Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la C
Manresa, el dia 18 d'octubre de 1994 . Es reuneixen el s
tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió d e
la Corporació núm . 12, amb caràcter ordinari, e n
convocatòria .
ASSISTENTS :

Alcalde-Presiden t
Il .lm . Sr . Juli Sanclimens Genesc à
Tinents d'Alcald e
Sr . Marcel .lí Llobet Coromina s
Sr . Francesc De Puig Viladrich
Sr . Pere Oms Pon s
Sr . Eduard Bohígas Santasusagn a
Sr . Josep Maria Sala Rovir a
Sra . Teresa Just Rib a
Sra . Maria Rosa Riera Montserra t
Regidors
Sr . Pere Sobrerroca Camp s
Sr . Antoni Berenguer Casa s
Sr . Jordi Rodó Rod à
Sr . Pere Vilarasau Serracant a
Sra . Carme Vidal Vintr ó
Sr . Manuel Cano Navarr o
Sr . Jordi Valls Rier a
Sr . Joaquim García Coma s
Sr . Jacint Carrió Vilasec a
Sr . Joaquim Collado Llor t
Sr . Joan Carles Canongia Geron a
Sra . Ma Angels Crusellas Serr a
Sr . Ignasi Perramon Carri ó
Sr . Carles Esclusa Espina l
Sr . Magí Mas Fon t
Sr . Josep Balet Olle r
Secretari Genera l
Sr . Miquel Corbella Pijua n
Interventor
Sr . Josep Trullàs Flotat s

ABSENTS :
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Sr . Jordi Marsal Muntal à

A l'inici de la sessió no hi és present la Sra . Carme Vidal i
Vintró que s'incorpora a la sessió essent les 20 h i 10 min e n
el punt 3 .2 de l'ordre del dia .
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 05 min ,
i després de comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui se r
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumpte s
compresos en l'ordre del dia següents :
1 .-

APROVACIO ACTA ANTERIO R

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que va teni r
lloc el dia 20 de setembre de 1994, la còpia de la qual s'h a
distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se ca p
observació es considera i es declara aprovada per unanimitat del s
23 membres presents, l'acta de la sessió anterior que correspo n
al dia 20 de setembre de 1994, sense cap modificació .
2-

OüESTIONS PRèVIE S

2 .1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER L A
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS . 37, 38, 3 9
i 40, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 26 DE SETEMBRE I 3
D'OCTUBRE DE 1994, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE D E
LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DEL S
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE LA
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113 .1 .b) DE L
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE .

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingu t
dels acords i actes de les sessions de la Comissió de Govern d e
dates 12, 19 i 26 de setembre i 3 d'octubre de 1994, mitjançan t
la distribució dels esborranys corresponents als portaveus del s
grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de contro l
i fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, i dels articles 104 i 113 .1 .b) del RD 2568/86, de 28 d e
novembre .
2 .2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR . ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMP TE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22 .2 a) DE LA LLEI 7/85, D E
2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 1 104 DEL RD 2568/86 . DE 2 8
DE NOVEMBRE .

Es posen a disposició dels Srs . Regidors els Decrets dictats pe r
l'Il .lm . Sr . Alcalde-President i els seus delegats, des d e
l'anterior donació de compte, quedant acomplert per l'assentiment
unàníme dels presents el tràmit de control i, en concret, de l
Decret de l'Il .lm . Sr . Alcalde-President, de 17-10-94, sobr e
personació de l'Administració i del Decret del Tinent d'Alcald e
i Règim Interior de 7-10-94 sobre contractació en règim labora l
temporal de Fco . José Fernandez Benítez, en els termes de 1'arti cles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104

del RD 2568/86, de 28 de novembre .
2 .3 . DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-9-94, pEL
OUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA DE SUBSTITUCIÓ FILTR E
-~_
CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLÍMPICA
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per part de l'Enginyer, Cap de la Secció d'Enginyeria ,
s'ha emès informe declarant emergent l'obra de Substitució filtr e
i canvi de xarxa de canonades de la piscina olímpica, proposant se la seva adjudicació a INEACO, SL, per un preu de 12 .706 .18 1 1 PTA .
L'Alcalde-President de 1'Excm Ajuntament de Manresa, consideran t
les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 d e
la Llei 7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgàni c
Municipal, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, de l a
Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 1 8
d'Abril, i de conformitat amb el que prescriu l'art . 21 lletra
j) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i 1' ar t
267 de la Llei Municipal de Catalunya, en concordança amb l'art .
117 del R .D .L . 781/86 de 18 d'abril - Text Refós R .L .- i amb
l'art . 158 .6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de
contractació d'obres d'emergència tenint en compte el greu peril l
que afecta a la seguretat pública, i no existint crèdit pressupostari, segons el Sr . Interventor, personalment i sota la meva
responsabilitat, resolc el següent :
lr .- Declarar emergent l'obra de SUBSTITUCIO FILTRE I CANVI D E
XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA .
2n .- Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21, j) de l a
Llei 7/85 de 2 d'abril, una despesa extraordinarïa d e
12 .706 .181 1 - PTA i habilitar per atendre aquesta despesa un a
partida pressupostaria amb la denominació d'obra emergent d e
SUSBSTITUCIO FILTRE I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCIN A
OLIMPICA, de conformitat amb l'art . 267 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 11 7
del RDL núm . 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R .L .- i 158 .6 d e
la Llei 39/88 d'Hisendes Locals . Determinant-se que la despes a
haurà de justificar-se mitjançant certificació d'obra expedid a
pel Director Facultatiu i aprovada degudament per 1'Orga n
Municipal Competent .
3r .- Contractar amb caràcter emergent l'obra de SUBSTITUCI O
FILTRE T CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA i
adjudicar-la a l'entitat mercantil "INEACO, SL" (C .I .F . B59385153 ca . Ermengarda, 6 bx - Barcelona), per un pressupost d e
12 .706 .181'- (inclòs 1'I .V .A .), amb subjecció al que dispos a
l'art . 267 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ,
en concordança amb els articles 117 de RDL núm . 781/86 de 1 8
d'abril -Text Refós R .L .- i 158 .6 de la Llei 39/88 d'Hisendes
Locals . L'obra haurà d'iniciar-se d'immediat a la recepció de l a
notificació, de conformitat amb 1' informe emès pel Cap del Serve i
acctal ., d'Urbanisme i Política Ambiental .
4t .- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives que

d'acord amb el Plec de Clàusules tipus administratives i
tècniques de la contractació directa d'obres de 1'Ajuntament ,
regiran la contractació directa de l'obra de SUBSTITUCIO FILTR E
-I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA, fixant-s e
una garantia definitiva de 441 .954'- PTA
5è .- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Pl e
de la Corporació . "
2 .4 . DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 30-9-94 ,
SOBRE COMPAREIXENÇA AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NfTM .4
EN JUDICI DECLARATIU DE CONGNICIÓ PER LA RESOLUCIÓ D'U N
CONTRACTE D'ARRENDAMENT URBÀ D'UN LOCAL EXISTENT A L A
CRUÏLLA DELS CARRERS MN . JACINT VERDAGUER T CRA . PONT D E
VILOMARA
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en data 20 de setembre de 1994 ha tingut entrada e n
aquest Ajuntament la Cèdula de notificació de 15 de setembre d e
1994 del Jutjat de Primera Instància núm . 4 de Manresa, dictad a
en la relació al judici declaratiu de cognició núm . 259/94 ,
iniciat a causa de la demanda interposada per ROSA CLOTET FIRMAT ,
ANTONIO CLOTET SANPERA I LLUIS CLOTET SANPERA, i per la qual e s
demana la resolució del contracte d'arrendament urbà del loca l
existent a la cruïlla dels carrers Mn . Jacint Verdaguer i Crta .
Pont de Vilomara .
Atès el que disposa l'article 68 .1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre l'obliga ció 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 Loca l
de Catalunya, en el mateix sentit .
Atès que 1' article 51 . 1 . m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim
Local de Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accion s
judicials i administratives en cas d'urgència, i tenint en compt e
el curt termini per compareixer en aquest judici .
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei dels Servei s
Jurídics i de Programació .
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes HA RESOLT :
lr .- COMPAREIXER davant el Jutjat de Primera Instància núm . 4 d e
Manresa en el judici declaratiu de cognició núm . 259/94, com a
conseqüència de la demanda formulada contra aquest Ajuntament per
ROSA CLOTET FIRMAT, ANTONIO CLOTET SANPERA i LLUIS CLOTE T
SANPERA, i per la qual es demana la resolució del contracte
d'arrendament urbà del local existent a la cruïlla dels carrer s
Mn . Jacint Verdaguer i Crta . Pont de Vilomara .
2 .- NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador del s
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el procedimen t
esmentat a l'apartat anterior i designar a la lletrada e n
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, la Sra . MARIA ANGEL S
CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica en el procediment

referenciat .

