privilegiada si no hi ha un esforç de rigor i de transparència jurídica o
administrativa podria generar alteració en el preu de les coses. Dubtes de caràcter
tècnic de l'aprofitament urbanístic de cessions públiques i de cost final a càrrec de
pressupost municipal. A l'estipulació 3a. consta que serà de cessió obligatòria i
gratuïta i lliure de càrregues de l'Ajuntament els terrenys afectes a dotacions
públiques de caràcter local. Un primer dubte surt quan en el plànol grafiat que
s'acompanya com annex del conveni i que correspon fidelment a l'aprovació inicial
del Pla General de 7 d'abril de 1995, l'edifici gran de la fábrica en el grafiat del
plànol diu: "o que s'entèn com equipament supra-municipal", que era el dubte si
era inclòs dintre d'aquest concepte de dotacions públiques de caràcter local.En
principi entendrien que és un equipament de cessió obligatòria, però
l'especificació en el conveni de l'aspecte local i el grafiat en el Pla Especial
d'Equipaments supra-municipal genera aquest petit dubte, que segurament que el
Pla podrà anar aclarint en el seu desenvolupament. En el plànol a què ha fet
esment abans, correspon al Pla Especial núm. 11 de la revisió aprovada l'any
passat, l'edificabilitat total del qual són 53.840 metres quadrats de sostre, que
correspon al 0'8 m2 de sostre/m2 de sòl, igual al que es preveia en l'aprovació
inicial del 7 d'abril de l'any passat. No els quadra tampoc les cessions, en aquest
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sentit, per això, quan es preveu en aquesta aprovació inicial no hi figura una de
les condicions especials sobre la consecució d'aparcaments per les necessitats de
l'àrea, sobre tot pels equipaments que s'avaluaven en la fitxa del Pla Especial en
300 places de parking. També els ocasiona dubtes el fet que el percentatge de
cessions sigui el 75% del sòl i que pot fer suposar que el sòl d'aprofitament privat
pugui arribar a ésser del 25 %, en contra del 14 % que preveu el Pla Especial i
que està grafiat en el plànol. Aquesta circumstància ocasionarà una possible
pèrdua de l'11 % d'espais lliures o zona verda. Tampoc queda clar, com es poden
construir 53.840 m2. de sostre, sobre l'espai grafiat en el plànol annex, si no és en
torres de més 10 plantes d'alçada, tampoc queda clar si la cancel.lació dels
embargs a favor de l'Ajuntament de Manresa, posteriors a l'hipoteca per deutes
contretes per Bertrand i Serra, que pugen aproximadament 25.000.000 seran
cancel.lats per les societats del conveni o seràn aportats per l'Ajuntament per al
bon fi de l'operació. En resum, i per no fer-se pesat, hi ha una seguit de dubtes i
interrogants que destgen que el conveni, però sobretot el seu desenvolupament
posterior, vagi aclarint i que es pugui tenir en compte per defensar la
transparència i els interessos de la ciutat, que és el que en definitiva ha d'èsser la
principal preocupació d'aquest Ple. Demana que no es prengui aquesta
intervenció en un sentit crític, sinó en el sentit constructiu i diu que en nom del
grup s'ofereixen a col.laborar en allò que sàpiguen o puguin aportar per al
desenvolupament positiu que sens dubte pot representar que aquesta acció es
pugui desenvolupar, i això els pesa molt més que no pas aquests dubtes que els
han posat en aquest sentit constructiu. És per aquest sentit, evident interés per la
ciutat d'aquesta iniciativa, que el seu grup donarà el vot favorable a aquest
dictamen.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que, primerament la contestació la faria al
representant del GMPP. El conveni que se sotmet a ratificació, està fet. Hi ha un
ànim de mantenir una transparència en aquests convenis. Si molts convenis que
se signen amb diferents propietaris, per tal de fer cessions o de fer convenis
urbanístics, en que hi ha una transacció en els espais, els hagués d’informar el
Ple, el Ple és per prendre decisions, per anar informant sobre aquests temes ja hi
ha la comissió informativa d'Urbanisme. En tot cas, aquest tema no anava en
aquestes, era diferent hi havia una informació a través de l’Alcalde, i anava
informant a tots els representants del Grups, perquè era una informació una mica
especial. D'aquí vé, que s'hagi portat la ratificació, quan el conveni ja estava
signat.En quant a la rèplica que ha fet el Grup de CiU, el Sr. Garcia diu que, es
clar que és un document d'intencions. Evidentment, fins que no hi hagi l'obtenció
de la propietat del sòl, fins que no estigui resolta i amb el que seria la subhasta i
l'adjudicació del terreny, tots els convenis sempre tindran un cert grau d'incertesa.
El que pasa és que els hi sembla, en aquest cas, és important assegurar que hi
hagui una empresa capaç d'aportar una certa quantitat important de capital per tal
de fer-se amb aquesta propietat. També és important que el deute que reclama
Hisenda i la Seguretat Social, que és un deute considerable que pot ser que, no
sigui assumida ni en primera ni en segona subhasta. Potser que s'hagi d'obtenir la
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propietat d'aquest sòl en una tercera subhasta. Entenen que, si aquesta tercera
subhasta, és a dir, la subhasta que ve determinada per una adjudicació directa
d'aquest bé. Entenen que és millor que s'entenguin 2 societats públiques que no
pas que hi hagués un intermediari que fos una societat privada. En el conveni
també es permet, quan estigui resolt i quan estigui urbanitzat, l'entrada de capital
privat en tota l'operació de construcció dels habitatges. Per tant, no tanquen la
porta a possibles inversors de la seva ciutat. Quan el Sr. Iglesias ha tractat de la
participació de l'INCASOL a la signatura del conveni, cal informar que l'Institut
Català del Sòl se'l va convidar a que fos precisament la societat amb la que
l'Ajuntament signés el conveni i que es poses a la participació, es posés a
disposició d'Hisenda i S. Social, per tal d'adquirir aquest terreny. En el moment en
què se li va demanar a l'INCASOL aquesta participació, la contesta des de
l'Institut va ser que en aquests moments està acabant el finançament de la part de
la Divina Pastora, la part del carrer Francesc Macià, Arquitecte Montagut i també
té previst amb els objectius d'invertir a la ciutat de Manresa, el desenvolupament
de tot el Pla de la Parada. Per tant, des de l'Institut els van dir que en aquests
moments, el que necessiten és poder vendre la gran quantitat de solars per tal de
capitalitzar-ne i fer front a les noves inversions. Per tant, l'Institut sempre ha estat
informat d'aquesta operació i també se l'ha convidat a participar-hi. Respecte de
les dotacions públiques de caràcter local han d'entendre que aquesta clau que
diu equipaments supra-municipals, tot i els usos destinats en aquest equipament
local. siguin els de supramunicipal.
Quan se'ls ha comentat sobre els
aprofitaments de sòl i respecte de les 300 places d'aparcament, aquí recorda que
estan pendents de la realització d'un Pla Especial que els haurà de definir quins
son els objectius. Es aleshores el moment en què haurien de definir la ubicació de
les places d'aparcament que siguin necessàries, a més a més, de les pròpies
places que els hi demana l'edifici. Si bé, és evident que, des del punt de vista del
Pla General sí que es pot forçar que aquestes 300 places d'aparcament, formin
part d'un paquet que sigui addicionat a l’aparcament de la Fàbrica Nova. Per tant,
sotmeteria aquesta consideració en quant als termes de la revisió del Pla General
i en els termes del Pla d'Equipament, si aquest Pla és convenient, i ara s'està
remetent a la Comissió informativa , de que es debatin els aspectes del Pla
General, si en aquest Pla considerés que han de qualificar o han de definir per
aquest espai de la Fàbrica Nova les 300 places d'aparcament, es requalifiquessin;
això es discutiria en l'àmbit de la revisió del Pla General. Un aspecte que també
ha exposat el Sr. Iglesias és el sòl d'aprofitament, sòl que representa un 25 % ,
sòl de públic, sol de parc 75%. Hi ha una edificabilitat que no s'ha modificat, ell no
recorda la xifra, però creu que amb aquesta edificabilitat sortien unes edificacions
potser excessivament altes. Unes torres de planta baixa i 10 plantes d'alçada.
Aquí s'ha modificat aquesta xifra d'aprofitament del sòl augmentant l'aprofitament
privat, per tal de que no hi hagin unes edificacions tan altes i que evidentment, si
rebaixen l'alçada de les edificacions de les torres, el que fa és que els augmenti
l'ocupació. Quedant-se en aquest cas una proporció de 25 % de sòl privat per 75
% de sòl públic. També és una qüestió de discussió en l'àmbit de la revisió del Pla
General. Un últim aspecte que els comentava, és sobre la liquidació de deutes
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pendents. Han d'entendre que amb la lectura d'aquest conveni, tota aquesta
liquidació de deutes pendents és portarà a terme per les 2 Societats Estatals. Tant
per AUXINI com SEPES, formarà part d'una de les despeses de la promoció de la
Fàbrica Nova els deutes pendents que hi hagin amb propietaris o amb activitats
que aquí es puguin donar.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que l'equip de govern es pensa que tot el
que diu el GMPP, pel sòl fet que ho digui el GMPP que està l'oposició, és per
posar pals a la roda, i no és per posar pals a la roda. Era amb el millor caire
constructiu que volien que el tema de la Fàbrica Nova, el qual els hi reconeix el
que han fet, hagués estat debatut en un Ple extraordinari, o, amb la suficient
publicitat de que tothom estigués assabentat del que s'està fent, que creuen que
es prou important. Si més no, la possibilitat de meditar i d'estudiar aquest tema,
hagués permès fins i tot que fos informat pel Secretari, que per llei té l'exclusiva
de contractació i que probablement hagués corregit molts dels defectes que li ha
apuntat, o dels dubtes que li ha apuntat el Sr. Iglesias. La seva posició no és de
crítica, és al revés, és de voler dir, "escoltin Srs. estan en un tema suficientment
important per la ciutat, perquè es debati més àmpliament, s'informi més
àmpliament i es porti molt més perfeccionat davant l'opinió pública". I simplement
volien això, no volien posar cap pega, al revés, volen ajudar, els hi hagués
agradat que aixó hagués estat informat per la Secretaria, per la Intervenció, per la
Tresoreria. Tenir totes les garanties de poder-ho presentar al públic i per això han
fet aquesta manifestació. Li vol dir una cosa al Sr. Garcia, i és que no pretenen
que qualsevol conveni sigui objecte d'aquest tractament, però ha de reconèixer
que aquest precisament, és suficientment important per tenir un tracte diferencial
dels demés. I això es l'únic que volien.
Intervé el Sr. Iglesias i Sala, i en primer lloc, agraeix els aclariments del Sr.
Garcia, que no els hi demanava ara. Ha exposat, temes en el sentit que deia
abans constructius, perquè es tinguessin en compte en l'elaboració del Pla
Especial quan toqui. Però sobretot, si que l'ha preocupat una cosa i que ara
aprofitant l'aclariment dirà, i és que la modificació de paràmetres d'ocupació de sòl
privat i zona de cessió no és la que es contempla en el Pla vigent. Ell diria que
això si que s'hauria de contemplar en la revisió de l'aprovació provisional del Pla
General de Manresa, perquè sinó podria incórrer en què qualsevol ciutadà que vé
a buscar una informació del planejament, es trobi amb que hi ha un conveni que
diu una altra cosa. D'entrada, sembla be, i en el seu dubte que ja l'havia exposat
que podia sortir unes torres de 10 plantes, el que semblaria Manhattan però sense
el Central Park, perquè no serà tant gran. I per tant, des del punt de vista
urbanístic calia buscar sortides, sí espais o no. Però d'entrada, això és una
modificaciò que com ha dit abans, suposarà un 11% menys de verd, que potser
serà millor aquest 11% menys de verd, que no 5 plantes més d'altura, els criteris
urbanístics i tècnics es debataran en la comisisó, en el seu moment. I en aquest
sentit, continua pensant en el sentit positiu de la iniciativa que els elements que ha
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posat, si no els tenia prou clars, no li demanava que els hi contestés, però que li
agraeix. El que sí que hi ha és una evident modificació del planejament vigent que
ell creu que seria bo abans que no surti a la subhasta, que l'Ajuntament posés el
planejament d'acord amb el conveni, per evitar aquelles qüestions, que ell deia
abans que no hi hagués una informació privilegiada per algun, que no fos igual
per tothom. En tot cas, mantenen el seu vot favorable i s'ofereixen a col.laborar en
coses que vagin sortint veient, a portar-les en el sentit positiu que ho ha fet abans,
no en el sentit crític.
Intervé el Sr. Alcalde, i comenta que respecte al tema de la Fàbrica Nova,
primer el criteri que han utilitzat o el concepte que han utilitzat des del primer dia,
ha esta el de prudència, estan en un inici, estan tot just començant, serà un
procés llarg en el que hauran de participar absolutament tots. Agraeix a tots els
grups, el seu vot afirmatiu, i que evidentment en aquest procés, com s'ha anat
portant de sempre amb anteriors Ajuntaments, i amb anteriors Alcaldes, hauran
de tenir la comunicació, el màxim fluïda perquè sembla que coincideixen tots, que
és un element estratègic per la ciutat, prudència perquè estan a l'inici, i una
vegada va dir ell, que sobre 100 estavan a 1, però potser estan a 2, no estan gaire
més enllà. Estan tot just als inicis.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i, per tant, es declara acordat:
1r.- RATIFICAR el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència el dia 14 de febrer
passat i aprovar el Conveni de col.laboració, que s'adjunta, entre aquest
Ajuntamen,la "Sociedad Estatal de Promoción
y Equipamiento del Suelo
"(SEPES) i AUXINI, S.A., que té per objecte la col.laboració en l'execució d'una
actuació urbanística per a la preparació de sòl residencial degudament urbanitzat,
que pugui posar-se a disposició dels potencials destinataris a preu raonable, dins
d'un procés de desenvolupament urbà disciplinat i racional, en els terrenys
assenyalats a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa que
estan classificats com a urbans i tenen una superfície aproximada de 6,73
hectàrees.
2n.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.
El Sr. Alcalde disposa que, en atenció al públic assistent, i de conformitat amb
l'article 55.4 del ROM, es procedeixi al coneixement de l'assumpte comprés en el
punt 4.1.1 de l'ordre del dia.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que li sembla molt bé de passar a discutir el
tema 4.1.1. També pregaria que la proposta del PP que hi ha al final, que també
va en el mateix sentit, la compresa en el punt 7.1, es pogués tractar ara, cosa a la
que accedeix el Sr. Alcalde.
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4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

4.1.1 DEMANAR
AL
DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT
DE
LA
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EN L'APLICACIÓ DE LA
REFORMA EDUCATIVA ES TINGUIN EN COMPTE LES APORTACIONS
FETES PER LA COMUNITAT EDUCATIVA DE MANRESA I QUE LES
DECISIONS QUE ES VAGIN PRENENT SIGUIN FRUIT DEL DIÀLEG
ENTRE AQUESTA I EL DEPARTAMENT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA
INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ART. 82.3 DEL ROF.
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“ Davant les inquietuds manifestades a la ciutat per les associacions de pares,
col.lectius de mestres i altres sectors, aquesta Regidoria-Delegada
d’Ensenyament, proposa al Ple corporatiu, l’adopció del següent
ACORD
Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que en
l’aplicació de la Reforma Educativa es tinguin en compte les aportacions fetes per la
Comunitat educativa de Manresa i que les decisions que es vagin prenent, siguin
fruit del diàleg entre aquesta i el Departament".
L’Alcalde, a l’empara d’allò disposat a l’art. 40 del Reglament de Participació
Ciutadana, dóna la paraula a la Sra. Pilar Bosch i Veciana, representant de l’APA
de l’IES Bages, i manifesta el següent:¡Error! Marcador no definido.
“ EN NOM DE QUI PARLO?
Parlo en aquest Ple en nom de les APAS, Associacions de Pares i Mares d'Alumnes,
dels centres públics de Primària i Secundària de Manresa. Hem demanat la paraula
en aquesta sessió del Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament de Participació
Ciutadana, per fer-vos avinent un problema greu que afecta l'educació dels joves
manresans actuals i futurs, es a dir, dels nostres fills i filles.
EL PROBLEMA GENERAL
Com ja sabeu, ens trobem en plena aplicació de la Reforma educativa, un canvi del
sistema d'ensenyament que comporta una profunda modificació de l'estructura i de la
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forma d'entendre l'educació. El curs vinent es veuran afectats per la Reforma els nois
i noies de 12 anys, que han de començar l'Educació Secundària Obligatòria. Això
implica deixar l'escola de Primària i entrar en un centre de Secundària.
La Reforma educativa, saludada per la comunitat educativa com un pas endavant
per tot el que de positiu significa, està sent aplicada per la Generalitat d'una manera
insatisfactòria i negativa per a milers de famílies.
Durant mesos, les APAS de Manresa i del Bages hem demanat al Departament
d'Ensenyament que prengués mesures adients per tal que la Reforma s'apliqués de
manera coherent i amb una dotació de recursos suficients. Però la resposta ha estat
de vegades nul.la, o d'informació a deshora i lentitud en la presa de decisions. A
més, aquestes decisions s'han pres unilateralment, sense diàleg i sense tenir en
compte les aportacions de la comunitat educativa de Manresa.
UN CINQUE INSTITUT PER A MANRESA
El cas més rotund el tenim en el retard a l'hora de prendre una decisió sobre la
consolidació del cinquè institut de Manresa. La proposta de Mapa Escolar de l'any
1995 preveia 4 instituts per a Manresa. Segons la Generalitat l'IES Bages i l'IFP Fius
i Palà s'havien de fusionar. Tanmateix, la ciutat va presentar una al.legació a aquest
Mapa Escolar per tal que es mantinguessin els cinc instituts actuals. Aquesta
al.legació es basava en una sèrie d'arguments que consten a l’escrit que llegeix la
Sra. Bosch, i que per raons de brevetat, dóna aquí per reproduïts.
ENSENYAMENT NO ESCOLTA MANRESA.
Tots aquests arguments creïem que son més que suficients per atendre la petició
generalitzada de 5 cinc instituts per a Manresa. A més, l'al.legació al Mapa Escolar
va tenir el suport del Consell Escolar Municipal i del Consell Comarcal. Val a dir,
doncs, que tenia el suport de tot el ventall de forces polítiques de la nostra Ciutat i de
tota la Comunitat Educativa. A més queden per resoldre altres qüestions pendents:
1a. La no dotació de transport gratuit per a molts nens i nenes de Manresa, que tot i
tenir els instituts el seu propi municipi, estan prou lluny de casa seva per no poder-hi
anar sols. I fins i tot, no tenen transport públic alternatiu, com és el cas del Barri del
Xup, i com és el cas també de tots els alumnes que han d'anar a estudiar a l'IES
Bages, situat al Barri del Guix.
2n. La garantia de menjadors escolars als instituts de Manresa. Ens podem trobar
que els alumnes de 6è i 8è d'EGB que fins ara gaudien de menjador a les seves
escoles, no tinguin garantit el mateix servei a l'Institut. Si els pares no ho demanem
expressament a les direccions, o als consells escolars, ja que la Generalitat firma
que només hi haurà menjador en aquells centres on estudiïn alumnes de fora del
municipi. Creiëm que aquesta decisió no comporta cap millora, sino tot el contrari.
3r. La insuficient oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior per als nois i noies
que segueixen estudiant quan acabin l'ESO.
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4t. Tampoc no se sap rés dels programes de garantia social, previstos per la mateixa
LOGSE, per als alumnes que no superin l'ESO, i els quals encara es pugui intentar
preparar una mica més per al món del treball.
5è. Finalment, també resulta estrany que la implantació a Manresa d'itineraris
pedagògics entre els centres de Primària i Secundària es faci aqui, de manera
diferent a la resta de Catalunya. Tots els centres de Primària estan adscrits a tots els
centres de Secundària, aquesta situació contradiu clarament al que s'afirma des de
la Generalitat, en el sentit que hi ha d'haver coordinació entre els centres de Primària
i els de Secundària. Com es poden coordinar tants centres per a cada Institut?.
Demanem que s'apliqui també a Manresa, la lògica d'altres ciutats, en que cada
centre de Primària està adscrit nomès a un o dos instituts de Secundària. Tot
aquesta serie de punts pendents, indiquen clarament que la Generalitat no escolta
Manresa en temes educatius.
Ensenyament incompleix els seus compromisos i actua en fets consumats. No fa
gaires dies, el departament d-Ensenyament i representants de la comunitat
educativa van firmar un acord marc per l´aplicació de la reforma. El segon punt
d´aquest acord preveu que, abans de l´inici del periode pre-inscripció per al curs
1996-1997, el Departament d´Ensenyament donarà resposta argumentada a les
al.legacions efectuades al Mapa Escolar de Catalunya, no referides a la formació
professional. Doncs be, una vegada més s´ha incomplert un acord signat pel que fa
a Manresa, ja que avui dia 18 de març, comença la pre-inscripció i no hi hagut
resposta a les al.legacions presentades pel Consell Escolar. Trobem greu que se
suspengués la reunió que hi havia prevista divendres passat entre responsables del
Departament d´Ensenyament i de l´Ajuntament de Manresa. A última i adduint
problemes d´agenda per part dels responsables d´Ensenyament, demostran que la
politica de fets consumats es la que va millor als seus interessos, la decisió de la
Generalitat sobre els Instituts de Manresa ja ha estat presa, com ho demostra el fet
que diferents disposicions del Diari Oficial de la Generalitat, com és ara la que regula
el nombre de places per mestres d´EGB per a Instituts d´Ensenyament Secundari o
la que preveu els centres a fer la pre-inscripció, només preveuen quatre centres
públics d´ensneyament secundari per a la nostra ciutat.
Una vegada més ens trobem davant d´una politica de fets consumats, amb decisions
ptreses de manera unilateral sense tenir en compte les propostes de la comunitat
educativa i ni tan sols dignar-se a contestar-les.
QUE ESPEREM DE L´AJUNTAMENT?
Fa pocs dies lliuràvem a l´Alcalde i Regidor d´Ensenyament de l´Ajuntament de
Manresa un MANIFEST signat per gairebé totes les APAS de Manresa, amb el
suport de diversos partits, sindicats i la Federació d´Associacions de Veïns de la
ciutat. Amb aquell gest demanàvem la intervenció de l´Ajuntament en una
problemàtica que creiem que afecta de manera greu Manresa. Una ciutat que no es
preocupa de l´educació dels seus joves és una ciutat que tanca el seu futur, que
nega l´esperança d´una vida millor per als ciutadans del demà. No podem esperar
que els joves de Manresa participin en la vida col.lectiva de manera responsable i
solidària, si no els oferim un ensenyament secundari en millors condicions i de més
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bona qualitat que el que s´ha planificat. Els pares i mares de l´IES Bages o de
qualsevol altre centre, no parlem només en nom del nostre centre, sinó en nom de
tots els pares i mares que estem preocupats per l´educació que espera als nostres
fills i filles en els propers anys. Com que és molt el que ens hi juguem, us demanen
que totes les forces polítiques presents a l´Ajuntament donin suport a les nostres
peticions i actuïn en conseqüència. Només així sera possible que el Departament d´
Ensenyament potser ens escolti i atengui les nostres peticions.
La Sra. Pilar Bosch acaba la seva intervenció donant les gràcies per l’atenció
prestada.
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i diu que l'interés d'introduir aquest dictamen en
aquest Ple, és fruit no només de la preocupació social o de l'interès social que hi ha
a l'entorn de l'aplicació de la reforma, i que s'ha manifestat ara fa uns moments, sino
també pel paper que té l'Ajuntament en el marc educatiu. L'Ajuntament, d'una
banda, la llei de Bases de Règim Local, li atorga la potestat de poder participar en la
programació i planificació educativa i d'altra banda, tot Ajuntament s'ha de
preocupar que aquells drets bàsics i inalienables siguin realment efectius per als
seus ciutadans i ciutadanes. En aquest cas, estan parlant del dret a una educació
pública, gratuïta que permeti el desenvolupament en els àmbits personals, cultural,
social i una posterior inserció laboral de la població de Manresa. Com Ajuntament,
han apostat per donar suport a la reforma educativa, perquè entenen que té
elements molt positius entre els quals destaca la seva possibilitat de tenir una gran
capacitat d'adaptar-se a la necessitat social de l'ensenyament, cada cop més ha
d'atendre les necessitats o la demanda de tots els ciutadans i no només d'una
estreta franja com eren models escolars anteriors. En conseqüència, aquest
Ajuntament va iniciar un pacient i llarg proces d'intents de diàleg en base a portar el
departament d'ensenyament, els criteris que d’alguna manera emanaven de la
comunitat educativa de Manresa i que s'expressaven, però no només a través del
Consell Escolar Municipal. I portava aquests criteris no pas d'una forma localista,
com algú a vegades a dit, sinó amb una visió de conjunt i amb una visió de comarca
que tenen present en l'oferta global formativa, que s'està discutint, ha d'esser
equilibrada no només en la ciutat, sinó al conjunt de la comarca i en diferents
elements de reflexió que s'han introduït, aquest paràmetre ja ha estat posat.
Malgrat l'esforç pacient i continuat de diàleg no sempre s'han trobat amb la
receptivitat que haurien desitjat, i, els 2 elements de més inquietud en despertar han
estat d'una banda, la lentitud en resoldre temes que eren urgents per un bon
endagament del curs 96-97, com potser la definició clara, de quina és la oferta
formativa per ex. en quant al nombre del instituts que ha de haver-hi a Manresa i la
seva tipologia, o, la forma de relació o vinculació dels alumnes de primària, els
centres de secundària, sobre aquests dos punts, el Consell Escolar Municipal
s'havia expressat prou clarament, ni en la celeritat en resoldre aquests temes, ni en
la forma com sembla que s'acabaran resolent, no han estat prou escoltats, entenen
les propostes d'aquesta comunitat educativa. No obstant i això, han de valorar que
potser s'ha començat a produir un cert canvi d'escenari que potser quedaria reflectit
en aquest pacte social per l'aplicació de la reforma, que s'ha subscrit per part del
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Departament d'Ensenyament amb alguns dels sectors de la comunitat Educativa.
Entenen que tenen alguns elements positius, si bé, pensen que insuficients, com
per permetre que per una bona part del municipalisme del nostre país això hagi
estat subscrit. Per tant, en questa situació i en aquesta tesitura, com Ajuntament,
l’aposta que han de fer sembla que és bastant clara i bastant fàcil d'entendre, d'una
banda, que en allò que ja s'ha resolt, malgrat que no comparteixen el 100 per 100
els criteris que s'han aplicat, es preguin les mesures amb la millor correcció possible
i atenent al màxim els interessos dels alumnes afectats, i, en tot allò que encara
està per resoldre, i que podrian parlar dels cicles formatius dels itineraris
pedagògics de cara a cursos propers, el desenvolupament de programes de
garantia social, etc., els tocarà anar vetllant i anar fent aquesta feina de intentar fer
que les solucions que s'adoptin siguin solucions fruits del diàleg. I diàleg no vol dir
únicament intercanvi formal de punts de vista, sinó voluntat d'entesa. Per tant, el
text i l'esperit d'aquesta moció reflexa aquesta voluntat d'intentar que el
departament tingui en compte els punts de vista la Comunitat Educativa i la voluntat
de primar el diàleg com a forma de cooperació entre les Administracions.
Intervé el Sr. Arderiu Freixa, diu que subscriuen el que diu el representant de
l'Associació de Pares de Família, i s'adhereixen a la proposta o votaran
favorablement el dictamen, però es que sobretot, voldrien remarcar una qüestió que
els dol, com a ciutadans, i és que cada vegada que es parla de reforma d’alguna
cosa, surten perdent. Es parla de reforma sanitària, menys llits, es parla de reforma
educativa un institut de menys, sembla cada vegada que la Generalitat reforma
alguna cosa, agafa Manresa en el mapa i “paf”, li esborra alguna cosa, i en aquest
sentit els hi dol. Com a ciutadans els dol.
Intervé la Sra. Torra i Bitlloch i manifesta que el GMCiU està d'acord amb les
aportacions fetes per la comunitat educativa de Manresa, i representada per l'equip
de govern, més concretament, per la Regidoria d'Ensenyament d'aquest
Ajuntament, està d'acord amb que arribin al departament d'ensenyament i en
demanar que pugui haver un diàleg entre 2 institucions, que sigui el més constructiu
i fluïd possible.
Intervé el Sr. Alcalde, i diu que voldria concretar 4 elements: contràriament al que
es diu, creu que la Comunitat Educativa i la mateixa ciutat de Manresa està d'acord
amb la reforma, amb la reforma educativa en si mateix. Ha existit una gran
preocupació que ha vingut donada bàsicament per la manca de concreció i de
definició per part del departament d'Ensenyament de realment quina és
definitivament l'aplicació d'aquesta reforma, en el cas concret de la ciutat de
Manresa. Creu que finalment hi ha hagut una certa concreció, justament dissabte.
Sembla ser que la posició de sortida del Departament d'Enseyament serien 4
instituts de l'ESO, i és possible, i diu que és possible, algún institut més de cicles
formatius.
De la mateixa forma que també oficialment els han comunicat que possiblement,
això sortiria aproximadament al mes de juny. El que és el metall, que és una
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proposta que posteriorment es tractarà, que havia presentat el PP, gairebé amb
tota seguretat, que aniria a parar a l'Institut Lacetània. Creu que per altra part, com
Ajuntament, valoren positivament el fet d'aquest pacte social per l'aplicació de la
reforma com un camí per poder anar entrant, com una via de comunicació. Ara bé,
donada la situació que existeix en aquests moments creu que val la pena que donin
una certa tranquil.litat a la gent, a partir que hi haguin aquestes pre-inscripcions, que
es facin correctament aquestes pre-inscripcions i que de totes formes tant per la
declaració unànime de tots els grups municipals que es fa en aquests moments,
com també de la mateixa comunitat educativa, creu que el departament
d'Ensenyament prèn bona nota de quina ha estat la posició de la ciutat, no tant sols
de l'Ajuntament, respecte amb un element que és clau per al desenvolupament de
la ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, es declara acordat:
Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que en
l’aplicació de la Reforma Educativa es tinguin en compte les aportacions fetes per la
Comunitat educativa de Manresa i que les decisions que es vagin prenent, siguin
fruit del diàleg entre aquesta i el Departament.
7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE AQUEST AJUNTAMENT S'ADREÇI A LA
CONSELLERIA D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER TAL QUE ES REVISI EL MAPA ESCOLAR DE
CATALUNYA.