1

3 .- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primer s
ordinària que celebri, d'aquest Decret, atesa la urgènci a
s'ha hagut de comparèixer en aquest judici . "
2 .5 . DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, D E
DATA 5-10-94, PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA CIVIL D E
SUBSTITUCID FILTRE I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA
PISCINA OLÏMPIC A
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per part de l'Enginyer, Cap de la Secció de Polític a
Ambiental , s'ha emès informe declarant emergent l'obra civil d e
substitució filtre i canvi de xarxa de canonades de la piscin a
olímpica, proposant-se la seva adjudicació a EXCA J . MAS, SL ,
per un preu de 3 .248 .658 1 - PTA .
Com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa ,
actuant per delegació del senyor Alcalde-President, d'acord am b
les atribucions conferides mitjançant decret de 17 de juny d e
1991, modificat parcialment per Decret de 14 de setembre de 1993 ,
i de conformitat amb el que prescriu l'art . 21 lletra j) de l a
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art . 26 7
de la Llei Municipal de Catalunya, en concordança amb l'art . 11 7
del R .D .L . 781/86 de 18 d'abril - Text Refós R .L .- i amb l'art .
158 .6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de contrac tació d'obres d°emergència tenint en compte el greu perill qu e
afecta a la seguretat pública, i no existint crèdit pressuposta ri, segons el Sr . Interventor, personalment i sota la mev a
responsabilitat, resolc el següent :
1r .- Declarar emergent l'OBRA CIVIL DE SUBSTITUCIO FILTRE I CANV I
DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA .
2n .- Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21, j) de l a
Llei 7/85 de 2 d'abril, una despesa extraordinaria de 3 .248 .658' PTA i habilitar per atendre aquesta despesa una partida pressu postària amb la denominació d'OBRA CIVIL EMERGENT DE SUBSTITUCI O
FILTRE I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA, d e
conformitat amb l'art . 267 de la Llei Municipal i de Règim Loca l
de Catalunya, en concordança amb els articles 117 del RDL núm .
781/86 de 18 d'abril -Text Refós R .L .- i 158 .6 de la Llei 39/8 8
d'Hisendes Locals . Determinant-se que la despesa haurà d e
justificar-se mitjançant certificació d'obra expedida pe l
Director Facultatiu i aprovada degudament per 1'Organ Municipa l
Competent .
3r .- Contractar amb caràcter emergent l'OBRA CIVIL DE SUBSTITUCI O
FILTRE I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA i
adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCA J . MAS, SL" (CIF B 59385153 ca . Sant Joan d°en Coll núm . 42-44 - Manresa) per un
pressupost de 3 .248 .65 8 1 - PTA (inclòs 1'I .V .A .), amb subjecci ó
al que disposa l'art . 267 de la Llei Municipal i de Règim Loca l
de Catalunya, en concordança amb els articles 117 del RDL núm .
781/86 de 18 d'abril -Text Refós R .L .- i 158 .6 de la Llei 39/8 8
d'Hisendes Locals . L'obra haurà d'iniciar-se d'immediat a l a
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recepció de la notificació, de conformitat amb 1' informe emès pe l
Cap del Servei acctal ., d'Urbanisme i Política Ambiental .
4t .- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives qu e
d'acord amb el Plec de Clàusules tipus administratives i
tècniques de la contractació directa d'obres de l'Ajuntament ,
regiran la contractació directa de l'OBRA CIVIL DE SUBSTITUCI O
FILTRE I CANVI DE XARXA DE CANONADES DE LA PISCINA OLIMPICA ,
fixant-se una garantia definitiva de 112 .997'- PTA .
5è .- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Pl e
de la Corporació . "
2 .6 . DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE-DELEGAT D E
RÈGIM INTERIOR DE DATA 7-10-94, PEL QUAL ES NOMENA AM B
CARÀCTR INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ LA SRA . MARIA CARMEN PAZO S
I GÓMEZ, COM A TELEFONISTA, EN SUSTITUCIÓ DE LA SRA . MART A
SOLÉ I CAMP S
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent :
"Atès que la Sra . MARTA SOLE i CAMPS, que desenvolupa le s
funcions de telefonista, adscrita a Secretaria General, v a
presentar baixa per malaltia amb efectes del dia 3 d'octubre d e
199 4
Atès que aquesta baixa es preveu que sigui llarga i és manifest a
la necessitat de la seva substitució donades les característique s
del lloc de treball que ocupa la Sra . Solé .
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta vacant é s
laboriosa i requereix pel procediment normal, un període de temp s
que no és operatiu en aquest cas, donada la urgència .
Atesa la proposta de nomenar amb caràcter de funcionari inter í
de substitució i pel procediment de màxima urgència, a la Sra .
MARIA CARMEN PAZOS i GOMEZ, fins que es reincorpori al servei l a
Sra . MARTA SOLE i CAMPS, donat que reuneix els requisit s
necessaris per a exercir les funcions de telefonista .
Atès que la interinitat es contempla en les condicions observades
en la Llei 7/1985 de 2 d'abril i en el Reial Decret Legislati u
781/86 de 18 d'abril i el Decret 214/90 pel qual s'aprova e l
Reglament del Personal al Serveis de les Entitats Locals .
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de l a
delegació conferida pel Sr . Alcalde, mitjançant decret de dat a
17 de juny de 1991, modificat parcialment per decret de 14 d e
setembre de 1993, RESOLC :
1r .- Nomenar amb caràcter interí de substitució, i pel procediment de màxima urgència, a la Sra . MARIA CARMEN PAZOS i GOMEZ am b
CIF 39 .360 .276-P, com a telefonista, per tal de substituir a l a
Sra . MARTA SOLE i CAMPS, que va presentar baixa per malaltia am b
efectes del dia 3 d'octubre de 1994, i que es preveu que sigui
llarga . La nomenada s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa
de possessió i aquest nomenament s'extinguirà de forma automàtica
en la data en que es reincorpori al servei actiu la titular del

lloc de treball .
2.- Donar compte al Ple de la Corporació el present Decret i
publicar el present nomenament al Butlletí Oficial de l a
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya . "
3.- PRESIDENCIA
3 .1 . APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM .
3/1994, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGEN T
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverse s
obligacions municipals que no poden demorar-se fins l'exercic i
de 1995, i sent insuficient el crèdit consignat al Pressupos t
Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenien t
ordenar la incoació d'un expedient de concessió de suplements d e
crèdit, a fi i efecte de modificar el crèdit pressupostar i
necessari per fer front a les despeses esmentades .
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aques t
Ajuntament, l'expedient de concessió de suplements de crèdits ,
es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, proposan t
1'adopcio dels següents acords :
Primer .- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despese s
d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromese s
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu per finançar el s
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no e s
poden demorar fins a l'exercici de 1995 .
Segon .- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits númer o
3/1994 dins el Pressupost Municipal vigent, amb especificació d e
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, e n
relació amb el 150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre ,
reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà a l
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, pe r
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-l o
i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprova t
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessi n
presentat reclamacions . "
El Sr . Sala i Rovira diu que hi havia unes regularitzacion s
pendents, per qüestions de nòmina i per la partida que f a
referència a control de trànsit que, i com que en el me s
d'octubre encara es té temps material per fer ajustos de cara a l
pressupost de l'any 1994, presenten aquesta proposta de canvi d e
partides, d'import de 8 .220 .000 ptes .
El Sr . Valls i Riera diu que és un canvi de partides importan t
però no dels més importants que han arribat a aquest Ple, i
demana si li podrien donar una explicació de l'increment d'òrgan s
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de govern, despeses de representació en 2 .250 .000 pessetes .
El Sr . Sala i Rovira respòn que el tema de despeses de represen tació fa referència als regidors amb dedicació exclusiva i ,
aleshores si ho recorden, ja l'any passat hi va haver un regido r
que va passar, a mitjans d'any, de dedicació exclusiva a
dedicació parcial i suposa que a l'hora de fer el pressupost e s
devien agafar dades de començaments de 1993 i aquest ball s'h a
de corregir en aquests moments perquè si no, es podria arriba r
a finals d'any amb un excés per una banda, i amb un dèficit per
l'altra, i d'aquesta manera quedarà compensat . I es compensa dins
les mateixes partides, com es pot veure .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatiu s
(12 CiU, 1 GMP) i 10 abstencions (7 GMS i 3 ENM) .
3 .2 . AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL E N
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "CONDICIONAMENT PLANTA BAIXA ,
EDIFICI LA FLORINDA "
Es fa constar que, essent les 20 h i 10 min, s'incorpora a l a
sessió la Sra . Carme Vidal i Vintró .
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Informat favorablement per la Comissió d'Urbanisme, en sessi ó
de data 11 d'octubre de 1994, el Projecte "Condicionament plant a
baixa edifici La Florinda", per un import de 13 .999 .999 pessetes .
Atès que el projecte esmentat es realitzarà entre els exercici s
de 1994 i 1995, preveient-se l'expedició de certificacions d'obra
durant l'exercici de 1994, per un import no superior a 10 .000 .00 0
de pessetes i la resta durant l'exercici de 1995, fins a la
finalització de l'obra .
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l'adopci ó
dels següents acords :
lr .- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l'execuci ó
del Projecte "Condicionament planta baixa edifici La Florinda "
per un import de 13 .999 .999 pessetes .
Es fixa la despesa plurianual de la següent forma :
ANY 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .000 .00 0
ANY 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .999 .99 9
TOTAL