El Secretari dóna compte de la proposició del GMPP que , transcrita, diu el següent:
"Informats del Mapa Escolar de Catalunya, pel que fa als cicles formatius otorgas al
Bages, observem la reducció considerable de l'especialitat de Mecànica en la
comarca i a més, la desaparició d'aquesta especialitat de l'Institut Lacetània de
Manresa.
Atès que l'Ajuntament de Manresa forma part, entre altres organismes i institucions,
del Patronat de la Fundació Lacetània.
Atès que l'especialitat de Mecànica es tant important com necessària per la nostra
indústria de Manresa i comarca, degut a que aquest sector industrial és un dels més
importants a la nostra comarca i que representa el 25 % del total de la població
ocupada segons informe del Consell Tecnològic del Bages.
Atès que la Fundació Lacetània com el propi Institut han treballat per donar a
l'especialitat un gran impuls, i la primera ha dut a terme un seguit de grans
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inversions en recursos didàctics i de maquinària que fan que en aquests moments,
en algunes tecnologies punteres, l'Institut gaudeixi d'unes instal.lacions que no
tenen la majoria de les nostres empreses.
Atesa la qualitat de l'ensenyament demostrat amb la preparació de l'alumnat.
Atès l'aprofitament d'unes instal.lacions existents, tant pel que fa als cursos reglats
com als cursos que la pròpia Fundació ofereix a la societat en general.
Atesa la demanda laboral del sector i la xarxa d'empreses del metall que actualment
té la Fundació per tal d'oferir en conveni unes pràctiques de qualitat a tots els
alumnes, avala'n la confiança que la Fundació i les indústries del sector tenen en
l'Institut.
Per tot això, proposem al Ple Corporatiu, l'adopció del següent,
ACORD
Que l'Ajuntament de Manresa de manera oficiosa i institucional, s'adreci a la
Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal que es revisi el
Mapa Escolar de Catalunya a efectes que els Cicles Formatius de la família de
Mecànica -Operacions de Mecanitzat, Soldadura, i Caldereria i Desenvolupament
de Projectes Mecànics- siguin concedits a l'Institut Lacetània de Manresa".
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa, i diu que aquesta proposta del PP, va en el sentit dit
anteriorment. L’Institut Lacetània ha vingut fent fins ara les especialitats del metall
amb bastant d’èxit. Tenen una fundació de la qual aquest Ajuntament forma part i
tenen que el sector del metall és un dels sectors dinàmics de la nostra ciutat.
Aleshores, no entenen perquè el mapa escolar de Catalunya els agafa això, que ja
tenen que funciona, que està be, i ho preten traslladar a un lloc on no hi ha
infrastructura, ni tradició ni rés de rés. Per això diu, que les reformes no els van, la
seva proposta és més concreta que la formulada anteriorment perquè ells demanen
concretament i aquí hi ha un error de redacciò, però que de manera oficial i
institucional es demani que es revisi el Mapa Escolar en el sentit de concedir la
família de mecànica a l'Institut Lacetània de Manresa. Insisteix, cada vegada que
es reforma alguna cosa, es per perdre. Demana precisament que es revisi aquest
aspecte i que es demani oficialment la revisió en aquest sentit. Confia en que
apreciaran la procedència d'aquesta proposta i els donaran el vot afirmatiu.
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i diu que en connexió amb el que s'ha comentat
abans, la petició a tenir en compte en el desplegament del Mapa Escolar i
concretament pel que fa als cicles formatius, aquest Ajuntament ja amb data 20
d'octubre, va manifestar la seva inquietud o la necessitat que cicles formatius del
metall, tant del grau mitjà com del grau superior, fossin presents a l'institut Lacetània
en funció de l'existència d'un personal qualificat, d'una tradició, d'una importància
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del sector del metall a la comarca, d'unes necessitats subjetcives en el mercat
laboral i d'unes aspiracions de sectors determinats a cursar aquests estudis. Però,
també en connexió amb el que ha expressat anteriorment, aquest Ajuntament no ha
volgut fer una lectura estrictament localista de la petició relacionada amb el cicles
formatius a la comarca del Bages, i amb la mateixa vehemència en què ha reclamat
l'existència de cicles formatius de mecànica, bàsicament de la branca mecànica en
l'Institut Lacetània ha demanat i sembla ser que aquest sí que potser un dels
elements positius, que pugui resultar de la discusió sobre el Mapa Escolar, en quant
s'hagi tingut en compte els punts de vista de la comunitat educativa de Manresa i
del Bages, que això no signifiqués que l'Institut Quercus de Sant Joan de
Vilatorrada, ciutat on també el metall té la seva importància i té la seva tradició es
quedés sense especialitats també del metall. I en aquest sentit, el que s'ha fet és
una proposta conjunta que d'alguna manera hi hagués un repartiment
d'especialitats, modulat lògicament amb les dimensiones de cadascuna de les
poblacions i de les dimensions dels dos instituts. En aquest sentit, s'apostava per
les famílies o les especialitats millor dit de metall, que es desenvoluparien en
l'Institut Quercus serien a Sant Joan de Vilatorrada, serien les relacionades amb el
manteniment electromecànic i en canvi les que es desenvoluparien a l'Institut
Lacetània serien les més relacionades pròpiament amb el que seria el procés de
fabricació, en els elements relacionats amb la fabricació de l'àrea de metall.
Intervé la Sra. Torra i Bitlloch, i diu que votaran a favor d'aquesta proposta,
perquè estan d'acord en que hi ha molts temes del Mapa Escolar que cal revisar.
Tot i que com deia un moment abans el Sr. Arderiu, pensa que donat els acords
que hi ha, hi ha el compromís des de la setmana passada, per banda de
l'Administració, de fer una revisió del Mapa Escolar, en un termini d'un any, pensa
que pot ser ser redundant en el tema, però que val la pena ser-ho, i que demanen
que es revisi el Mapa Escolar especialment en el tema dels cicles formatius que és
el que potser està menys lligat o menys justificat, per dir-ho d'alguna manera de tots
els que es plantegen, no solament a nivell de comarques, sino a nivell de tot el
territori.
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.7

DESIGNAR LLETRAT D'AQUEST AJUNTAMENT AL TÈCNIC
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, JORDI RODRIGUEZ I FUENTES, I
ATORGAR-LI PODER PER A PLETS, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA
INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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" Atès que segons l'organigrama aprovat pel Ple de la Corporació del dia 19 d febrer
d'enguany, són funcions dels Serveis Jurídics, entre d'altres, la direcció de la
defensa jurídica de l'Ajuntament.
Atès que en data 1 de març de 1996, va prendre possessió del lloc de treball de
Tècnic d'Administració General el sr. Jordi Rodríguez Fuentes, adscrit als Serveis
Jurídics, amb les funcions assenyalades al paràgraf anterior.
Atès que les tasques que té atribuïdes el funcionari esmentat, segons l'organigrama,
fan necessari el seu nomenament com a lletrat, per tal que pugui assumir la defensa
jurídica de l'Ajuntament en els casos que se li encomanin.
Atès que segons l'article 54.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
que aprova les disposicios legals vigents en matèria de règim local, per a la
representació i defensa en judici de les Entitats Locals s'estarà al que disposa la Llei
Orgànica del Poder Judicial.
Atès que l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, disposa que la
representació i defensa dels Ens Locals correspon als lletrats que serveixin en els
seus serveis jurídics, i en el mateix sentit l'article 221.2 del Reial Decret 2.568/1986,
que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, reprodueix l'esmentat article de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Atès l'informe emès per la Cap dels Serveis Jurídics, aquesta Alcaldia-Presidència
proposa que pel Ple de la Corporació siguin adoptats els següents
ACORDS:
1r.- DESIGNAR lletrat d'aquest Ajuntament al Tècnic d'Adminisració General,
JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, facultant-lo per portar a terme quantes actuacions
siguin necesàries per a la millor defensa jurídica dels interessos municipals que se li
encomanin.
2n.- ATORGAR PODERS per a pleits a favor de Jordi Rodríguez Fuentes,
nomenat lletrat de l'Ajuntament en virtut de l'acord anterior.
3r.- FACULTAR l'Alcalde-President per a l'atorgament de poders per a pleits a
favor del lletrat d'aquest Ajuntament Jordi Rodríguez Fuentes tan àmpliament en
dret com sigui necessari".
Intervé el Sr. Canongia i Gerona, i diu que aquest dictamen va lligat amb un
anterior que el Sr. Oms s'ha interessat per ell, que era el de nomenament amb
caràcter interí del Sr. Jordi Rodriguez, com a Tècnic d'Administració General. En
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aquest cas, el que fan es atorgar-li poders per tal de fer de lletrat d'aquest
Ajuntament, per reforçar els serveis jurídics d'aquesta casa, davant de Tribunals.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.8

SUBSCRIURE LA DECLARACIÓ DE VALÈNCIA, DIRIGIDA A LA
CONFERÈNCIA INTERGOVERNAMENTAL PER A LA REVISIÓ
DEL TRACTAT DE MAASTRICHT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA
INCLUSIÓ DE L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D'URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència,
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3
del ROF, s’entra en el coneixement del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que properament es reunirà a Turí la Conferència Intergovernamental per a la
Revisió del Tractat de Maastricht, les entitats locals, a través de la Federació
Española de Municipios y Provincias, han aprovat l'anomenada DECLARACIÓ DE
VALÈNCIA reclamant el reconeixement d'una mès àmplia expressió dels principis
de subsidiaritat i d'autonomia local.
Atès que una declaració com aquesta és bo que tingui el més ampli recolzament.
L'Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'aprovi el següent:
ACORD
APROVAR subscriure la DECLARACIÓ DE VALÈNCIA, dirigida a la Conferència
Intergovernamental per a la Revisió del Tractat de Maastricht, reclamant un
reconeixement més ampli de les entitats locals i regions, segons el text que
s'acompanya al present dictamen".
Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que aquest dictamen que porten avui a
consideració del Ple, és a proposta del Consell de Municipis i Regions d'Europa i de
la “Federación Española de Municipios y Provincias”, que degut a aquesta
conferència intergovernamental que hi ha per la revisió del Tractat de Maastricht,
properament a Turí, es demana que en aquesta revisió, es potenciïn els criteris dels
ens locals i regionals que integren la Unió Europea i que aquest Tractat reculli
expressament el dret fonamental dels ciutadans europeus a participar en
l'Administració dels afers publics a través dels seus ens locals i regionals i
incorporant els principis de la Carta Europea de l'Autonomia Local, aixís com
assumir, igualment, una mes àmplia expressió del principi de subsidiarietat i de
cooperació entre els diversos ens territorials. És amb aquesta voluntat de treballar
62

en el que és l'aprofundiment del que és l'Autonomia Local dintre de la Unió
Europea, pel que demanen que hi vagi el vot favorable d'aquesta Corporació,
s'afegeixi en altres sol.licituds i que es pugui aconseguir el que aquesta Declaració
pretén.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que en aquesta declaració, en principi votaran
favorablement, tot i que han de manifestar la seva preocupació per varies qüestions:
comença a ésser excessivament habitual en aquests plens que hi hagin documents
redactats en castellà, quan creuen que tant el document oficial que van signar
anteriorment amb AUXINI, hagués pogut ser bilingüe, en 2 versions, ja que ells
estan fent esforços per tal que els Jutjats acceptin a tràmit tota la documentació en
català, creu que ells haurien de ser els primers en exigir-ho, amb els convenis,
qüestió que creu que la sensibilitat per part dels estaments de Madrid, seria
l'adequada. Creuen que si aquí parlen de regions i municipis fóra bo que la
“Federación Española de Municipios y Provincias”tingués en compte les realitats del
que ell en diu "regions", aquí hauria molt a discutir. Veu que en el redactat es posa
abastament en multitud de llocs a la declaració de València: “ Los entes locales y
regionales” i ho repeteix com 4 vegades i posa per sobre els ens locals en les
regions. Creu que aquest és un tema de poca sensibilitat enfront de les comunitats
Autònomes. Evidentment, aquí se’n podria treure que potser hi ha una intenció de
fer que el Parlament Europeu i el Comité de les regions que hi ha a la Comunitat
Europea, es diluís les autonomies en favor dels ens locals. Aquest seria un
gravíssim error polític que podrien caure si posaven al menys per ells, els catalans,
seria un gravissim error que equiparessin els ens locals amb els ens regionals. Li
consta que hi ha molts partits polítics que aquest és un dels temes que pensen
“d'apretar” per tal de diluir el paper de les regions a la Comunitat Europea. Tots son
un recels que els manifesta públicament, perquè és la preocupació. Dues qüestions
bàsicament, repeteix. Primera. Que al document no hi ha la sensibilitat per redactarlo amb la llengua pròpia de les Comunitats, si és que és vol donar tanta importància
al que ells diuen "regiones", que per ells és la Generalitat de Catalunya, com a
mínim el respecte podria començar en fer-se el papers en la seva llengua, i segon,
segon no posar tant "entes locales y regionales", i primer “ los entes locales”, creu
que per ells, seria molt més important els ens regionals i després els locals. No fan
el joc a determinades politiques. Votaran afirmativament, perquè consideren que
globalment es defensen els temes locals, però que quedi clar, que manifesten un
recels molts importants referents a la forma en què es fan aquests manifestos.
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que li sembla que la disertació del Sr. Oms, va
més enllà del que proposaven en aquest acord, aquest és un debat obert a nivell
d'Europa. El tema que planteja el Sr. Oms. sembla que en els anys que vénen
s'haurà d'anar debatent profundament. L'ùnic que proposaven era que aquest acord
que ha arribat a travès del Consell de Municipis i Regions d'Europa i de la
Federació Espanyola de Municipis que és un acord que es presenta a tots els
municipis perquè s'hi puguin adherir, el que han fet és portar-lo a aquest Ple, per
poder ratificar, simplement és això, el que planteja el grup de CiU, li sembla que és
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un debat que en tot cas, s'haurà de tenir, que és dintre d'aquesta Conferència
Intergovernamental i el que pugui venir després, dintre dels processos de la reforma
de tot el tema del Tractat de Maastricht, però en tot cas, el que proposen aqui és la
ratificació d'aquest acord, que s'ha arribat, a través d'aquest Consell de Municipis i
Regions d'Europa, amb la llengua que ve escrit, i li sembla que en definitiva se
sobreentèn el que aquí. Aquest document parla bastant de temes com l'Autonomia
Local, principi de subsidiarietat i de cooperació, li sembla que planteja obertament
aquests conceptes i és del tot correcte que es pugui respectar els temes que
demanava el Sr, Oms. Diria que és un debat obert i que el que senzillament
demanen en aquest Ple és la ratificació d'aquesta Declaració, que no pot ser
modificada perquè és un acord en el qual, el que fan senzillament és aprovar i
subscriure aquesta ratificació d'aquesta Declaració.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que hi ha d'haver una certa sensibilitat i l’equip de
govern, a través de la Federació Catalana de Municipis, haurien de dir a la
Federación Española de Municipos y Provincias que fossin més sensibles, sinó
comencen a insistir bàsicament en que se'ls respecti en aquests temes com
esperen que altres qüestions més complicades siguin respectades. Creu que
s'hauria de dirigir a les Comunitats Autònomes en la llengua que és oficial en
aquella Comunitat Autònoma, si volen fer un en castellà i un en català, no diran rés,
prefereixen que se’ls entreguin en català. Per tant, diu 2 qüestions d'estil en què
creu que es relega el tema de les regions europees i creu que fóra d'una sensibilitat
important el que es llegeixi en català i demanaria que quan es contesti es demanés
que en futures ocasions, se'ls trameti la correspondència en català si és possible.
Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que si aquest és el seu desig, poden donar-li la
satisfacció que ho faran aixi.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels presents i, per tant, es
declara acordat:
APROVAR subscriure la DECLARACIÓ DE VALÈNCIA, dirigida a la Conferència
Intergovernamental per a la Revisió del Tractat de Maastricht, reclamant un
reconeixement més ampli de les entitats locals i regions, segons el text que
s'acompanya al present dictamen".