13 .999 .999

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

Tot això, de conformitat amb allò que disposa l'article 155 de
la LLei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisende s
Locals .
2n .- Consignar en el Pressupost Municipal de 1995, l'anualita t
de 3 .999 .999 pessetes, per atendre la despesa corresponent a
l'esmentada anualitat . "

h

El Sr . Sala i Rovira diu que com que s'aprovarà també el parc e e ,'
de la planta baixa de la Florinda, i com que al mateix temi ,
aquesta és una obra que començarà la seva execució molt1a anç à
el mes de novembre, i com que és una obra relativament curta _
d'execució, entenen que l'execució d'aquesta obra en el}çiéc~~u s
d'aquest any, com a màxim portarà una despesa de 10 miliòn ,èVeR .4
pessetes, i que els restants 3 .999 .999 passaran a ser
pressupost de 1995 . Per això es demana aquesta plurianualitat ,
tot i que en la partida pressupostària de l'exercici 1994, l a
xifra de diners que consta en aquests moments és superior a
aquests 10 milions de pessetes, però l'execució de l'obra no ser à
superior a la mateixa .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
3 .3 . APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL D E
L'EXERCICI DE 1993 .
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l'exercici d e
1993, ha estat informat favorablement, per la Comissió Especia l
de Comptes, d'aquest Ajuntament, en la reunió de 26 de juliol d e
1994, i exposat al públic, juntament amb els seus justificant s
i l'informe de l'esmentada Comissió mitjançant anunci publica t
en el Butlletí Oficial de la Província, núm . 202 de 24 d'agos t
de 1994, i en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, no havent se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més ,
cap reclamació en contra, per tot el qual, l'Alcalde qu e
subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
dels següents acords :
1r .- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal d e
l'exercici de 1993, rendit per l'Alcalde, integrat pels compte s
i estats anuals que consten a 1' expedient i que ha estat informa t
favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aques t
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'art . 19 3
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisende s
Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació .
2n .- L'aprovació del Compte General a
anterior, s'entén sens perjudici de la
Tribunal de Comptes, en virtut d'allò
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Locals . "

què fa referència l'acor d
fiscalització externa de l
que disposa l'article 20 4
Reguladora de les Hisende s

E1 Sr . Alcalde expressa que hi ha una proposició del gru p
municipal de 1'ENM que per raó de la matèria es podria tracta r
en aquest punt . Diu que si ningú no hi té inconvenient e s
debatrien conjuntament els dos temes, ja que la proposició f a
referència al compte general del pressupost .
9 .2 . PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA D E
MANRESA SOL .LICITANT INFORME-DEBAT SOBRE EL PUNT DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 93 "SALD O
DE DUBTÓS COBRAMENT" . D'IMPORT 184 .447 .040 PTA
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El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Arran de la donació de compte al Ple de la Corporació de l a
liquidació del pressupost municipal de l'exercici 1993 i, veien t
que en el punt 3 .2 del document hi ha "184 .447 .040 ptes . de Saldo
de dubtós cobrament" és pel que proposem :
lr .- Que s'obri debat sobre totes les circumstàncies concurrent s
en les gestions, tant polítiques com tècniques, amb les institu cions deutores (Generalitat de Catalunya, Guàrdia Civil, Incasol ,
etc) a fi de requerir-los el pagament dels seus deutes al nostr e
Ajuntament .
2n .- Quin total del deute de 184 .447 .040 ptes . ja ha prescrit? "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que el tancament o l'aprovació de l
Compte General del Pressupost és la informació que d'una form a
molt detallada ve donada en l'expedient que s'ha pogut consulta r
i part del qual es va entregar per al seu anàlisi . Entenen qu e
és una informació que ha estat elaborada pels serveis tècnics que
reflecteix la situació de la Corporació amb data 31-12-93 i qu e
té incorporat el dèficit acumulat de l'exercici juntament amb el s
dèficits anteriors, així com també una partida que és la previsi ó
d'insolvències, la qual ha motivat aquest informe-debat sol .lici tat per 1'ENM . En tot cas, diu que potser si s'hagués d'entra r
amb major profunditat en algún tema, analitzarien el que calgués .
Però si que passaria a donar informació respecte a les gestion s
que s'han fet en els diferents àmbits d'aquests deutes que resten
pendents i que en el tancament pressupostari de l'any 1993 es v a
creure adient per part dels serveis tècnics incorporar aquest a
previsió per insolvències . Primer farà un repàs general de le s
diferents partides que composen aquest saldo, i a continuaci ó
explicarà les gestions, a grans trets, que s'han seguit en el s
tres grans paquets . D'entrada, cal dir, que l'import dels deute s
que queden reflectits en aquesta previsió per insolvències d e
184 .447 .040 ptes . s'han de dividir en dues xifres . La una d e
154 .447 .040 que és el que realment resta pendent de cobrar pe r
part de diferents institucions, siguin a nivell estatal o sigui n
a nivell autonòmic i els altres 30 milions de pessetes són el s
mateixos, que per un problema de cautela comptable es va n
utilitzar en el tancament de l'any 1992, i si ho recorden el s
regidors, diu que per primera vegada segons el sistema comptabl e
nou, de partida doble, hi ha una provisió a nivell general de 3 0
milions de pessetes . A l'any 1993 es continua mantenint aquest a
partida de 30 milions de caràcter genèric sense cap imputaci ó
concreta per un problema de risc de provisions de possibles
insolvències i si que s'hi incorpora com una provisió d'insolvència amb noms i cognoms una relació de la qual ara es far à
menció i que té un import dels 154 .447 .040 pessetes . De què e s
composa l'import d'aquests milions ho dirà cronològicament ta l
i com ho té apuntat . E1 primer és la Direcció General de l a
Guàrdia Civil que té un deute, a 31-12-93, de 29 .814 .230 i hi h a
també el Ministeri de Justícia, amb un import molt petit i qu e
fa referència, a més, no a l'any anterior sino a l'any 1990, d e
124 .200 pessetes ; la RENFE amb 239 .005 pessetes de deute ; e l
Ministeri de Transports i Comunicacions, que és un tema d e
l'oficina de Correus i Telègrafs de Manresa, 53 .239 ; l'Institut

Català del Sòl, 98 .166 .902 ; la Generalitat de Catalunya ,
cert agrupament, 20 .783 .809 pessetes i que depenen de difer e
impostos i taxes i de diferents Conselleries ; i ADIGSA, com a
empresa pública, 5 .265 .655 pessetes . I tot això sumat dóna el s
154 milions . Un cop detallat el deute, el Sr . Sala passa a
recopilar la història d'aquests deutes . En primer lloc, diu qu e
el tema de la Direcció General de la Guàrdia Civil prové de le s
obres que es van portar a terme entre els anys 1991 i 1993 i
1'ICIO corresponent, i en el seu moment es van fer les gestion s
per al cobrament, i posteriorment s'han fet gestions de recorda tori per aconseguir el cobrament i, sempre la contesta ha esta t
correctíssima, dient que no hi ha cap problema i que ja ho tene n
previst com a pendent de pagament, però que l'administració, co m
és públic i notori en aquests moments que hi ha certs probleme s
de tresoreria, i que en el seu moment ja faran front a això .
Lògicament per part de l'equip de govern, l'interès seria qu e
aquest moment fos com més aviat millor ja que el seu import ,
sense ser el més important, sí que té un pes quantiós . Passar à
per sobre de les quantitats petites, perquè són problemes d e
gestió que es van seguint i se solucionaran . Ara explicarà el s
dos deutes importants que són el de 1'INCASOL i el d'ADIGSA ,
empresa pública . Pel que fa a 1'INCASOL ha de dir que el prime r
deute pendent, prové de l'any 1984, i que la suma d'aquest s
imports es va anar reduint i compensant amb diferents compensacions de deute, i en aquests moments s'està en 98 milions d e
pessetes . En aquests moments es disposa d'una xifra al voltan t
de 14 milions i escaig de pessetes, i que estan pendents d e
compensar, amb la qual cosa es podria reduir aquesta xifra . I pe l
que fa a ADIGSA hi ha aquests 5 .265 .000 pessetes . I centrant e l
tema de la Generalitat, de 1'INCASOL i ADIGSA han de dir que, de s
de fa més de dos anys es va començar una negociació paral .lela
per un cantó amb ADIGSA i per l'altra amb 1'INCASOL, ja que u n
gestiona el tema de sòl i l'altre el d'immobles, es va comença r
una negociació a fi i efecte de poder portar a terme la fórmul a
que tots aquests imports quedessin actualitzats al dia . També
recordaran que amb data 27-12-93 es va passar pel Ple un conven i
que era un acord de liquidació de deutes entre ADIGSA i l'Ajunta ment de Manresa que va ser aprovat, i lògicament pensaven qu e
tindria efectes ràpidament, però un cop passat pel Ple i aprova t
aquí van demanar a ADIGSA que fes el propi pel seu Consel l
d'Administració, i van contestar que sí que ho tenien pendent i
que ja ho farien, que ho estaven acabant de revisar, perqu è
aquest tema el volien deixar lligat amb el tema de 1'INCASOL . E l
tema a partir d'aquí va quedar en suspens i van continua r
avançant les negociacions amb 1'INCASOL i van arribar a un s
principis d'acord que els van fer arribar a finals de jun y
començaments de juliol, i que es va trametre als servei s
financers de l'ajuntament perquè hi donessin una visió de conjun t
i al mateix temps emetessin un principi d'informe al respecte .
Un cop analitzat pels serveis financers de l'Ajuntament va n
trobar un nombre reduït de temes a renegociar, pel fet que n o
s'adaptaven al que en principi havia de ser el cobramen t
d'impostos i en aquests moments van tenir un canvi d'impression s
amb la gent d'Incasol i estan pendents d'una entrevista qu e
suposa que tindran la setmana que ve amb la gent de 1' Incasol pe r
tal d'intentar lligar els temes pendents en els quals, sen s
dubte, s'ha d'arribar a un acord perquè les administracions igua l
que tenen deures també tenen obligacions i, els impostos mentr e
no surti una legislació contrària, s'han de liquidar . Ara bé, en

el cas de la Generalitat i concretament parlant de 1'Incasol i
Adigsa, l'equip de govern ha portat una negociació molt pausada ,
equilibrada, en tant en quan valoren com a equip de govern, qu e
1'Incasol i Adigsa porten invertits a la ciutat de Manresa en el s
últims anys entre els diferents polígons i millores que han
realitzat en els mateixos i s'està referint tant a polígon s
d'habitatge com a1 polígon de Bufalvent, porten invertits alt per
alt diversos centenars de milions de pessetes i no l'estranyari a
que en aquest moment poguessin quadrar per sobre dels 500 milions
de pessetes, si bé és cert que una cosa no eximeix de l'altra ,
però sí que si hi ha un principi de voluntat d'arribar a un acord
s'han d'exhaurir tots els camins possibles per poder arribar a
aquest acord . Perquè és voluntat d'aquesta Corporació, no tan t
sols de l'equip de govern, que les institucions que véne n
invertint de forma normal i anual en diferents instal .lacions i
equipaments de la ciutat, continuï amb la mateixa línia, sens e
que això vulgui dir que l'Ajuntament de Manresa i, en aquest cas ,
l'equip de govern, baixi la guàrdia respecte a la normal evoluci ó
en el cobrament dels diferents impostos, taxes o preus públic s
que hi puguin haver en aquestes administracions . Pel que fa a l a
part de deute que ja ha prescrit, diu que l'equip de gover n
considera que si bé, a nivell legal, hi pot haver una part de l
deute que ha prescrit, sens dubte, també entenen que a l'haver-h i
un principi d'acord i fins i tot un pacte aprovat per l'Ajuntament de Manresa d'acord amb ADIGSA i les negociacions que s'esta n
portant a dins de l'àmbit de 1'INCASOL amb l'Ajuntament, sempr e
en tot moment estan parlant de tot l'import del principal que e s
deu a l'Ajuntament de Manresa, és a dir, mai s'ha parlat i aix í
ho tenen entés aquestes institucions, que hi hagi res prescrit .
Això va quedar molt clar, que es prendria el temps necessari pe r
arribar a un acord i a un pacte, però en cap cas aquest seria u n
motiu perquè es deixés morir pel camí part del deute que hi pugu i
haver, i prova d'això és que amb els imports que hi havia en e l
pacte que ja ha passat per aquest Ple amb Adigsa, i amb l'esborrany que ja està enviat per part d'Incasol també amb aques t
ajuntament, els imports dels 98 milions de pessetes consten
íntegrament en aquest principi de conveni, però en cap momen t
l'Ajuntament de Manresa ha considerat que hi hagués res prescrit ,
ni l'Incasol ni Adigsa .
E1 Sr . Esclusa i Espinal diu que des de 1'ENM, aquest muntant d e
184 milions seria fumut per la ciutat que l'any que ve fossi n
incobrables, amb l'augment que significaria això per al dèfici t
de la ciutat, i creu que s'han d'esmerçar tots els esforços pe r
cobrar-los, però al cobrar-los també creu que s'han de cobrar am b
diner . Bàsicament el dèficit s'eixuga amb diner, i no voldrie n
que fos a base de contraprestacions, amb edificis etc .
E1 Sr . Balet i Oller diu que no veu bé aquest assumpte perquè s i
bé el Sr . Sala diu que no ha prescrit, en l'informe del Sr .
Tresorer s'assenyalava que la part més important del deute h a
prescrit, i que s'han fet les gestions necessàries per pode r
cobrar de 1'Incasol, i per tant, si es posa a morosos, és que e s
dóna gairebé per perdut, i per tant, si això es pot cobrar i é s
bo, ha d'anar a l'actiu, i no com a morós . No està bé que l a
ciutat perdi els 98 milions que té adeutats 1'Incasol, i qu e
troba que és una institució prou sòlida perquè hagi de tenir e l
desprestigi que sigui incobrable, i això sense parlar de l a
Guàrdia Civil, ja que si la Guàrdia Civil comença per negar-se