3.9

MODIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIO
EN SESSIÓ DE DATA 8-9-82, I DONAR EL NOM D'AVINGUDA DE
FRANCESC MACIÀ, A LA VIA PÚBLICA COMPRESA ENTRE EL
CARRER DE VILADORDIS I CRTA. DEL PONT DE VILOMARA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que pel Ple de la Corporació de data 8 de setembre de 1982, es va adoptar
l'acord de donar el nom de "Parc de Sant Ignasi", al parc fins llavors anomenat de la
piscina, i donar el nom "d'Avinguda de Francesc Macià" al tram que enllaça aquest
parc amb el carrer de Lluís Argemí.
Atesa la sol.licitud de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família proposant que es
doni el nom d'Avinguda de Francesc Macià, al nou vial urbanitzat en l'esmentat barri
i que enllaça el carrer de Viladordis amb la cra. del Pont de Vilomara, donada la
importància de Francesc Macià en la història de Catalunya.
Atès que l'Ajuntament de Manresa considera adient l'esmentada proposta, tenint en
compte que de l'estudi de l'acta de l'esmentat Ple de l'any 1982 ja va quedar palesa
aquesta intenció, si bé no es va tirar endavant perquè aquest vial encara no estava
urbanitzat, i va quedar reduit el nom d'"Avinguda de Francesc Macià" a un petit
espai ubicat dins el parc de Sant Ignasi.
Atès que actualment el tram comprès entre el carrer de Viladordis i la cra. del Pont
de Vilomara ja està urbanitzat, i esdevé una via pública important dins el barri de la
Sagrada Família, s'ha considerat adient que porti el nom d'"Avinguda de Francesc
Macià".
Atès l'informe emès per l'arquitecte municipal.
Atès que en el seu moment, per a l'acord del Ple de la Corporació de 8 de setembre
de 1982, ja es varen complimentar els requisits i procediments establerts en el
Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa, per tal de poder
atorgar el nom de Francesc Macià a una via pública.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
1r.- Modificar l'acord del Ple de la Corporació de data 8 de setembre de 1982, en el
sentit d'anul.lar aquella part en què s'acordà donar el nom d'"Avinguda de Francesc
Macià" al tram que enllaça el parc de St. Ignasi amb el carrer de Lluís Argemí, al
tractar-se d'un tram que no forma vial i es troba integrat dins el parc de Sant Ignasi.
2n.- Donar el nom d'"Avinguda de Francesc Macià" a la via pública compresa
entre el carrer de Viladordis i la cra. del Pont de Vilomara, que pel nord-oest limita
amb el parc de Sant Ignasi i vivendes Lluís Argemí i pel sud-oest limita amb
parcel.les edificables, formant cruïlla amb les prolongacions dels carrers de
Providència i de Sant Magí, segons el plànol adjunt.
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3r.- Ordenar la col.locació de les plaques i retolacions que corresponguin al vial
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
4t.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, la modificació d'aquest
acord respecte al canvi d'ubicació de l'Avinguda de Francesc Macià."
Intervé el Sr.Fontdevila i Subirana, i diu que es tracta d'un dictamen que el que
preveu és donar el nom de l'Avinguda de Francesc Macià a una nova via pública
que tenen al barri de la Sagrada. Familia, i en aquest sentit, senzillament,
s'estalvien un llarg tràmit, ja que aquest tràmit va comerçar l’any 82, amb això, tot i
que podria ser plaent ara fer una explicació dels motius pels quals un carrer de
Manresa podria portar el nom del President de la Generalitat que va ser en
Francesc Macià, més enllà d'això, aquest tràmit ja es va fer a l'any 82. El 82, hi va
haver el debat entre els grups que hi havia en aquest Ajuntament, i va haver una
proposta que
va defensar Ignasi Perramon en nom del Partit Socialista
d'Alliberament Nacional i en nom del Partit Socialista Unificat de Catalunya, segons
la qual el cobriment de la via dels Ferrocarrils Catalans, al barri de la Sagrada
Familia portés el nom d'Avinguda de Francesc Macià. No es van posar d'acord els
respectius grups, però si, que els caps tant del Partit Socialista ,el Sr. Marsal, com el
Sr. Oms, en nom de Convergència i Unió, es van comprometre en nom d'aquests
grups que donarien, el dia que hi hagués la cobertura final de la via, el nom
d'Avinguda Francesc Macià, i que mentres tant, aquest nom quedava a dins del
parc de la Piscina, en aquell camí que aniria precisament des de les Vivendes Lluis
Argemí o popularment Cases de Xocolata, fins a la guarderia Picarol. El cas, és que
avui, ja tenen cobert aquest carrer i per tant el que presenten és una modificació, en
definitiva, deixen el camí del Parc de la Piscina, com a camí del Parc de la Piscina;
han estat 14 anys en aquesta situació en que de fet, més enllà dels que van assistir
a l'acte protocolari d'inauguració d'aquest carrer, no sabien quin era, senzillament
era el cami del Parc de la Piscina i tal com preveien els acords de l'any 82, li sembla
que seria bo que posessin el nom d'Avinguda de Francesc Macià al tram comprés
entre la Crta. del Pont de Vilomara i el carrer Viladordis, a sota el baixador dels
Catalans. Això, d'altra banda, insisteix, no cal que tingui un expedient de tramitació
de nou nom perquè la ciutat de Manresa ja havia recollit els mèrits suficients perquè
aquest nom de Francesc Macià estigui dins la toponímia local. Vol encara recordar,
perquè no hi haguin mals entesos, que el nom que popularment, i fins i tot a les
obres que s'estan fent des de la Generalitat de catalunya diu Arquitecte Montagut, a
efectes reals aquest nom només funciona i està reconegut precisament des de la
Crta. Pont de Vilomara cap a la Font dels Capellans, que és el tros de camí en
circulaació que hi havia anteriorment coexistint amb la trinxera dels Ferrocarrils
Catalans, amb un gran esboranc. Vol dir, que amb aquesta modificació i nou nom
que posen al cobriment de la Via dels Ferrocarrils Catalans, no estan substituint el
nom d'Arquitecte Montagut, sinó que senzillament aquest acabaria al que
popularment la gent coneix com la Taverna d'en Mallol, i a partir d'allà i cap a la
Piscina es quedaria en Avinguda de Francesc Macià. Queda un tercer punt que diu:
“ordenar la col.locació de les plaques i rotulacions que corresponguin al vial”, això
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donada les circumstàncies actuals potser seria precipitar-se i estan convençuts que
el dia que estiguin en condicions d'anar posant aquestes plaques ho podran
celebrar oportunament amb tota la ciutat. Al cap de 14 anys li sembla que valdrà la
pena que ho facin. Demanaria el vot favorable a aquesta modificació i donar el nom
d'Avinguda de Francesc Macià a aquest tram del Barri de la Sagrada Família, tal i
com aquesta Associació de Veïns reclamava el 4 de desembre de l'any passat en
record d'aquell Ple de l'any 82.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que el GMPP el que vol manifestar és la
seva alegria, la seva gran satisfacció, que el seu projecte efectuat el mes de
desembre de l'any passat, va servir per treure-li la pols a aquest acord de l'any 82,
perquè en aquests moments es pugui donar el nom a l'Avinguda de Francesc
Macià.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.10

REVOCAR L'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ ADOPTAT
EN SESSIÓ DE 27-2-87, EN QUÈ ES DONAVA DE BAIXA DE
L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE L'AJUNTAMENT LA
FINCA ANOMENADA "EDIFICI JUTJATS" I ACTUALITZAR
L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I
OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“ Atès que el ple de la corporació, en la seva sessió celebrada el dia 27 de febrer de
1987, va adoptar l'acord de donar de baixa de l'Inventari Municipal de béns d'aquest
Ajuntament la finca anomenada "Edifici Jutjats", situada a la Baixada de la Seu
número 2.
Atès que el fonament de l'acord indicat va ser que la finca havia estat cedida
gratuïtament al Ministeri de Justícia per acord de 3 de juliol de 1974.
Atès que el ple de la corporació, en la seva sessió de 3 de juliol de 1974 no va
adoptar l'acord de cedir gratuïtament al Ministeri de Justícia l'immoble, sinó que
solament va adoptar l'acord d'incoar l'expedient de cessió.
Atès que l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que les
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Administracions públiques poden revocar en qualsevol moment els seus actes
expressos o presumptes, no declaratius de drets i els de gravamen, sempre que tal
revocació no sigui contrària a l'ordenament jurídic.
Atès que l'article 102 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que
l'inventari general s'ha d'actualitzar continuadament i que tot acte administratiu que
generi alteració dels béns s'ha d'anotar immediatament a l'inventari.
Com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
1r Revocar l'acord del ple de la corporació adoptat en la seva sessió de 27 de febrer
de 1987, en què es donava de baixa de l'Inventari municipal de béns de
l'Ajuntament la finca anomenada "Edifici Jutjats", de conformitat amb l'article 105 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre i en base als motius expressats en la part
expositiva.
2n Actualitzar l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, d'acord amb el detall que consta a la fitxa
adjunta i eliminar la fitxa número 63.1, la qual figura al full número 436 de l'Inventari
comprovat pel ple de la corporació en la seva sessió de 17 de juliol de 1995".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que aquest dictamen és de pur tràmit. El Ple
de la Corporació, en la seva sessió celebrada el dia 27 de febrer de 1987, va
adoptar l'acord de donar de baixa, de l'inventari municipal de béns d'aquest
Ajuntament, la finca anomenada “Edific Jutjats”, situada a la Baixada de la Seu,
núm. 2. El fonament de l'acord indica que la finca va ser cedida gratuïtament al
Ministeri de Justicia, per acord de 3 de juliol de 1974. El Ple de la Corporació, en la
seva sessió, no va adoptar l'acord de cedir gratuïtament l'immoble, sinó que
solament va adoptar l'acord d'incoar l'expedient de cessió. El dictamen pretén
revocar l'esmentat acord i conseqüentment actualitzar l'inventari de béns de
l'Ajuntament de Manresa.
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels presents.

3.11

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
DIVERSOS PROVEÏDORS, PER IMPORT DE 5.901.622 PTA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que a causa dels incendis forestals produïts a les nostres comarques l'estiu
de 1994, es contractà amb diversos proveïdors determinades prestacions
complementàries per les tasques d'extinció i necessaries pel correcte funcionament
d'aquest servei.
Atès les factures presentades per aquests proveïdors a l'Ajuntament de Manresa.
Atès l'informe de gestió de l'enginyer municipal que consta en l'expedient.
Atès l'informe emès pel tècnic del servei de planificació i coordinació.
Com Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
Reconéixer a l'ampar dels articles 23.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, un crèdit extrajucicial en favor dels proveïdors municipals següents,
pel deute acreditat segons les factures que tot seguit es detallen:

PROVEIDOR

IMPORT

Fomento de Construcciones y Contratas SA
Limpieza industrial y saneamiento SA
Maquinària Lliró, CB
Vilalta Solà SA
Ramon Cuscó Til
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1.405.296
662.288
13.469
24.402
22.613

Pujol Viñas,SL
Exca Mas,SL
El Corte Inglés SA
Elements especials d'extinció europeus SL
Chubb Parsi,SA
Transportes Castellà SA
Comar SA

8.318
190.240
1.390.000
684.466
497.920
905.982
96.628
---------5.901.622

Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que amb motiu de la gran quantitat d'incendis
forestals i la seva importància a l'estiu del 94, a la nostra comarca, des del servei
de Protecció civil de Manresa, es va anar assumint les tasques de coordinació i de
les accions contra els incendis. En el marc d'aquestes tasques, la gran majoria del
material va ser enviat a aquest Ajuntament, per la seva recepció i distribució a la
resta de pobles de la comarca. Aquestes factures foren esteses per error amb
càrrec a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i finalment han estat
esteses a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, atès que la fòrmula estimada per la
Generalitat per fer front a les despeses, ha estat mitjançant subvenció a aquest
Ajuntament. En el Pressupost Municipal de l'exercici de 1996, i dins del total aflorat
de despeses d'exercicis anteriors existeix crèdit suficient per atendre la despesa de
reconeixement de crèdit a favor de diversos proveïdors i que es presenta a
l'aprovació del Ple.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.

3.12 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
2/1996, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals
que no poden demorar-se fins l'exercici de 1997, 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 i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient
de suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant
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 de 1997.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 2/1996 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que
es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no
s'haguessin presentat reclamacions".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe, i diu que l'expedient de modificació de crèdit núm.
2/96 es composa, en síntesi, de les següents partides: Primer.- Un conjunt de
partides corresponent al capítol 1 de personal. Moviment d'augment de 4.534.086
PTA. Moviment de decrement de 5.424.086 PTA, amb un diferencial de 890.000.
Aquests moviments complementen l'establert en l'expedient 1/96 i són tots ells
conseqüència d'imputar les consignacions econòmiques als departaments de
l'Ajuntament, tenint en compte la política de personal que es va establir arrel del nou
catàleg i que tan àmpliament fou debatuda en el Ple anterior. Segon.- Moviments
de Serveis Personals d'Acció Ciutadana, d'edificis i altres construccions del Centre
de Planificació Familiar, a) Despeses diverses també del CPF per 16.002 PTA, per
a suplementar les despeses per a usos dels locals de l'Hospital de Sant Andreu; b)
Treballs d'altres empreses del CPF s'alliberen 3.600.000, que serveixen per
suplementar les següents partides: reparacions i pintures dels carrers 2.600.000,
l'acció social de despeses d'atenció a la dona 500.000 i la construccio de centres
oberts de Valldaura, de 500.000. Tercer.- D’edificis i altres construccions de
Conservatori a despeses diverses també del Conservatori per les despeses
d’afinament del piano per 30.000 Pts. I quart, un suplement per a despeses diverses
per la Diada d'Andalusia per 890.000. Aquest és el contingut del dictamen que se
sotmet a aprovació.
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Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que com és habitual en aquests dictàmens,
s'abstindran. Els estranya que hi hagi aquestes modificacions d'augment en quant a
retribucions de personal. Li sembla que va dir, quan van aprovar el nou catàleg, fa
un mes, exactament, que hi haurien modificacions de crèdit, que no veia clar aquest
tema, i aquí se li va dir que no en farien ni una de modificació i ara veu que sí que
s'han hagut de fer modificacions.
El Sr. Teixeiro i Macipe li respon que la seva sensibilitat és una mica especial. No
comparteix molt de la seva sensibilitat, perquè una sensibilitat com la que ell
preconitza que afavoreix a Manresa, ha permès en 3 anys tenir 1000 milions de
dèficit, li agradaria un equilibri superior en la sensibilitat que sempre alardeja el Sr.
Oms. A partir d'aquí, en cap moment, al menys que recordi, se li ha dit que hi
hagués algún tipus de modificació. El Sr. Oms deu saber perfectament que en els
pressupostos de personal, el capítol I, es fa en funció d'una sèrie individual de
persona a persona, d'acord amb les seves dades econòmiques, doncs bé, arran de
totes les modificacions corresponents a la política de personal i corresponents, en
conseqüència, al catàleg que es va debatre àmpliament, s’ha hagut de reajustar les
posicions dels departaments de personal. No hi veu aquí cap tipus de misteri.
Insisteix en què una cosa són els moviments de crèdit i altra cosa són les
modificacions. I que consti que ell tampoc és excessivament partidari de moltes
modificacions pressupostàries.
Contesta el Sr. Oms i Pons, i diu que només per al.lusions, perquè el Sr. Teixeiro
quan s'embala barreja les coses, no sap que ha sortit del dèficit, quan ell no havia
parlat del dèficit; només li desitja que aquest any, tanqui amb el mateix superàvit
que han tancat el seu pressupost en 280 milions de superàvit. Espera, que aquest
any el tancaran també igual.
El Sr. Alcalde diu al Sr. Oms que si al superavit que surt hi acumulen la carència
d'amortització, suposa que ho podran fer.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU, 3 GMPP).

4

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.1.1 DEMANAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
QUE EN L’APLICACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA ES TINGUIN
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EN COMPTE LES ACTUACIONS FETES PER LA COMUNITAT
EDUCATIVA DE MANRESA I QUE LES DECISIONS QUE ES VAGIN
PRESENT SIGUIN FRUIT DEL DIÀLEG ENTRE AQUESTA I EL
DEPARTAMENT ; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCUSIÓ DE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA, PER RAONS D’URGÈNCIA, DE
CONFORMITAT AMB L’ART. 82.3 DEL ROF.
El dictamen contingut en aquest punt, ha estat debatut i votat després del punt 3.6
de l’ordre del dia, per disposició de l’Alcalde.

4.2.-

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

4.2.1 APROVAR LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES DE L'ANY 1995, I APROVAR EL PROGRAMA
MUNICIPAL SOBRE DROGODEPENDÈNCIES DE L'ANY 1996.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord del Ple de la Corporació Municipal, adoptat en sessió del dia 13
de juliol de 1992 es va aprovar el PLA MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES, que posteriorment va ser modificat i aprovat amb nou
text per Acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió del dia 19 de gener de
1993.
Atès que el text definitivament aprovat estableix que "cada any s'elaborarà el
programa d'actuació, que haurà de ser aprovat per acord del Ple de la Corporació
Municipal".
Atès que la competència per a l'elaboració del programa correspon a la "Comissió
Municipal sobre Drogodependències", segons estableix també el mateix Pla, que
assigna a aquesta Comissió la funció de planificar, integrar i coordinar totes les
funcions i programes que es duguin a terme des de l'Ajuntament.
Atès que la Comissió Municipal sobre Drogodependències ja ha elaborat el
Programa Municipal sobre Drogodependències. Any 1996.
El Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
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ACORDS
1r.- Aprovar la Memòria del Programa Municipal sobre Drogodependències,
corresponent a l'any 1995, elaborada pels membres de la Comissió Municipal sobre
Drogodependències, i que s'annexa a aquest expedient.
2n.- Aprovar el Programa Municipal sobre Drogodependències per a l'any 1996,
segons el text que s'adjunta a l'expedient."
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i diu que el dictamen porta a l'aprovació dos
documents. Un, és aprovar la memòria sobre programa municipal de
drogodependències 1995, i l'altra aprovar el programa municipal per l’any 1996. Fent
una mica d'extracte dels documents, el Sr. Esclusa diu que les activitats realitzades a
l'any 1995, van englobades en 3 blocs principalment. Un bloc que anava a
sensibilització i formació. Un altre bloc de prvenció i un altre bloc a reinserció. Dintre
del primer, cal destacar 3 coses importants: la primera de la cursa popular contra la
droga que es portar a terme conjuntament amb Via Sport, en la que tenia com a
objectiu de sensibilitzar la població en el consum de drogues. El lema era Viure, que
és la sensació més forta, enganxa-t'hi¡. I els corredors portaven el dorsal amb el
lema: enganxa’ t a l'esport". Cal dir que van participar 400 persones a la cursa
popular i 325 en la duatló. Un altre apartat, és la informació que van portar a terme
els adolescents i joves, es van editar 10.000 díptics informatius en el qual es donava
una definició del programa, s'explicava les finalitats i també és feia una descripció de
les actuacions que es porten a terme per assolir aquestes finalitats. La valoració és
positiva ja que la seva distribució es va portar a les entitats, a punts d'informació
juvenil de la ciutat, als Instituts de Secundària i també als actes de la Festa Major de
Manresa. Un altre punt important, va ser l'exposició “ciutadans i ciutadans” que es
va fer a l'Hospital General de Manresa, en la qual també cal remarcar la gran
assistència, ja que era un lloc públic i de molta visita, van passar aproximadament
unes 200 persones cada dia, amb un total de 2800 persones que van visitar
l'exposició. En tema de difusió d'imatge, cal remarcar el tema de pancartes, que
també estan exposades al pavelló de la ciutat, així com els impressos que els
diferents departaments de l'Ajuntament han de fer servir en les activitats pròpies de
cada departament. En el bloc de prevenció, el mes de desembre, es van portar a
terme 2 sessions que les van valorar molt positives; 2 sessions perquè eren pels
tècnics del consell municipal i pels membres del programa de drogodependències.
En una primera sessió, més teòrica, es va parlar de conceptes bàsics sobre
drogues, en la qual va participar el Dr. Brunet de l'Hospital General de Manresa, així
com el Dr. Suelves de l'equip tècnic de Drogodependències. A la segona part, van
presentar els programes de les drogodependències als ajuntaments d’Hospitalet i de
Mataró. Va ser una experiència molt positiva. A la segona sessió es va fer una anàlisi
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del seu programa, en el qual es varen tractar per un tècnic de fora de l'Ajuntament, o
sigui, que era una persona neutre, es va fer una anàlisi dels principis bàsics del seu
programa, una valoració dels objectius, aixís com anàlisi d'aspectes positius i
negatius del seu programa. També en aquest bloc, cal fer esment del programa
"Mirakefàs” com saben tots, aquest programa és un programa d'educació per la
salut, adreçat als centres d'ensenyament de Manresa i de la comarca del Bages.
Actualment hi ha 10 escoles que hi participen i veuen que poc a poc, el “Mirakefàs”,
està com un cosa normal dins de l'educació.
La valoració és altament
positiva.També dir, que en el mes d'octubre va rebre aquest programa el premi
estatal Reina Sofia, en prevenció escolar. Això va ser un estímul molt fort per les
persones que treballen en aquest programa. Així mateix, amb activitats organitzades
pel departament de Promoció Econòmica, cal remarcar un pla d'actuació de L'INEM,
algun projecte global d'orientació i reinserció de municipis, animacions que s'han fet
sòcio-educatives als centres cívics, cal dir que en el Selves i Carner, s'han realitzat
espectacles de teatre-cafè, així com una animadora feia activitats sòcio-culturals. Al
Joan Amades, s'han realitzat diferentes activitats esportives. En aquest punt també,
aquest any 96 tenen intenció de fer un reforç en l'intercanvi de xeringues, en que
cal dir, que pràcticament la totalitat de farmàcies de Manresa hi participa. L’any 1995,
s'han repartit un total de 6.200 kids, i 31 contenidors, dels quals n’han retornat 29.
Dins del bloc de reinserció, hi ha hagut varis temes, entre ells la Coordinació amb el
CASD, establir contactes amb diferents entitats, han tingut contactes amb 35 entitats,
per facilitar l'accés a persones ateses en el programa de reinserció, i també fer
esment que des de Serveis Socials han fet un seguiment juntament amb el CASD,
d'un total de 33 persones, s'han donat 8 ajudes individualitzades, així com també
s'han adreçat activitats a infants i joves en risc. En pre-tallers s'ha tractat a 19 joves,
en centres oberts 82 i en educadors socials a 110. Dins de policia local, s'ha
continuat amb les campanyes de prevenció i control d'alcoholèmia, s'han fet 133
controls, així com 211 actuacions totes elles dirigides al tema de drogodependències.
Una valoració global que fan de l'any 1995, és que tenint en compte que tot el que
s’havia de portar a terme des d'esports, cultura, ensenyament, etc., hi havia una
implicació dels diferents departaments de l'Ajuntament, ha estat una tasca que no ha
estat fàcil de portar a terme, però tambè cal dir, que a mig any va haver-hi un canvi
de Corporació, així com la incorporació d'un nou coordinador responsable d'aquesta
àrea, amb el que implica de readaptació del tema. Tot i així, creuen que es una
valoració global positiva i engrescadora i convidarien a tothom a seguir treballant en
el mateix sentit.
Respecte al programa de 1996, el Sr. Esclusa diu que parlarà d’objectius generals i
d’objectius operatius dintre de la continuïtat en el Programa Municipal de
Drogodependències, és a dir, continuaran amb tots els temes que s’han engegat.
Però, a més, com a objectius generals, pensen que caldria reforçar la informació i la
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sensibilització de la població general davant dels perills associats a l’ús i abús de
drogues, incidir de forma preventiva especialment en la població de risc, promoure la
reinserció de les persones afectades, coordinar els recursos i àrees que intervenen
en la prevenció i actuar amb una visió globalitzadora i donar suport tant a les
actuacions municipals com d’iniciativa privada que tinguin com objectiu les lluites
contra drogues i promoure la participació i la col.laboració de la població. Com a
objectius operatius, s’ha d’augmentar la informació i sensibilització, fent especial
incidència en els actes organitzats entorn de la Festa Major i també en el gran
nombre de revetlles organitzades en els diferents barris Manresa, augmentar les
activitats de prevenció de la SIDA en aquelles actuacions preventives que es
realitzin, donar continuïtat al programa de reinserció, augmentar la coordinació
interdepartamental i incorporar plenament l’oficina de comunicacions i treballar
coordinadament amb el CASD, les associacions AMAR i LLUM DEL BAGES, recollir
les iniciatives que en relació a l’actuació en drogodependències sorgeixin, estudiantles i analitzar la seva inclusió en el proper programa. Així mateix, també aniran
encanimats a la coordinació amb el Servei Català de la Salut per tal que l’atenció
primària potencïi tots els temes de prevenció, així com els intercanvis de xerigues.
Potenciaran també els cursos i jornades de formació a tots els elements del
programa de drogodependències a fi que tinguin tots una mateixa informació i puguin
seguir tots una mateixa línia d’actuació.
Actualment tot el tema de policia comunitària ja s’està coordinant amb Serveis
Socials i Sanitat i un tema principal és el de programa de drogodependències,
potenciant, com ha dit abans, l’intercanvi de xeringues. També s’ha d’actualitzar el
temes pendents que han quedat de l’any 94 i de l’any 95.
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet i diu que el GMPP donarà el vot favorable a aquest
dictamen. Feliciten a la Comissió de Drogodependències per la tasca que està fent,
no repassarà ara el que ha fet, perquè ja ho ha fet exhaustivament el Sr. Esclusa.
Recalca el programa “Mirakefàs” que ha merescut el premi Reina Sofia i que pensen
que està fent una tasca important a les escoles que si han adherit.
Pel que fa al tema de policia comunitària, diu que se’ls hauria de formar en el tema
de les drogues de disseny. Pensen que realment és un problema important i potser
caldria, no sap si es fa, la coordinació amb altres forces de seguretat, Policia
Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, que estan treballant en aquest tema. El
tema de les drogues de disseny està augmentant extraordinàriament en llocs,
sobretot, d’esbarjo jovenil, i és un problema realment important a tot arreu, però
també a la ciutat de Manresa.
Parlant del programa del 96, recalca un dels objectius que ja ha dit el Regidor. Un
dels objectius és informar i sensibilitzar la població general dels perills associats a
l’ús o abús de drogues. Un altre és incidir de forma preventiva especialment en la
població de risc, en infants i joves per evitar en la mesura que sigui possible el
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consum de drogues. Un altra, donar suport a les actuacions municipals d’iniciativa
privada, que tinguin com objectiu la lluita contra les drogues i promoure la
participació i la col.laboració de la població. També se’ls parla d’augmentar i
sensibilització, fent especial incidència en els actes organitzats a l’entorn de la Festa
Major i en les revetlles organitzades en els diferents barris. Es parla també de
sensibilització i informació, que engloba el conjunt d’activitats destinades a millorar la
sensibilització de la població en general sobre els riscos de les drogues i la
necessitats de donar una resposta social per prevenir i lluitar contra els problemes
que genera.
El GMPP pensa i desitja que hi hagi un vot unànime i després de subscriure aquest
vot esperen no veure l’espectacle deplorable de membres del Consistori participant
en actes que per la seva naturalesa es podria entendre que fomenten o que tenen
una filosofia totalment contrària a aquest programa i que podrien fomentar el consum
de drogues.
Intervé la Sra. Riera i Monserrat i diu que el GMCiU votarà afirmativament aquest
dictamen, tant el programa del 96 com la memòria del 95. Valoren molt positivament
la tasca dels tècnics, ha estat un any difícil i més treballant en una comissió
interdepartamental, que suposa un sobresforç per ells . Creu que se’ls ha de felicitar i
més que res la seva intervenció ha estat amb aquest caire, perquè les aportacions
creu que hi ha el marc idoni per fer-les que és tant la Comissió Municipal com el
Consell Assessor i aquí ja ve el programa per explicar-lo i aprovar-lo. El GMCiU
resta a disposició de treballar en aquest programa del 96.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que en la seva intervenció s’havia oblidat de dir que en
el programa del 96 hi ha tot el tema d’agafar informació sobre el tipus de drogues de
disseny. Ja estan treballant en això i ahir van tenir una reunió a Barcelona sobre
aquest tema. Afegeix també que donaran informació ja a secundària . I, per últim, diu
que estan d’acord amb la Sra. Riera en el sentit de valorar el treball dels tècnics, que
és un afegitó més dins del seu treball diari i saben les dificultats que tenen. En l’ últim
Consell que van tenir la setmana passada van quedar refrendats tots el temes que
han comentat.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, es declara acordat:
1r.- Aprovar la Memòria del Programa Municipal sobre Drogodependències,
corresponent a l'any 1995, elaborada pels membres de la Comissió Municipal sobre
Drogodependències, i que s'annexa a aquest expedient.
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2n.- Aprovar el Programa Municipal sobre Drogodependències per a l'any 1996,
segons el text que s'adjunta a l'expedient.
Pel Sr. Alcalde, es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en
els punts 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 de l’ordre del dia.
4.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE 5
ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de
la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i a comptar des
de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada".