als seus deutes, ja es pot acabar . Per tant, que es mantïtngüi e l
criteri de ser exigibles per via executiva als deú ttes d e
1'Incasol en vers l'Ajuntament de Manresa, sense qu' hagi
d'intentar fer-los prosperar per via contenciosa-administràti ;va. ,
i no entén que si es diu que 1' Incasol és una entitat, en 1auà1
es possible poder actuar en contra, i que també se li pot fer e l
requeriment de pagament com a acció prèvia, no entén perquè n o
es fa tot això . No està conforme amb tota aquesta partida de
morosos perquè no s'adiu, ja que si és culpable és un actiu i co m
a actiu no pot passar com a morós . Demana al Sr . Interventor un
aclariment en el sentit de si reconeix que realment això és u n
possible morós o un actiu en potència . Diu que s'abstindrà en
aquest dictamen perquè no ho veu clar .
E1 Sr . Alcalde dóna la paraula al Sr . Interventor, a petició de l
Sr . Balet, i expressa que des del punt de vista tècnic, el tem a
de la provisió per insolvències juga igual que a l'empres a
privada, i això obliga una mica a explicar-ho des del punt d e
vista comptable, és a dir, el que es fa és considerar com un a
despesa l'import i es comptabilitza a l'actiu, i més que a
l'actiu en el deure, en l'assentament del deure hi va el compt e
de pèrdues i guanys i, com a contrapartida és la previsió per
insolvències que figurarà en el passiu del balanç . Això no t é
incidència en el resultat pressupostari ni en té en el romanen t
de tresoreria directament, i sí el té, en canvi, en el resulta t
patrimonial, en el resultat econòmic financer de la Corporació ,
que és aquesta magnitud que ha sorgit ara a l'Ajuntament de nou ,
una mica novetosa, i que ve del camp privat, i que l'administra ció s'hi ha d'anar acostumant una miqueta, i amb aquest resulta t
sí que incideix aquesta xifra .
El Sr . Valls i Riera diu que votaran afirmativament perquè és e l
reflex tècnic de la situació comptable del 1993 . No val la pen a
que ara s'entri a discutir un debat sobre el dèficit que es v a
fer en el seu moment, perquè ara es tracta de l'aprovació del s
Comptes Generals . Dit això, i entrant en el que és 1'informedebat que ha reclamat 1'ENM haurien de fer dues valoracions . un a
és la dels 154 milions i l'altra és la de 30 milions . La de 3 0
milions és exactament el mateix, una provisió d'insolvències d e
diferents ciutadans, i la de 154 milions afecta a la Guàrdi a
Civil, a l'ICS, i a diferents administracions públiques . Es creu ,
des de l'administració, que serà difícil el seu cobrament per ò
això no vol dir que l'administració pari de fer les gestion s
necessàries per cobrar . Perquè l'Ajuntament es troba amb l a
mateixa situació, no és una provisió d'insolvències que afect i
única i exclusivament a les administracions, sino que afecta a
les administracions i afecta també directament a ciutadans, i
cada any se n'hi van incorporant . E1 problema en aquest cas é s
que és una quantitat important, i que afecta indirectament a l
romanent de tresoreria perquè aquesta quantitat no hi és, estava
pressupostada, i el problema d'aquests moments és que afect a
directament o indirectament a la tresoreria perquè són quantitat s
que no apareixen . Expressa que la incorporació d'aqueste s
quantitats i d'aquestes partides s'ha fet des d'un punt de vist a
estrictament tècnic i ha d'estimar la seva correcció . Ara bé, pe l
que fa a les valoracions, diu que en primer lloc sí que s'ha d e
fer un esforç entre totes les administracions per evita r
situacions de contenciosos-administratius i contencioso s
jurisdiccionals entre administracions de l'àmbit que sigui . Es
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a dir, la col .laboració entre administracions és necessària . Pe r
altra part, han de valorar les diferents accions que fan le s
diferents administracions aquí . Diu aïxò, perquè de la mateix a
forma que poden valorar d'una forma positiva que 1'Incasol i
Adigsa hagin fet inversions sigui en poligons d'habitatge, o
polígons industrials, per valor de 500 milions de pessetes, s'h a
d°anar molt en compte en la utilització d'aquest criteri perquè ,
utilitzant el mateix criteri que és el mateix que el seu grup v a
fer servir en el seu moment, reclamar via contenciós-administra tiu uns 10-12 milions de pessetes a la Universitat Politècnica
per llicències d'obres, el seu grup va estimar en el seu momen t
i ho reitera avui, que no és la millor forma de tenir bones
relacions amb la Universitat Politècnica . Si es fan une s
valoracions pels intangibles o el valor afegit que incorpore n
unes administracions a dins el municipi, s'ha de fer per a totes ,
no per a unes . Dit això, hi ha un altre element, el que s í
comença a ser una mica preocupant és que es facin convenis a l a
mida de l°administració que sol .licita aquest conveni i qu e
aquesta administració, incompleixi . Això el preocupa i li const a
que al Sr . Sala també el preocupa, i es refereix al cas d'Adigs a
en concret . Es a dir, que es presenti a l'Ajuntament un conven i
de compensació de deutes d'una quantitat "X" i que per le s
circumstàncies que siguin l'altra part no accepti el conveni, j a
li sembla una mofa al Ple de l'Ajuntament de Manresa, i li const a
que el regidor d'Hisenda, en aquest cas, va fer moltes negocia cions amb Adigsa per portar aquest conveni finalment al Ple, i
el conveni finalment no ha servit per a res . Dit això, diu qu e
tot i que entre les administracions les relacions sigui n
correctes, també s'ha de complir amb les obligacions de cad a
administració . Creu que abans de la prescripció, s'ha de fer un a
reclamació, advertència del contenciós administratiu de determi nades quantitats . L'any 1984 1'Incasol tenia deutes amb l'Ajunta ment, que en 1°argumentació jurídica que 1'Incasol estimav a
oportuna, considerava que no l'havien d'aplicar, perquè no diue n
que no han de pagar perquè no volen sino que ho fan per mitj à
d°una argumentació jurídica . Aleshores finalment, no essent gair e
bo, s'ha d'arribar a la conclusió que l'Ajuntament de Manres a
tampoc pot estar 10 anys amb aquesta inseguretat, perqu è
l'Ajuntament reclama aquests diners, però és que l'altra part t é
una posició molt més tranquil .la i passiva, ja que qui queda
afectat a nivell de pressupost és directament l'Ajuntament d e
Manresa . Pensa que tenir un posicionament una mica mixt és e l
millor que es pot fer en aquest cas . I davant d'una situació e n
què es presenta un plec de clàusules per part d'Adigsa, qu e
l'aprova l'Ajuntament per unanimitat de tots els presents, i
Adigsa no compleix, pensa que s'hauria de pensar seriosament e n
fer una carta des d'Alcaldia o un acord del Ple en el sentit d e
dir que o se soluciona el tema d'una forma immediata o s'haur à
de plantejar el contenciós-administratiu, no per a res, sino pe l
fet que no es podrien prendre en seriositat els conveni s
d'Adigsa, si aquesta no els compleix . Ara bé no vol centrar l a
seva intervenció única i exclusivament en Adigsa, perquè hi h a
també altres administracions en aquest mateix cas . Creu i reiter a
novament que també és preocupant que existeixi un informe fet e l
8 d'abril de 1991 i posteriorment un altre del 25 d'abril ,
manifestant aquesta necessitat i que no s'hagi actuat . Aquest
informe és en definitiva el que es va presentar amb el tancamen t
del pressupost de 1993 . Presentar un contenciós administrati u
contra diferents administracions, li fa l'efecte que no és un

acord que afecta única i exclusivament a l'equip de gorn, sino .
que afecta al Ple de la Corporació . Creu que podrieri,,;pàrlar~
seriosament tots els grups municipals per plantejar contencc soS-tom"
administratius, no de totes les quanties, però sí de determinade s
quanties, les que són velles i que fa temps que es van arrossegant, i que abans d'arribar a la prescripció comença a ser bo i
prudent, que després de fer molts esforços per negociar s'arrib i
a que sigui el jutge qui determini qui té raó amb aquest s
principis de legalitat, i concretament l'aplicació de l'articl e
10, al qual fan referència constant tots els informes jurídics .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 20 vots afirmatius (1 2
CiU i 8 GMS) i 4 abstencions (3 ENM i 1 GMP) i, per tant, e s
declara acordat :
1r .- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal d e
l'exercici de 1993, rendit per l'Alcalde, integrat pels compte s
i estats anuals que consten a 1' expedient i que ha estat informa t
favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aques t
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'art . 19 3
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisende s
Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació .
2n .- L'aprovació del Compte General a què fa referència l'acor d
anterior, s'entén sens perjudici de la fiscalització externa de l
Tribunal de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 20 4
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisende s
Locals .
4 .-

AREA D'ACCIO CIUTADAN A

4 .1

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4 .1 .1 .

APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIÓ AMB
L'AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES PER A L'ORGANITZACIÓ D E
LA CAVALCADA DE REIS .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la necessitat d'organitzar la Cavalcada de Reis dins le s
festes de Nadal d'enguany .
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Agrupa ció Cultural del Bages" que des de fa anys ve col .laborant e n
l'organització de diferents actes culturals a la Ciutat d e
Manresa .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboraci ó
amb l'Agrupació Cultural del Bages per a l'organització de l a
Cavalcada de Reis d'enguany .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Regulador a
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament de Servei s
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de Subvencion s
de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el ler . Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura propos a
al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següent s
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A C O R D S
1er .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'Agrupació Cultural del Bages, per a
l'organització de la Cavalcalda de Reis que es realitzarà duran t
les festes de Nadal d'enguany, i de conformitat amb el text qu e
s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a 1°Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord
en tots els seus punts . "
El Sr . Llobet i Corominas diu que el conveni és com el de l'an y
passat i només té una petita diferència que és l'increment en l a
seva dotació econòmica, degut al fet que com que no hi ha local s
propis per a poder muntar les carrosses dels reis s'ha d'utilitzar el palau firal a hores intempestives i per tant, requerei x
tenir una persona de confiança que vagi a obrir, i a més tamb é
pagar la despesa de llum corresponent i per això s'ha fet aques t
increment, però la dotació per als costos generals és la mateix a
de l°any passat . "
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
4 .2 . REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT
4 .2 .1 .

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIÓ AM B
JOVE CAMBRA DE MANRESA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN SAL Ó
DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT DURANT LES VACANCE S
ESCOLARS DEL NADAL 199 4

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la necessitat de facilitar una forma d'esbarjo que ompl i
les vacances de Nadal al jovent comprès fins als 16 anys .
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Jov e
Cambra de Manresa" que des de fa uns anys ve organitzant acte s
d'aquest tipus a través de la fira "Campi qui Jugui" .
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col .laboraci ó
amb Jove Cambra de Manresa per a l'organització de la fira "Camp i
qui Jugui" d'aquest any 1994 .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Regulador a
de les Bases de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament de Servei s
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de Subvencion s
de l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següent s
A C O R D S
1er .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signar
entre aquest Ajuntament i Jove Cambra de Manresa (amb el núm . d e
CIF G-58390022), per a l'organització d'un Saló de la Infància

4>

Ad4 ;
i la Joventut per als nens fins a 16 anys durant els dies 1 ~ .lé s
vacances escolars del Nadal 1994 que portarà el nom gens iç d e
"Campi qui Jugui", i de conformitat amb el text que s'acoany a
a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
E1 Sr . Rodó i Rodà diu que es tracta d'aprovar el conveni en el s
mateixos termes en què es van aprovant en els darrers anys i
també amb la mateixa quantitat econòmica .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .-

AREA D'URBANISME

5 .1 . REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISM E
5 .1 .1 .

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL D'IMPOR T
1 .631 .429 PTA A FAVOR DE DIVERSOS CREDITOR S

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntamen t
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades .
En conseqüència d'això, el President de la Comissió d'Urbanism e
que subscriu, proposa al Ple l'adopció del següen t
A C O R D :
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23 .1 e )
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de l a
Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60 .2 del Reial Decret 500/1990 ,
de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors qu e
a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pe l
responsable del servei .
ORGANISME, ENTITAT O
INDUSTRIAL

IMPORT
PESSETE S

CONCEPTE

FUERZAS HIDROELECTRI CAS DEL SEGRE, S .A .
A .4800470 9
C . Mallorca, 24 5
Barcelon a

Trasllat
ins tal .lacions electriques
carrer
Guifrè el Piló s

ALESS A
A .0882718 0
C . Francesc Carbonel l
46
08034 Barcelon a

Esmorzars jornades residus ramaders

197 .16 0

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA -

Treballs
tal .lació

534 .69 0
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instub

522 .03 7

TAS, S .A .
A28/03722 4
c . Escorial, 3 2
08024 Barcelon a

corrugat per enllumenat public a
la plaça Espanya .

EXCA . J . MAS ® S .L .
Sant Joan d'en Coll ,42 0
Manres a
Cif . B59 .859 .02 5

Anivellació
recinte firal a l
carrer Arquitect e
Montagut

323 .32 3

COMERCIAL AGRICOLA
Joan Font Gonzàle z
Muralla St . Frances c
35
Nif . 39 .340 .794-F

1 kit bomba sulfata r

20 .47 0

FUERZAS ELECTRICAS DE
CATALUNYA, S .A .
Nif .A080815449
P . Pere III,28
Manresa

Trasllat
instal .lacions
enderroc c . Camp durgell,1 2

33 .74 9

TOTAL . . . 1 .631 .42 9

E1 Sr . Sala i Rovira expressa que es tracta d'un seguit d e
factures totes elles de 1' any 1994, però d'elements que van esta r
comprats en el seu moment, saltant-se el conducte normal i pe r
això tot i essent dintre del 1994 han d'anar a reconeixement d e
crèdit, llevat del primer que és de Forces Hidroelèctriques de l
Segre, SA, i que fa referència a unes obres de trasllat que, pe r
diferents motius va quedar la factura sense conformar i fins f a
poc temps no va quedar solventada aquesta qüestió .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatiu s
(12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions ( 8 GMS i 3 ENM) .
5 .1 .2 .

APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL .LACIO D E
LES FINDUES PROPIETAT DEL SENYOR JOAOUIM ALTIMIRA S
CASAS I DE LA SENYORA DOLORS FRANCH TRULLAS, SITUADE S
AL CARRER DE LA SALUT DEL BARRI DE VILADORDI S

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
8°Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenari a
celebrada el dia 19 d'abril de 1994, es van adoptar els següent s
acords :
lr .- INCOAR EXPEDIENT DE REPARCEL .LACIO, amb subjecció a la tramitaci ó
abreujada que es contempla en els articles 117 i següents del Reglament d e
Gestió Urbanística, en relació a les finques situades al carrer de la Salu t
del Barri de Viladordis d'aquest municipi, propietat del senyor JOAQUIM ALTIMIRAS CASAS i de la senyora DOLORS FRANCH TRULLAS, per tal de regularitzar l a
seva configuració física a les exigències del planejament, de conformitat a l
que disposa l'esmentat article 117 del Reglament de Gestió Urbanística, en e l
seu segon apartat .
2n .-ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'anterior resolució durant un termini d'u n
mes per tal que totes aquelles persones que puguin resultar interessades e n
l'expedient reparcel .latori incoat, puguin formular totes aquelles al .legacions que tinguin per adients, en compliment del que preveu l'article 109 . 2

del Reglament de Gestió Urbanística .
3r .-ATORGAR a favor de tots els propietaris de finques compreses en 1'ambi t
de l'actuació i titulars de drets reals existents sobre aquestes un termin i
de dos mesos per tal de que presentin el projecte de reparcel .lació, amb' 1'a d
vertiment de que, un cop transcorregut aquest termini la redacció del projeté; +
es portarà a terme d'ofici per aquest Ajuntament, en els termes regulats°a- l'article 109 .2 del Reglament de Gestió Urbanística .

Atès que ha transcorregut sobradament el termini atorgat al s
propietaris de finques afectades per l'expedient d e
reparcel .lació destinat a la configuració de les finques per a
la seva adaptació al planejament sense que hagi estat presenta t
cap mena de projecte, i que inclús han presentat escrits indican t
que sigui redactat pels serveis tècnics municipals .
Atès el projecte redactat d'ofici pels serveis municipals ,
ajustat, tant materialment com formalment, a les prescripcion s
dels articles 117 i següent del Reglament de Gestió Urbanística .
Atès que, un cop transcorregut aquest tràmit, l'article 120 . 3
del Reglament de gestió Urbanística disposa que "del project o
. . .redactado de oficio se darà vista y audiencia a los interesa dos, durante quince días . . ." .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, de data 2 0
de setembre de 1994, proposant l'aprovació inicial del project e
de reparcel .lació, així com l'atorgament d'un termini de quinze
dies d'audiència als propietaris afectats .
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
A C O R DS
lr-APROVAR INICIALMENT el projecte de reparcel .lació de le s
finques situades al carrer de la Salut del Barri de Viladordis ,
d'aquest municipi, per tal de regularitzar la seva configuraci ó
física a les exigències del planejament, de conformitat al qu e
disposa l'article 120 .3 del Reglament de Gestió urbanística ,
propietat del senyor JOAQUIM ALTIMIRAS CASAS i la senyora DOLOR S
FRANCH TRULLAS .
2n- ATORGAR A FAVOR DELS PROPIETARIS de finques afectades per
l'expedient de reparcel .lació inicialment aprovat un termini de
vista i audiència en l'expedient per un termini de quinze dies ,
als efectes de que puguin presentar totes aquelles, al .legacion s
o consideracions que tinguin per adients, segons el que dispos a
l'article 120 .3 del Reglament de Gestió Urbanística .
3r- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació inicial d e
l'expedient de reparcel .lació en el D .O .G ., i en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament . "
El Sr . De Puig i Viladrich diu que es tracta d'una reparcel .lació
que va lligada al projecte d'urbanització del carrer Viladordis ,
ja que hi havia una regularització de finques entre els do s
propietaris i que ja amb un d'ells es va aprovar un conveni e n
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un anterior ple, que feia referència a la cessió de part d'un s
vials i indemnització d'una part de la seva parcel .la . Com que
en aquest cas en la reparcel .lació hi estan d'acord els do s
propietaris demanaria el vot favorable del Ple .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .1 .3 .

APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE "CONDICIONAMEN T
PLANTA BAIXA EDIFICI LA FLORINDA "

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat PROJECTE DE CONDICIONAMENT PLANTA BAIXA EDIFIC I
LA FLORINDA , amb un pressupost general total de TRETZE MILION S
NOU-CENTES NORANTA-NOU MIL NOU-CENTES NORANTA-NOU pessetes
(13 .999 .999 pts) .
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposi cions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Rea l
Decret Legislatiu 781/1 .986, de 18 d'abril, així com els article s
218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny a
i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, e n
aplicació dels quals cal considerar l'esmentada obra com obr a
municipal ordinària, reunint tots els documents reglamentàriamen t
exigits .
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicion s
legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Real Decre t
Legislatiu 781/1 .986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la Lle i
Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment
d'aprovació del projectes d'obres municipals .
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de le s
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprova t
per Real Decret Legislatiu 781/1 .986, de 18 d'abril, de conformi tat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació del s
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per l a
contractació de la seva execució .
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat ,
resulta de competència del Ple Municipal la contractació d'obres ,
serveis i suministres sempre i quan el termini per la sev a
execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdit s
superiors als consignats en el pressupost anyal .
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques qu e
forma part del projectes, del que resulta que el termini previs t
per l'execució de les obres és inferior a l'any .
Atès 1°informe emès pels serveis municipals d'intervenci ó
manifestant la no existència de consignació suficient pe r
l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost correspo nent al present any 1 .994 .
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el pare r
favorable dels membres que composen la Comissió Municipa l
informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal

siguin adoptats els següent s
A C O R D S
1' . - APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra munici, a'r 9
ordinària, el projecte redactat pels serveis tècnics municipals ,
anomenat PROJECTE DE CONDICIONAMENT PLANTA BAIXA EDIFICI LA FLORINDA, amb un pressupost general total de TRETZE MILIONS NOU CENTES NORANTA-NOU MIL NOU-CENTES NORANTA-NOU pessetes
(13 .999 .999 pts) de pessetes, en aplicació del que preveuen el s
articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abri l
de 1987 .
2° .- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprova t
per un termini de trenta dies, en compliment del que es preve u
a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local d e
Catalunya, de 15 d'abril de 1 .987 .
3' .- DONAR PER APROVAT DEFINITIVAMENT el Projecte exposat a l
públic en el suposat de que durant el termini d'exposició no e s
presenti cap mena d'al .legació, reclamació o recurs contra aques t
projecte, donant per data d'aprovació definitiva aquella en qu e
finalitzi el termini d'exposició pública . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que aquest dictamen sorgei x
bàsicament de l'aprovació d'un avant-projecte general d e
l'edifici de la Florinda, i d'alguna manera el que es fa és l a
realització d'aquest projecte en fases . Aleshores avui es port a
l'aprovació inicial d'aquesta planta baixa i que, lògicament ,
reuneix l'ordenació de tota la part d'aquest espai al servei d e
la policia local .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .1 .4 .

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS TREBALLS CONSTITUTIUS D E
L'AVANÇ DE PLA DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIO R
DEL SECTOR BARRERES I SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT D E
LLICÈNCIES EN L'ÀMBIT AFECTAT PEL PLA ESMENTA T

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistos els treballs constitutius de l ' avanç de Pla especial d e
reforma interior del sector Barreres, nomenat " Pla especia l
Barreres " , redactat per aquest Ajuntament a iniciativa de l a
societat anònima municipal " Foment de la Rehabilitació Urbana d e
Manresa, S .A . " .
Vist que aquest l ' avanç de Pla especial compren un àmbit defini t
pel carrer d'Urgell al nord, tram superior del carrer Cirera i
del carrer Vilanova a l'est, carrer Talamanca i carrer S .Frances c
i plaça Gispert al sud, tram inferior del carrer Barreres i
carrer Magraner a l'oest, segons es constata en el croquis ad junt .
Vist que aquest àmbit compren un sòl classificat pel planejamen t
vigent com sòl urbà, amb la qualificació de " zona de nucli antic "
(clau 1), subzones de "conservació de l'estructura urbana i
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a

edificatòria" (clau la) i de
urbana " (clau 1b) .

"rehabilitació de 1 ' estructura

Vist que les finalitats del Pla especial són bàsicament :
a
)
Millorar les condicions d'habitabilitat i eliminar 1°infra habitatge o
b
)
Introducció de nous eixos vertebradors, nous recorreguts i nou s
itineraris, a partir de la creació de nous espais públics co m
elements revitalitzadors .
c Millorar i adequar els espais públics i les dotacions a l'ú s
i a la mobilitat .
d
)
Millorar la xarxa d'infrastructures bàsiques, la urbanitzaci ó
i els serveis urbans .
e
)
Recuperar i mantenir el tradicional equilibri d'usos del nucl i
antic : Residencial-Comercial-Artesanal,preveientles dotacion s
i els espais públics necessaris .
f
Contemplar a l'hora d'estudiar i d'actuar, no tant sols l a
dimensió morfològica i arquitectònica, sinó també la dimensi ó
física, social i econòmica .
g
)
Controlar que el nucli antic només pugui acollir funcion s
terciàries especialitzades i compatibles tant amb l'estructura
urbana pròpia com amb l'ús residencial, deixant que le s
funcions que requereixen una gran mobilitat, s'implantin e n
zones de nova centralitat .
h
)
No perdre mai la visió global de conjunt del nucli antic, le s
seves diverses unitats i la resta de la ciutat, a l'hor a
d'actuar i d'intervenir .
i
Millorar en lo possible l'accessibilitat, la mobilitat i le s
dotacions .
)
Aconseguir una bona gestió, estrenyent els lligams entre e l
planejament i la gestió .
Atès que l'article 84 de la Llei sobre règim del sòl i ordenaci ó
urbana, text refós aprovat per Real decret legislatiu 1/1992, d e
26 de juny, disposa :
"1 . En desarrollo de las previsiones contenidas en los Plane s
Territoriales y sin necesidad de previa aprobación de Plan
General de Ordenación, podran formularse y aprobars e
Planes Especiales con las siguientes finalidades :
a
)
Desarrollo de las infraestructuras bàsicas relativas a la s
comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de aguas, saneamíento, suministro de energia y otra s
anàlogas .
b

)

c

)

Ordenación de recintos y conjuntos histórico-artísticos, y
protección del paisaje, de las vías de comunicacíón, de l
suelo y subsuelo, del medio urbano, rural y natural, para s u
conservación y mejora en determinados lugares .
Cualesquiera otras finalidades anàlogas .

2.

En desarrollo de las previsiones contenidas en lo s
Generales Municipales de Ordenación . y en la s
complementarias y subsidiarias del planeamiento ,
asimismo formularse Planes Especiales, sin necesi~g`re l
previa aprobación del Plan Parcial, con las siguibfte .,
finaZidades :
ç. 1

a
Desarrollo del sistema general de comunicación y sus zona s
de protección, del sistema de espacios libres destinados a
parques públicos y zonas verdes y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y socia les a nivel de Plan General .
b
)
Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectó nicos, históricos y artísticos .
c
)
Reforma interior en suelo urbano .
d
)
Protección de los elementos a que se alude en el pàrrafo b )
del apartado anterior .
e
)
Saneamiento de las poblaciones .
f
)
Mejora de los medios urbano, rural y natural .
g
)
Cualesquiera otras finalidades anàlogas" .