4.2.3

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE
50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NINXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit diu el següent:
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"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i
sepultures del Cementiri Municipal".

4.2.4

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS
TEMPORALS DE DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les
restes contingudes a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent
Ordenança Fiscal.
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El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes
des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i
liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del
Reglament del Cementiri Municipal."

Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i manifesta que són temes de tràmit.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4, són aprovats per
unanimitat dels 24 membres presents.
5.-

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

5.1. REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME
5.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ ANOMENAT
"PROLONGACIÓ CARRER ARTÉS", PROMOGUT PER LA SOCIETAT
INECSA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització presentat per la societat "INECSA", representada pel
senyor Domènec Manent Serra, anomenat "Prolongació carrer Artés", amb un pressupost general de 8.681.099 pessetes.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació
urbanística vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar
que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
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1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització presentat per la societat
"INECSA", representada pel senyor Domènec Manent Serra, anomenat "Prolongació
carrer Artés", amb un pressupost general de vuit milions sis-centes vuitanta-una mil
noranta-nou pessetes (8.681.099 ptes.), de conformitat amb el que es preveu en els
articles 27 i 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de vint dies el projecte d'urbanització
aprovat en l'acord precedent, mitjançant la publicació de l'anunci adient en el Butlletí
Oficial de la Província, i en un dels diaris de major circulació en aquesta, de
conformitat al que es preveu a l'article 64 de Decret legislatiu 1/1990, redactat
segons Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adeqüació a la Llei 30/1992, de 26
de novembre".

3r.- SIGNIFICAR QUE, de no
període d’informació pública,
DEFINITIVAMENT APROVAT,
exprès, amb efectes des del
d’informació pública.

formular-se reclamacions i al.legacions durant el
EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ QUEDARÀ
de forma automàtica, sense requerir nou acord
dia hàbil següent al de finalització del període

Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que amb aquest dictamen es proposa
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Artés. És el tram que va des
de la Carretera de Vic fins a la Pujada Roja. El projecte d’urbanització està presentat
per la societat INECSA, es tracta doncs, d’un projecte d’urbanització d’iniciativa
privada que es farà càrrec al 100 per 100 de la despesa d’aquesta urbanització del
carrer Artés. Aquesta societat té unes activitats en funcionament en aquest carrer, hi
ha una benzinera i un lloc de reparació de pneumàtics. Se’ls ha demanat la
tramitació d’aquesta projecte per tal d’urbanitzar-lo. En aquest dictamen hi ha uns
informes que fan referència a una diferència pel que fa a l’amplada del carrer.
L’amplada d’aquest carrer, tal com s’urbanitza, és de 24 metres i és la mateixa
amplada que té el carrer Artés des de la Carretera de Vic fins a l’Avinguda dels
Dolors. Aquesta diferència es veu modificada en la revisió del Pla General, i sembla
ser, perquè és un error reconegut, que es va grafiar en un dels documents de
planejament, l’amplada de 26 metres. Atès que tècnicament el carrer no ha de tenir
dues amplades diferents, és a dir, no hi ha cap voluntat que el carrer tingui una
amplada de 24 i una de 26, per tant, el que faran és la urbanització del carrer a 24
metres i aquesta consideració està recollida en els documents de revisió del Pla
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General. És un dictamen que ha estat informat favorablement per la Comissió
d’Urbanisme.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.

5.1.2

APROVAR DEFINITIVAMENT EL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA CENTRAL DE CAN GRAVAT I ESCALES ADJACENTS
PER A VIANANTS".

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 18 de
desembre de 1995, fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d’urbanització
de la plaça central de Can Gravat i escales adjacents per a vianants, amb un
pressupost de 32.186.575 pts, presentat per l’Institut Català del Sòl.
Vist que s’ha portat a terme la reglamentària exposició pública mitjançant la
corresponent publicació en el tauler municipal d’anuncis, així com en el Butlletí Oficial
de la província núm.6, del dia 6 de gener de 1996, i els diaris “Avui” i “Regió 7” dels
dies 4 i 6 de gener de 1996, respectivament.
Vist que, dins del tràmit d’exposició pública, ha estat presentat un escrit
d’al.legacions demanant bàsicament la previsió d’una zona de jocs infantils, així com
una millora en el manteniment dels equipaments de Can Gravat, per part de
l’Associació de Veïns de Cal Gravat.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals a la vista de l’al.legació
presentada manifestant:
a) Que si bé en el primer projecte presentat per l’Institut Català del Sòl es dibuixava
esquemàticament un parc infantil, no es contemplava en el pressupost de l’obra cap
capítol ni partida específica de suministre i col.locació d’aquest mobiliari.
b) Que existeix un acord verbal amb els tècnics de l’Institut Català del Sòl en el sentit
de portar a terme la instal.lació d’un parc infantil durant l’execució de les obres.
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que el posterior
manteniment de les obres executades no forma part del projecte d’obra i que
l’al.legació formulada no exposa cap mena d’infracció de l’ordenament jurídic.
Vist que per part de l’Institut Català del Sòl s’ha assumit els compromisos necessaris
per l’arranjament de les obres d’urbanització durant la seva execució i, concretament,
els següents:
a) Instal.lació de jocs infantils amb una torre amb tobogan i dos gronxadors i un
balancí.
b) Suavització del pendent del talús a l'extrem nord-est de la zona de gespa de comú
acord amb els serveis tècnics municipals.
c) Cap superfície de gespa quedarà fora de la zona de reg, col.locant-se els
aspersors perimetrals en els llocs idonis a aquests efectes.
d) Col.locació d'una altra boca de reg al mig de la plaça, integrada dins de la zona de
gespa, per tal d'assegurar el reg manual en cas d'imprevistos o avaries en la xarxa.
e) Col.locació dels jocs infantils a la zona de sauló al voltant del sorral.
f) Instal.lació d'un nombre suficient de bancs.
g) Instal.lació de 10 papereres en l'àmbit de la plaça.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitiva
del projecte d'urbanització segons el que disposa l'article 64 del Decret legistatiu
1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CENTRAL DE CAN
GRAVAT I ESCALES ADJACENTS per a vianants, amb un pressupost de 32.186.575'-pts,
presentat per l'Institut Català del Sòl, de conformitat al que disposa l'article 64 .1 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que es tracta de l’aprovació definitiva
d’un projecte d’urbanització d’una plaça de l’espai de la part central de Cal Gravat,
on hi ha els habitatges que ha construit el departament d’Habitatge de la Generalitat
i la promoció Habitatge-Entorn. Recentment s’ha fet l’entrega de claus. En el tràmit
d’aprovació va haver-hi un suggeriment, una al.legació de l’Associació de Veïns en
què es reclamava principalment que hi hagués més dotació de jocs infantils i des
83

dels promotors d’aquesta plaça, que és l’Institut Català del Sòl, s’ha donat resposta
ubicant-hi unes peces de jocs infantils que han estat considerades com a suficients
pels membres de la Comissió Informativa d’Urbanisme. Entenen que hi ha tota una
sèrie de petites consideracions de caràcter més tècnic, com la instal.lació de
nombre de bancs, que queden reflectides en aquest dictamen en el sentit que cal
vincular l’Institut Català del Sòl.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels membres presents.
5.1.3 DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL.LEGACIONS PRESENTAT PEL SR.
ANTONI BARRIS ESPARBÉ VILAJOSANA I APROVAR INICIALMENT EL
PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PLAÇA IMMACULADA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el document constitutiu del Pla especial de la Plaça Immaculada, redactat pels
serveis tècnics municipals, pel qual es fixa la definició de dos volums de nova
edificació que configuren dos dels tres fronts que conformen la plaça Immaculada,
s'instrumenta els mecanismes per a possibilitar una intervenció en l'espai públic
resultant d'aquesta definició de volums i es coordina ambdues actuacions amb la
reurbanització del carrer Santa Llúcia, part del traçat del qual configura una
superficie important de la plaça Immaculada.
Vist que pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 d'octubre de 1995, fou
adoptat el acord següent:
“1r.- Aprovar, amb la consideració d'avanç de planejament,
l'exposició pública del Pla especial de la Plaça Immaculada,
redactat pels serveis tècnics municipals a l'objecte que durant el
termini de trenta dies es puguin formular suggeriments i, si s'escau,
altres alternatives de planejament per Corporacions, associacions i
particulars, segons el que disposa l'article 125 del Reglament de
planejament urbanístic.
2n.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació de
terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxim
d'un any comptat a partir de la publicació del pertinent anunci en el
Butlletí oficial de la província, per tal de formular el Pla especial de
la plaça Immaculada, en els termes regulats a l'article 40 .1 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit que es grafía en
el plànol de suspensió de llicències que s'adjunta al present
Dictamen.
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3r.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí oficial de la
província, en un del diaris de major circulació en aquesta i en la
premsa local, en compliment del que disposa l'article 40 .2 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, notificant-se igualment a
totes les persones que puguin resultar afectades”.
Vist que, practicada la reglamentària exposició pública, ha estat presentat un
únic escrit d'al×legacions per part del senyor Antonio Barris-Esparbe
Vilajosana, actuant en nom i representació de la societat “IMPRENTA
ESPARBE, S.A.”, formulant resumidament les al×legacions següents:
a) Existència d'un certificat d'aprofitament urbanístic, lliurat l'any 1988,
reconeixent un determinat aprofitament a la finca propietat de l'al×legant i
que va servir de bases per negociar un contracte de permuta.
b)Canvi de l'aprofitament assignat anteriorment pel Pla i imposició d'unes
cessions il×legals de sòl, doncs no es troben al servei de la unitat d'actuació o
polígon.
c) Inexistència d'una igualtat en la distribució de càrregues i beneficis.
d).Inexistència de motius que justifiquin la formulació del Pla especial.
e) Substitució del Pla general com a document per a l'ordenació integral del
territori.
Atès que l'article 97 .3 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que “si
resultés del certificat d'aprofitament urbanístic que la finca és edificable, dins
els quatre mesos següents a la notificació a l'interessat serà preceptiu
d'atorgar llicència sobre projecte ajustat al certificat, en cas que la devolució
del projecte no fos procedent i que la llicència fos demanada dins aquest
termini; això serà vàlid encara que amb posterioritat a la notificació del
certificat s'hagués aprovat definitivament una nova ordenació urbanística o
s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament de llicències”.
Atès que, segons repetida jurisprudència i al marge dels efectes indicats en
l'esmentada norma, qualsevol certificació te el caràcter de simple consulta i, per
tant, no resulta vinculant per a l'Administració ni pot limitar el “ius variandi” del que
disposa l'Administració en la seva intervenció en el planejament.
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Atès que, per tant, cal desestimar l'al×legació referent a l'existència d'una
certificació prèvia reconeixent un determinat aprofitament.
Atès que l'article 120 .3 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que “els
propietaris del sòl urbà hauran de: cedir gratuïtament i obligatòriament als
ajuntaments respectius els terrenys que, reservats pels plans d'urbanisme, ja
estiguin al servei general de tota la població, o al servei del districte, polígon
o unitat d'actuació, estiguin destinats a jardins, places i centres docents i
assistencials quan aquests sòls vinguin reservats pels plans en el marc d'una unitat
d'actuació delimitats expressament en el planejament”.
Atès que aquest article, desenvolupant una anterior previsió de la Llei 3/1984, de 9
de gener, de mesures d'adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya, va fer
desaparèixer a Catalunya la distinció entre “serveis generals” i “serveis locals”,
existent a la Llei del Sòl de l'any 1976 i a la qual es refereix tant l'escrit d'al.legacions
com la jurisprudència citada per aquest.
Atès que quasevol actuació urbanística genera unes econòmies externes que
beneficíen més enllà del seu polígon o unitat d'actuació, resultant en darrer terme
beneficiada tota la col.lectivitat.
Atès que, per tant, cal desestimar l'al.legació referent a l'imposició d'unes cessions
il.legals.
Atès que la unitat d'actuació definida en el Pla especial permet perfectament una
distribució dels beneficis i de les càrregues derivades del planejament, garantint el
procediment expropiatori la compensació d'aquells propietaris afectats.
Atès que no pot qualificar-se de discrecional l'actuació municipal si es considera,
com indicà entre moltes altres la Sentència del Tribunal Suprem del 7 de desembre
de 1989, “los temas de acierto u oportunidad administrativa en el planeamiento no
son objeto de revisión judicial que tiene como misión constatar si la legalidad
urbanística se ha seguido o, por el contrario, ha sido conculcada, pero sin
inmiscuirse -para nada- en el acierto mayor o menor de la filosofía que acompaña a
todo planeamiento”.
Atès que la mateixa Sentència del Tribunal Suprem, del dia 7 de desembre de 1989
preveu:
“CUARTO.-«Que la revisión jurisdiccional de los actos discrecionales
admitida por uniforme jurisprudencia de inútil consignación por su
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abundancia, está impuesta -como ya señaló la Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de junio de 1975 (RJ 1975\2269)- por el principio según
el cual la potestad de la Administración no es omnímoda, sino que está
condicionada, en todo caso: «... por la norma general imperativa del
cumplimiento de sus fines al servicio del bien común y del respeto al
Ordenamiento Jurídico...». Este exige que la impugnación de los actos
discrecionales se canalice a través de sus propias técnicas de control».
QUINTO.-«Que, para articular este control la doctrina y jurisprudencia
vienen jugando con cuatro técnicas distintas: la fiscalización del acto
administrativo discrecional a través de los elementos reglados que
todo acto administrativo lleva incorporado, pues la discrecionalidad
absoluta es más una utopía que una realidad; la teoría de los hechos
determinantes, que obliga a indagar si en el caso debatido concurre el
supuesto de hecho habilitante; el estudio de una posible desviación de
poder, definida en el artículo 83.3 de la Ley Contenciosa (RCL
1956\1890 y NDL 18435) como «...el ejercicio de potestades
administrativas para fines distintos de los fijados en el Ordenamiento»; y
-finalmente- la quiebra de algunos de los principios fundamentales
que informan el Ordenamiento Jurídico”.
Atès que el no es constata en el Pla especial formulat l'existència de cap dels
elements indicats per a considerar que l'actuació municipal ha estat extralimitada.
Atès que, pels motius exposats, procedeix doncs desestimar l'al×legació referent a
inexistència de motius que justifiquin la formulació del Pla especial.
Atès que, en darrer lloc, els límits del planejament especial i que comportarien
modificació del Pla general, són l'alteració de la classificació de sòl o de l'estructura
general i orgànica del territori, situació que no es produeix.
Atès l'article 49 .1 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, el qual disposa que “els plans
Especials podran ser formulats per les Entitats Locals, entitats Urbanístiques
especials i òrgans competents en l'ordre urbanístic segons aquesta Llei”.
Atès que els articles 60 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposen:
Article 60
1
Els plans parcials d'iniciativa particular i tots els especials que es
redactaran per desplegar el planejament general i els seus
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programes d'actuació s'han de tramitar seguint el procediment
següent:
La corporació municipal o bé l'òrgan competent ha d'acordar
inicialment la resolució que correspongui dins els seixanta dies
següents a l'entrada de l'expedient en el seu registre general.
L'informe dels serveis tècnics i jurídics s'ha de referir exclusivament
a l'anàlisi del compliment de les disposicions legals i
reglamentàries, al desenvolupament del pla general, als criteris
d'ordenació física proposats, amb atenció especial a l'ordenació
aprovada dels sectors adjacents, a les previsions de sòl de cessió
obligatòria i gratuïta i a les previsions per agilitar la gestió.
...
3

4

Una vegada aprovats inicialment, els plans parcials i els especials
han d'ésser sotmesos a informació pública durant un mes, i l'edicte
ha d'ésser tramès per a la seva publicació reglamentària en el
termini màxim dels deu dies següents a l'adopció de l'acord.
La corporació o l'organisme que ha aprovat inicialment el pla, una
vegada emès l'informe de les al×legacions presentades en el
termini d'informació pública, l'aprovarà provisionalment amb les
modificacions procedents dins els tres mesos següents a la data de
la publicació de l'acord d'aprovació inicial o de la publicació de
l'acord de pròrroga del termini d'informació pública, si s'adopta”.

Atès que l'article 41 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa:
“1
Aprovat inicialment el Pla General Municipal o el Programa
d'Actuació Urbanística o el planejament especial de l'article 29.2
d'aquesta Llei i els seus programes d'actuació per la corporació o
organisme que l'hagués redactat, aquest ho sotmetrà a informació
pública durant un mes; transcorregut aquest termini, si el Pla no
hagués estat redactat per l'ajuntament respectiu, s'obrirà un altre
període d'igual duració per donar audiència a les corporacions
Locals al territori del qual afectessin.
2
La comissió o organisme que hagi aprovat inicialment el Pla, en
vista del resultat de la informació pública, l'aprovarà
provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el
sotmetrà a l'Autoritat o òrgan competent que hagi d'atorgar
l'aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus aspectes i
ho decideixi en el termini de sis mesos des de l'ingrés de
l'expedient en el Registre. Transcorregut aquest termini sense
comunicar la resolució, s'entendrà aprovat per silenci administratiu.”
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Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els
següents

ACORDS
1r.- DESESTIMAR L'ESCRIT D'AL.LEGACIONS per part del senyor Antonio BarrisEsparbe Vilajosana, actuant en nom i representació de la societat “IMPRENTA
ESPARBE, S.A.”, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats
en el present Dictamen.
2n.- APROVAR INICIALMENT PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PLAÇA
IMMACULADA,de conformitat al que disposa l'article 60 del Decret legistatiu 1/1990,
de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística .
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC EL PLA ESPECIAL APROVAT INICIALMENT en l'apartat anterior
durant el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província, en compliment del que
disposa l'article 60 del Decret legistatiu 1/1990.
4t.- SUSPENDRE

L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ, D’EDIFICACIÓ I

en els àmbits per als quals les noves determinacions comporten
modificació del règim urbanístic, així com en tots aquells àmbits pels quals es
pretenen assolir objectius urbanístics concrets, i que queden explícitament
delimitats i grafiats en el plànol de suspensió de llicència que acompanya al Pla
especial inicialment aprovat.

ENDERROCAMENT

5è.- NOTIFICAR ELS ANTERIORS ACORDS a tots els propietaris i titulars de drets reals
inclosos en l'àmbit del planejament incialment aprovat.

El Sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen fa referència a l’aprovació
inicial del Pla Especial de la Plaça Immaculada. L’exposició de motius i de criteris ja
va ser objecte d’un avanç de planejament. Durant el període d’exposició pública, va
ser presentada una al.legació per un dels propietaris de terreny afectat per aquesta
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Pla Especial. Aquest Pla Especial afecta tot l’indret de la Unitat d’Actuació que diuen
Plaça Immaculada, tota la resta de propietat edificable és municipal o propietat de
Fòrum. Únicament existeix una propietat que no és pública, que és la del Sr. Barris,
que és el que presenta aquesta al.legació, basada en què és posseïdor d’un
certificat d’aprofitament urbanístic lliurat l’any 1988, i també exposa que en aquest
Pla Especial hi ha un canvi d’aprofitament respecte de l’anterior Pla i, per tant, hi ha
una diferència quant als beneficis i càrregues que formula aquest Pla. En el
dictamen es justifica tècnicament i es proposa la desestimació d’aquestes
al.legacions, és a dir, el pla ja està compensat en els seus propis termes, és un pla
en el qual la gestió es porta a terme precisament per expropiació i des del punt de
vista del Pla Especial, no s’altera ni la classificació del sòl ni l’estructura general i
orgànica del territori. Fa esment també que el divendres passat es va fallar el
concurs que afecta a l’ordenació d’aquesta plaça. El resultat del concurs va ser un
projecte que modifica sensiblement el que està previst, modifica les aliniacions però
no modifica el planejament, és un projecte que està ben integrat en l’estructura
general del barri, la seva edificació és molt senzilla i, per tant, dintre dels objectius
de Fòrum, de construir unes edificacions de protecció oficial, es poden construir
amb una certa facilitat i amb un cert aprofitament de l’espai.
Aprofitant que es tracta aquest Pla Especial, el Sr. Garcia explica que en aquest
procés d’exposició pública del Pla, s’introduïrien, a títol d’esmenes, suggeriments o
al.legacions, les aliniacions proposades per aquest guanyador del concurs de la
Plaça Immaculada.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei 7/1985, i art. 112.3.k)
de la Llei 8/1987.

5.1.4

APROVAR
L'ACTA
DE
RECEPCIÓ
DE
LES
OBRES
D'ENLLUMENAT DE LA PISTA, POLIESPORTIVA DE L'ACTUACIÓ
DE CAN GRAVAT PRESENTADA PER L'INCASOL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'escrit presentat en aquest Ajuntament pel senyor Cap del servei tècnic d'urbanització de l'Institut Català del Sòl, acompanyant acta de recepció de les obres d'enllumenat de la pista poliesportiva de “Can Gravat”, demanant la seva signatura i
posterior devolució.
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Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que les obres s'han
executat segons els criteris dels serveis tècnics municipals i que el seu
funcionament és correcte.
Vist que per l'Institut Català del Sòl ha estat assumit el compromís de portar a terme
la instal×lació de l'enllumenat públic del carrer Ildefons Cerdà, així com la instal×lació de jocs infantils a la plaça central de Can Gravat.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el següent

ACORD

APROVAR L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D'ENLLUMENAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA
DE L'ACTUACIÓ DE “CAN GRAVAT” presentada per l'Institut Català del Sòl I FACULTAR
AL SENYOR ALCALDE PER A LA SEVA SIGNATURA i formalització".
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que es tracta d’aprovar l’acta de recepció de les
obres d’enllumenat que es va fer a la pista polisportiva de Can Gravat. Hi havia
unes modificacions que s’havien de fer en una tanca, que no estava correctament
acabada i es va acordar amb l’Institut Català del Sòl que s’executarien per part dels
serveis municipals, aquestes obres. A canvi de fer aquestes obres, l’Institut Català
del Sòl executarà la il.luminació del carrer Ildefons Cerdà, que fa temps que es
troba pendent.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
6.-

ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ

6.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

6.1.1 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA I DE
LA REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME, SOBRE ALTERACIÓ
DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE L'IMMOBLE SITUAT AL C.
CODINELLA, 2, DE MANRESA, I ACTUALITZAR L'INVENTARI
GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

91

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret del tinent d'alcalde d'Hisenda dictat en data 27 de març de
1995 es va incoar expedient de desafectació al servei públic del següent immoble
(s'acompanya plànol):
- Terreny situat al c. Codinella núm. 2 de Manresa, d'una superfície de 104,90
m2. Limita: al Nord, amb finca de Joan Simats; a l'Est, amb el c. Codinella; a
l'Oest, amb finca del sr. Joan Simats, abans presons; i al Sud, amb l'immoble
dels Jutjats.
- Referència cadastral: 26.988-02.
- Registre de la propietat:
Tom: 269; Llibre: 61;

Full: 158;

Finca: 2.835 dup.

- Títol: compra-venda entre l'Ajuntament de Manresa i el sr. Joan Simats
Oliva, atorgada davant el notari sr. Javier García Ruíz el dia 22 de desembre
de 1989.
Atès que aquesta finca es va adquirir amb destí a la futura ampliació de l'edifici dels
Jutjats, però fins al moment no s'ha destinat a cap ús tot i estar qualificada
jurídicament com a bé de domini públic-servei públic, segons figura a la
comprovació de l'inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa aprovat per acord plenari de 17 de juliol de 1995.
Atesa la voluntat de l'Ajuntament de cedir gratuïtament el domini d'aquest immoble
al Departament de Justícia de la Generalitat per la qual cosa el bé en qüestió ha de
tenir la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Atès que el Decret al qual es refereix el 1r paràgraf també contenia l'obertura d'un
període d'informació pública per un termini de 15 dies, i que segons el certificat
expedit pel Secretari General, durant el termini d'informació pública no s'ha
presentat cap reclamació o al.legació a l'expedient.
Vist l'informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el regidor-delegat d'Hisenda i
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el regidor-delegat d'Urbanisme proposen al ple de la corporació l'adopció del
següent
ACORD
"1r. ALTERAR la qualificació jurídica del següent immoble:
- Terreny situat al c. Codinella núm. 2 de Manresa, d'una superfície de 104,90
m2. Limita: al Nord, amb finca de Joan Simats; a l'Est, amb el c. Codinella; a
l'Oest, amb finca del sr. Joan Simats, abans presons; i al Sud, amb l'immoble
dels Jutjats.
- Referència cadastral: 26.988-02.
- Registre de la propietat:
Tom: 269; Llibre: 61;

Full: 158;

Finca: 2.835 dup.

La qualificació jurídica d'aquest immoble passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL.
2n. ACTUALITZAR l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, donant de baixa la fitxa número 112.a.30
de l'Inventari i creant la fitxa que figura adjunta al present dictamen".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que a l’any 1989, l’ajuntament va
adquirir una finca situada al carrer Codinella núm. 2 d’una superfície de 104,9 m2,
per destinar-la a la futura ampliació de l’edifici dels Jutjats, però fins a la data no
s’ha destinat a cap ús, tot i estar qualificada jurídicament com bé de domini públicservei públic. Com que que la voluntat de l’ajuntament és cedir gratuïtament el
domini d’aquest immoble al Departament de Justícia de la Generalitat, l’edifici ha de
tenir la qualificació jurídica de bé patrimonial; el que pretén el dictamen és la
qualificació de bé patrimonial, així com la conseqüent actualització de l’inventari
general de béns, incloent-hi aquest edifici.
Sotmès el dictament a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determinar l’art. 47.3.l) de la Llei 7/1985, l’art.
112.3.n) de la Llei 8/1987 i l’art. 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
7.-

PROPOSICIONS
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7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE AQUEST AJUNTAMENT S’ADRECI A LA
CONSELLERIA
D’ENSENYAMENT
DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA, PER TAL QUE ES REVISI EL MAPA ESCOLAR DE
CATALUNYA

Aquesta proposició ha estat debatuda i votada després del punt 4.1.1 de l’ordre del
dia.

7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOL.LICITANT QUE S'INICIÏ EXPEDIENT PER TAL DE CONCEDIR A
L'ENTITAT BÀSQUET MANRESA SAE LA MEDALLA AL MÈRIT
ESPORTIU.

El Secretari dóna compte de la proposició del GMCIU, que transcrita, diu el següent:
"Degut a la gran actuació de l'equip del TDK Manresa, que el va portar a proclamarse campió de la Copa del Rei de bàsquet, amb la repercussió social que això ha
tingut a Manresa i a tota Catalunya, i que ha fet que el nom de la nostra ciutat es
conegui arreu de l'Estat i a Europa.
El Grup Municipal de CiU de l'Ajuntament de Manresa es suma a totes les
felicitacions rebudes per l'entitat i proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
Que s'iniciï l'expedient per tal de concedir a l'entitat Bàsquet Manresa SAE la
medalla al mèrit esportiu per la seva brillant trajectòria esportiva que l'ha portat a
aconseguir la victòria en la Copa del Rei".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que la proposició ja és prou clara. Tots
van celebrar amb entusiasme la Copa, la plaça de l’ajuntament era prou eloqüent en
l’entusiasme que va generar l’obtenció d’aquest guardó. El Bàsquet Manresa ha
portat el nom de Manresa arreu de tot l’estat i arreu d’Europa; creu que ha estat una
eina de promoció importantíssima i també han de valorar el mèrit esportiu, la gesta
que representa amb el pressupost que té aquest club haver arribat on ha arribat,
creu que és d’un mèrit esportiu innegable. I donat l’historial de les medalles que
s’han concedit en aquest ajuntament, creuen que és molt merescut pel Centre
d’Esports Bàsquet que se li doni la medalla al mèrit esportiu. A tota la gent que s’ha
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donat, hi ha amplis reconeixements a trajectòries esportives i el grup municipal de
CiU creu que l’entitat Bàsquet Manresa mereix l’obtenció d’aquest guardó i
demanaria que aquesta proposició fos avalada per la resta de membres d’aquest
Consistori.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que, efectivament, el Bàsquet Manresa,
Societat Anònima, ha arribat molt lluny, ha obtingut la Copa del Rei, i es troben en
un moment de felicitació global i exultància com a ciutadans de Manresa, atesos els
brillants resultats esportius que ha obtingut aquest equip. En aquest ambient, llegint
la proposta de CiU sol.licitant que es doni al Bàsquet Manresa SAE la medalla al
mèrit esportiu, creu que és una bona idea, i tot i la raó de la proposta, els ha sorprès
una mica que aquesta iniciativa sortís d’un grup polític, perquè potser hagués estat
millor que sortís d’un col.lectiu de ciutadans o d’entitats esportives, perquè com en
la resta de medalles, el règim d’honors i distincions que segueixen en aquest
ajuntament, hauria estat millor que no hagués estat objecte d’una moció d’un grup
polític, sinó senzillament recollir i incoar, per voluntat d’un col.lectiu ciutadà, un
expedient per trobar prous mèrits que acabi donant la medalla al mèrit esportiu al
Bàsquet Manresa SAE. En qualsevol cas, no hi ha recel i votaran a favor d’aquesta
proposició, però voldrien que aquest no fos un acord de ple, fred, sinó que un cop
s’obri la instrucció d’aquest expedient, que aconsegueixin, i en aquest cas no hi ha
entitat cívica al darrera, sinó que hauran de fer-ho des de l’ajuntament, suficients
sol.licituds i adhesions perquè realment puguin fer lliurament d’aquesta medalla al
mèrit esportiu i sigui un acte especialment viscut per tota la ciutadania i,
evidentment, per l’Ajuntament de Manresa.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que al GMPP també li sembla una bona
idea i que ho troben fantàstic, a més, els sembla molt bé que aquesta idea se li hagi
acudit al grup municipal de CiU. Volen fer el prec en el sentit que algun dia es tingu
en compte l’esportista de base, no solament el d’èlit i, sobretot, d’aquells esports
més minoritaris que també obtenen medalles i campionats d’Espanya i de
Catalunya. S’adhereixen amb tot l’entusiasme possible a aquesta proposta.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que en l’historial de les medalles, per exemple
donar la medalla a l’Associació Esportiva La Salle, va ser un suggeriment de
l’ajuntament i, en d’altres medalles també hi ha hagut suggeriments de l’ajuntament.
El GMCIU creu que hi haurà gran quantitat d’adhesions, però els grups polítics, com
a representants de la societat, creu que tenen el dret i el deure de quan veuen un
tema, proposar-ho. I referent al que diu al Sr. Fontdevila, que hauria estat millor que
la iniciativa hagués sortit de la ciutadania, el Sr. Oms diu que ell se sent
representant d’una part dels ciutadans i interpreta que ho veuran amb bons ulls. Per
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tant, creu que tant correcte és que ho proposi un partit polític com que ho proposin
els ciutadans.
El Sr. Alcalde manifesta que el regidor de Cultura ha dit unes paraules que creu
que volen expressar una mica la posició de l’equip de govern i, li dóna la impressió,
creu que a tots, que de vegades, prendre un acord pel Ple és excessivament fred,
que si obren l’expedient han de superar aquesta fredor perquè hi hagi una certa
complicitat per part de tota la ciutat. Aquest és l’element bàsic de la posició de
l’equip de govern, i creu que compartit per tothom. Votaran a favor d’aquesta
proposta, amb ganes i satisfacció, i possiblement s’haurien de plantejar el que hi ha
al darrera del Bàsquet Manresa SAE, que és el Manresa Esportiu Bàsquet, perquè
no tan sols és una Copa i un trofeu sinó tota una possible trajectòria que hi ha al
darrera.
El Sr. Oms i Pons diu que si els sembla, no té cap incovenient en canviar el text
de l’acord i dir que ho faran extensiu a la resta de la ciutat.
El Sr. Alcalde li respon que es pot aprovar la proposta tal i com està redactada.
L´unic que es referia ell abans, és de superar a vegades la fredor de prendre un
acord en una Sala de Plens i que d’alguna manera hi hagi una certa participació
per part de la ciutat. De la mateixa forma que si de l’expedient es determina que
no tan sols és la Societat Anònima Esportiva sinó el club que hi ha al darrera, val
la pena que en el seu moment s’ho plantegin. Per tant, creu que es pot passar a
votar la proposta tal i com està redactada, quedant implícita la voluntat per part de
tots.
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, es declara acordat:
Que s'iniciï l'expedient per tal de concedir a l'entitat Bàsquet Manresa SAE la
medalla al mèrit esportiu per la seva brillant trajectòria esportiva que l'ha portat a
aconseguir la victòria en la Copa del Rei.
8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels 2
assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A_EV i 8 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP), de conformitat amb
allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, i l'art. 51.1.e) del ROM, i a
continuació, s'entra en el coneixement dels assumptes.
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8.1

APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL, PRESENTAT
PEL SR. ANTONI SORROCHE MONTELLANO, ACTUANT EN
NOM I REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT "M.S.M.T., S.L."
REFERENT A UN EIXAMPLAMENT DEL CARRER PUJADA DEL
CASTELL, EN TOT EL TRAM DE VIAL COMPRÈS ENTRE ELS
CARRERS CIRCUMVAL.LACIÓ I PASSATGE RIBERA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
“ Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 15 de gener
de 1996, fou adoptat el següent acord:
“1r.- Aprovar inicialment l'Estudi de detall presentat en aquest
Ajuntament per l'entitatmercantil “M.S.M.T., S.L.” referent a un
eixamplament del carrer Pujada del Castell, en tot el tram de vial
comprés entre els carrers Circumval×lació i Passatge Ribera,
desenvolupant les previsions de l'article 262 de la normativa del vigent
Pla general d'ordenació urbana i de conformitat amb el que disposa
l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística.
2n.- Sotmetre a informació pública, durant un termini de vint dies
comptats a partir de l'endemà al dia de la seva publicació, l'Estudi de
detall inicialment aprovat en l'apartat anterior, mitjançant l'inserció del
corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província, de conformitat al
que preveu l'article 64 .1, lletres a) i b), del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, redactat segons Decret legislatiu 16/1944, de 26 de juliol,
d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre”.
Vist que, practicada la corresponent exposició pública mitjançant publicació en els
diaris “Regió 7" i “Avui” del dia 3 de febrer de 1996 i en el Butlletí oficial de la
província núm. 45 del dia 21 de febrer de 1996, així com la corresponent notificació
en la forma reglamentàriament prescrita, no ha estat presentada cap mena
d'al×legació.
Vista la instància presentada pel senyor Antoni Sorroche Montellano, com a
representant de la societat “M.S.M.T., S.L.”, acceptant les condicions d'urbanització
del vial resultant de l'Estudi de detall fixades per aquest Ajuntament.
Atès que l'article 66 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que “els Estudis
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de Detall s'han de tramitar d'acord amb el que preveuen els articles 64 i 65
d'aquesta Llei, llevat del que estableix l'article 70".
Atès que l'article 64 .1, lletra d), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa
que “l'aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d'aprovació provisional, ha
d'ésser acordada per l'administració urbanística actuant que ha atorgat l'aprovació
inicial, dins els tres mesos següents a la data, de la publicació”.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
dictamen proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall.
Vist que per la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública, en sessió celebrada el dia 8 de març de 1996, fou resolta la presentació
d'aquest Estudi de detall per a la seva aprovació definitiva en el primer Ple
municipal en el suposat de no presentar-se al×legacions reclamacions dins del
termini de la seva exposició pública.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els
següents
ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL presentat pel senyor ANTONI
SORROCHE MONTELLANO, actuant en nom i representació de la societat “M.S.M.T.,
S.L.”, referent a un eixamplament del carrer Pujada del Castell, en tot el tram de vial
comprés entre els carrers Circumval×lació i Passatge Ribera, desenvolupant les
previsions de l'article 262 de la normativa del vigent Pla general d'ordenació urbana,
de conformitat al que preveu l'article 66, en relació a l'article 64 .1, lletra d), del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR DE L'ESTUDI DE DETALL aprovat definitivament en
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la
Comissió d'urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l'article 64 .1,
lletra e), del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística".
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que en l´última Comissió Informativa
d’Urbanisme és va informar aquest dictamen, amb la condició que si no es
presentava cap tipus d’al.legació en el període d’exposició pública, es presentaria
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en aquest Ple, però atès que l’exposició pública acabava el mateix dia que es feia
l’ordre del dia del Ple, no es podia incorporar amb seguretat el dictamen a l’ordre del
dia. Aquest és el motiu pel qual s’ha hagut de tramitar com a sobrevingut.
Entrant ja en el fons del dictamen, el Sr. Garcia diu que aquest Estudi de Detall
afecta a la cantonada dels carrers Circumval.lació i Pujada del Castell. En aquest
Estudi de Detall, el que es fa és ampliar el carrer, modificar l’amplada del carrer, 3
metres més ample, i reordenar tota l’edificació amb el restant solar. En aquest espai
del qual s’amplia el carrer, s’ordena una vorera, l’ordenació de la qual ha estat
tramitada amb uns arbres i una pavimentació adequada a les instruccions que des
del punt de vista dels serveis tècnics s’han donat i s’han acceptat. És a dir, no
s’amplia la calçada, sinó que aquests tres metres que guanyen de carrer els
guanyen de vorera, de tal manera que guanyen una vorera més ampla, de 3,75
metres, i guanyen tota una part d’arbres que en aquests moments no existia. No
havent-hi cap tipus d’al.legació, tan sols una complementació a la urbanització del
carrer, demana el vot favorable a l’aprovació definitiva d’aquest Estudi de Detall.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’art. 112.3.k)
de la Llei 8/1987.
8.2

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
3/1996 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen que transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals
que no poden demorar-se fins l'exercici de 1997, i no existint crèdit o sent insuficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits
extraordinaris i per suplements, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient
de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del
Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i 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 de 1997.
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Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/1996 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que
es creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no
s'haguessin presentat reclamacions".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que, de vegades, en l’elaboració d’un
pressupost, es produeixen errors per omissió o per acció que no són explicables
fàcilment, si s’atenen a l’experiència i al currículum de totes aquelles persones,
funcionaris i gestors polítics que tenen relació amb el pressupost. Com segurament
gairebé tots saben, cada 5 anys, és a dir, els acabats en 1 i en 6, concretament, és
legalment obligatori realitzar el padró de l’ajuntament. L’elaboració d’aquest cens
requereix una consignació pressupostària per fer front a tota una sèrie de despeses
que es produeixen, els costos salarials dels agents censals, els encarregats de
grup, el personal infomàtic, etc. En el pressupost 96 no es va consignar cap import
per aquest concepte, en conseqüència, i tenint en compte diverses circumstàncies,
el termini mínim necessari perquè una modificació sigui vigent operativament,
també que el cens ha d’estar finalitzat el 30 de juny de 1996, que l’expedient
2/1996, que han tractat abans, ja estava redactat, totes aquestes raons són les que
fan que es presenti a aquest Ple i com a sobrevingut, aquest dictamen. El dictamen
consisteix en crear aquesta partida de despeses de l’Administració Central, per
11.400.000 PTA, i aquest crèdit pressupostari es finança alliberant posicions
d’interessos per valor de 6.094.222 PTA, i per un ajustament de partides de
personal per consignació sobrant, per 5.305.778 PTA. Posteriorment, han d’estudiar
pressupostàriament formes de compensar aquest increment de despeses.
El Sr. Oms i Pons manifesta que tractant-se d’un tema de pressupost, com
sempre fan, s’abstindran en la votació d’aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius ( 8GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (8 GMCiU i 3 GMPP).
9.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
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El Sr. Arderiu i Freixa manifesta la voluntat del Grup Municipal del Partit Popular
de retirar la pregunta núm. 3, atès que ha perdut actualitat i les coses són les que
són i no les que voldrien que fossin.
9.1

PREGUNTA NÚM. 1 DEL GMPP

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Segons mitjans de comunicació el radar que la Policia Local de Manresa ha utilitzat
i/o continua utilitzant dins el casc urbà per a controlar els límits de velocitat ha estat
cedit i ha estat adquirit alhora. Per aclarir aquest aspecte agrairia resposta en el Ple
del següent:
- El radar utilitzat per la Policia Local de Manresa, ha estat cedit o bé ha estat
adquirit?.
- En cas de cedit, quin ha estat el conveni signat per al seu ús, i amb qui?.
- En cas d'adquisició, quants diners ha costat, i en quina partida pressupostària
estava contemplat?".

El Sr. Esclusa i Espinal respon que el radar utilitzat per la Policia Local de
Manresa ha estat cedit, per tant, no ha estat adquirit.
El conveni està fet amb la Prefectura de Trànsit de Barcelona, mitjançant el qual es
cedeix aquesta radar per fer ús dins la comarca, per tant, no ha costat diners i no hi
ha cap partida pressupostària que ho contempli.
9.2

PREGUNTA NÚM. 2 DEL GMPP

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Durant el periode del 01 de gener al 15 de febrer d'enguany, quantes sancions i/o
multes la policia local de Manresa ha practicat?.
Podria esquematitzar la causa i els motius pel nombre d'infraccions comeses i el %
que representen del total?.
Quines han estat les variacions detectades respecte el mateix període del l'any
passat?.
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En cas de que les infraccions prosperin -anul.lacions de recursos, etc.- quina seria
la xifra de recaptació per part d'aquest Ajuntament per aquest motiu?.
Respecte a la Grua Municipal quantes actuacions ha practicat durant aquest
període de temps (01/01/96-15/05/96)?.
Quina ha estat la variació detectada respecte el mateix periode de l'any passat?".
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i diu que suposa que en el penúltim apartat de la
pregunta es deuen referir al 15-2-96.
El Sr. Esclusa explica que la quantitat de denúncies practicades és de 1.571, de les
quals estacionament indegut és el 94%, els semàfors en vermell l’1,01% , no obeir
senyals 0,95 %, circular per illa vianants 0,38%, no portar casc 0,38%, ciclomotor
amb passatger 0,70 %, velocitat radar 1,40 %, no obeir ordres de l’agent 0,18%, no
portar cinturó 0,13 %, obstacles a la circulació 0,13% i d’altres motius 0,32 %.
La variació que hi ha hagut respecte el mateix període de l’any 1995 ha estat una
reducció de 207 denúncies.
Tenint en compte que aproximadament prosperen un 70 % de les infraccions i tenint
en compte que hi ha tres períodes, el pagament abans de 10 dies, el període
voluntari pagant el preu íntegre, o per via executiva, en aquests moments és
impossible saber les xifres exactes de la recaptació. Més endavant, si cal, ja les hi
podran donar.
Respecte a la grua municipal, ha practicat 247 actuacions i vénen a ser 20
actuacions menys que el mateix període de l’any 1995.

9.3. PREGUNTA NÚM. 3 DEL GMPP
Aquesta pregunta ha estat retirada pel mateix grup proponent.
9.4

PREGUNTA DEL GMCIU

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"D'acord amb les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació de la ciutat
referents a la nova revisió cadastral,
El Grup Municipal de CiU,
PREGUNTA
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Quins compromisos s'ha adquirit davant els agents econòmics i socials de la
ciutat?".
El Sr. Teixeiro i Macipe respon que fou una reunió cordial i van parlar de bastants
conceptes. Van parlar de la relació de la capacitat econòmica i dels impostos, de
l’equitat distributiva, que quin millor valor paramatritzable que el valor cadastral per
relacionar-se amb el cost de la ciutat, que Manresa és un dels pocs ajuntaments de
Catalunya superiors a 50.000 habitants que té el valor cadastral més antic, que no
hi ha cap poble a la comarca del Bages, amb valors cadastrals en base a l’any
1994, que el valor de la unitat d’actuació en totes les ciutats de Catalunya és
superior al de Manresa, van parlar també de l’evolució dels tipus d’aplicació de l’IBI
quan s’ha efectuat una revisió cadastral, i va acompanyar xifres de totes les
revisions cadastrals a Espanya i de la incidència dels tipus mitjans d’IBI.
Contestant concretament quins compromisos s’han adquirit davant dels agents
econòmics i socials de la ciutat, el Sr. Teixeiro explica que foren els següents:
Primer.- La revisió cadastral es realitzarà sobre l’actual Pla General de 1996, per la
qual cosa han d’esperar a l’aprovació definitiva. Segon.- Crearan una comissió
informativa. Tercer.- Tot el plenari, no només l’equip de govern, vol fer una revisió
cadastral ben feta, i això requereix uns estudis tècnics i econòmics perfectes, i tenint
en compte que es necessita l’aprovació definitiva del Pla, i això ve com a
conseqüència d’un treball de la Generalitat, després de l’aprovació parcial de
l’ajuntament de Manresa, que els tipus d’IBI han d’estar decidits abans del 30 de
juny de 1996, entenen que és bastant complexe, bastant difícil que la revisió es faci
l’any 96, amb efectes 97, sinó que possiblement haurà de ser el 97 amb efectes 98.
En qualsevol cas, aquest tercer punt depèn de si tota l’agenda es pot realitzar
conseqüentment. Insisteix en què la idea és fer una revisió cadastral perfectament
ben realitzada i això requereix una agenda una mica complicada, tal i com va el
calendari.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 23 hores, la qual cosa, com a Secretari certifico, i s’estén la present Acta en
els fulls del paper segellat de la Generalitat núm................... i correlatius fins el
..................

EL SECRETARI

L’ALCALDE
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