Atès que l'article 35 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa :
"Els plans Especials de reforma interior tenen per objecte l a
realització en sòl urbà, d'operacions encaminades a la descon gestió, creació de dotacions urbanístiques i equipament s
comunitaris, sanejament de barris insalubres, resolució d e
problemes de circulació o d'estètica i millora del medi ambien t
o dels serveis públics o altres fins anàlegs ." .

Atès que les finalitats indicades en l'avanç de Pla especial d e
reforma interior del sector Barreres es corresponent estrictamen t
amb les determinades en els articles transcrits, resultant pe r
tant procedent la formulació d'un Pla especial .
Atès que l'article 44 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa que "les
entitats i organismes interessats podran formular avenços de Pl a
i avantprojectes parcials que serveixin d'orientació a l a
redacció dels plans sobre bases acceptades en principi" ,
possibilitant doncs la formulació del corresponent avenç d e
planejament .
Vist que 1' apartat 3 dels treballs constitutius de 1' avanç de Pl a
especial de reforma interior del sector Barreres, sota el títo l
de "àmbit de suspensió de llicències", proposa la suspensió d e
llicències en l'àmbit del Pla especial per tal de no interferi r
en el procés de planejament .
Atès que l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 d e
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa que "el s
òrgans competents per a l'aprovació inicial dels instruments d e
planejament general, especial, parcial o dels estudis de detal l
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o b é
la reforma, la suspensió de l'atorgament de llicències d e
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parcel•lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, e n
àmbits determinats 1° , possibilitant d'aquesta manera l'adopci ó
d'un acord de suspensió de l'atorgament de llicències d e
parcel•lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament .

Atès que no resulta d'aplicació el supòsit contemplat a l'articl e
42 .6 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, doncs l a
suspensió de l'atorgament de llicències derivada de la formulaci ó
de la revisió del Pla general d'ordenació urbana resulta d'una
finalitat totalment diferent i distinta de la derivada de l a
formulació del Pla especial .
Vist que el projecte s'acompanya de la descripció de l'àmbit d e
suspensió de llicències, tant a nivell gràfic, com escrit .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant
l'exposició pública dels treballs presentats .
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió municipal informativa d'urbanis me, ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següent s
A C O R D

S

ANUNCIAR en el Butlletí Oficial de la Província i en un del s
diaris de major circulació en aquesta l'exposició al públic del s
treballs constitutius de l'avanç de Pla especial de reform a
interior del sector Barreres, nomenat " Pla especial Barrere s " ,
i en el qual es contenen els criteris, objectius i solucion s
generals de l'indicat planejament especial, a l'objecte qu e
durant el termini de trenta dies es puguin formular suggeriment s
i, si s'escau, altres alternatives de planejament per Corporaci ons, associacions i particulars, de conformitat al que preve u
l'article 44 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL•LACIÓ DE TERRENYS ,
D'EDIFICACIÓ I D'ENDERROCAMENT, per un termini màxim d'un any compta t

a partir de la publicació del pertinent anunci en el Butllet í
Oficial de la Província, per tal d'estudiar la formació del Pl a
especial de reforma interior del sector Barreres, en els terme s
regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 1 2
de juliol, i en l'àmbit assignat al Pla especial en 1'avans d e
planejament exposat al públic i que es grafia en el plànol d e
suspensió de llicències que consta en el projecte i que és e l
següent :
ÀMBIT DE SUSPENSIU DE LLICÈNCIE S
àmbit definit pel carrer d'Urgell al nord, tram superior de l
carrer Cirera i del carrer Vilanova a l'est, carrer Talamanca i
carrer Sant Francesc i plaça Gispert al sud, tram inferior de l
carrer Barreres i carrer Magraner a l'oest .
3P .- PUBLICAR L'ANTERIOR ACORD en el Butlletí Oficial de la Provín cia, en un del diaris de major circulació en aquesta i en l a
premsa local, en compliment del que disposa l'article 40 .2 de l
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol" .

E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que porten aquí aquest dut
. i tale
a n
d'acordar l'exposició dels criteris d'aquest Pla Espe ial qu e
s'inclou dins d'una zona del casc antic . Sempre des que inici a
el tema de la societat de rehabilitació i el procés que s''n9e g
amb la revisió del Pla General de la Ciutat de Manresa .!, 5
sobretot, amb la voluntat que les figures del planejament q1é
sorgeixin dins d'aquesta revisió no tinguéssin d'esperar a
l'aprovació definitiva del Pla General sino que es pogués fer l a
gestió abans, per agilitzar el procés, i suposa que tots el s
grups de l'ajuntament són conscients de la necessitat urgen t
dintre del casc antic, en aquest primer pas es porta a aprovaci ó
aquest pla especial que consta d'una part primera de treball qu e
recull tota la informació sobre l'estat de l'edificació, l'esta t
de la propietat, un estudi de la situació social en què e s
trobava el conjunt de l'àrea, la situació fins i tot de l'ocupa ció en què es trobaven la majoria dels habitatges, i en general ,
tota una documentació prèvia, per poder fer al final un segui t
de propostes d'ordenació que, bàsicament i tenint en compte qu e
es vol ser respectuós amb la xarxa del casc antic i sobretot am b
els criteris que mantenen l'actual teixit urbà, es proposa un a
primera ordenació en la que se 1i donaria una certa connexió ca p
a la zona del Passeig i també cap a l'altra banda, amb un s
recorreguts cap al que és la zona del Pla Especial de la Fàbric a
Balcells . Entenen que l'aprovació d'aquest Pla Especial, avui ,
amb els posteriors desenvolupaments que puguin portar de le s
seves unitats d'actuació, els pot ajudar a realitzar el procé s
de recuperació d'aquesta part del barri antic .
El Sr . Perramon i Carrió diu que aquest Pla Especial que ,
inicialment els preocupava que quedés plantejat com a depenen t
del nou Pla General, el fet que es porti a aprovació aquest Pl a
Especial en base al Pla General del 1981, pensen que és importan t
per desencallar aquest sector del barri antic, per ser u n
instrument de la rehabilitació, tant per part de l'Ajuntament co m
per part de la Societat Anònima de Rehabilitació, i a més u n
instrument que permeti tant marcar la ordenació concreta co m
tenir aquesta figura legal que permeti obligar determinade s
operacions, i per tant, ser un instrument d'intervenció mé s
decidit per part de l'administració . El que planteja aquest avan ç
de Pla, que és bàsicament unes línies de com serà l'ordenaci ó
d'aquest sector, perquè serà després en l'aprovació del Pl a
Especial quan es marqui exactament l'ordenació plantejada, e1 se u
grup pensa que els objectius que es marquen en aquest Pl a
Especial són correctes, que les orientacions en l'ordenaci ó
obeeixen a un fet real que són les possibilitats d'intervenció ,
és a dir, la resistència al canvi en aquell sector que està mol t
ben estudiat en aquest pla especial, i per tant, sí que donara n
el seu vot favorable, deixant clar també que procuraran qu e
aquest pla especial, amb el mateix criteri ben plantejat qu e
s'està portant en aquests moments, es pugui aprovar inicialmen t
i definitivament en el temps més breu possible, perquè permet i
que la societat de rehabilitació intervingui d'una maner a
dedicida en el barri antic .
El Sr . García i Comas expressa que en aquest Pla que es presenta ,
en el qual hi ha una anàlisi exhaustiva de tota la informació qu e
s'ha anat recollint en tot aquest temps, ja van exposar a l a
Comissió Informativa que van trobar a faltar propostes, no co m
a propostes formals, sino uns criteris de com s'hauria de fe r

029509 - A

aquesta continuïtat en les x°Ehabilitacions . Pensen que des d e
l'any 1981, el casc antic de Manresa, no ha tingut una rehabili tació adient, tot i que el propi pla del 1981 ja feia incidènci a
en la necessitat d'anar reconstruint certs tipus d'habitatges i
anar rehabilitat determinats edificis . Les propostes a qu è
s'arriba amb aquest pla, també van exposar a la comissió que só n
un tant genèriques, és a dir, que com a criteri, el fet d e
remarcar que s'ha de conservar el teixit urbà existent, i com a
solució, que s'ha de pretendre reduir la densitat d'habitatge s
i un nou sistema d'espais públics, al seu grup els sembla que só n
aportacions molt genèriques i els sembla que hi ha dade s
suficients com per avançar més, que és l'objectiu del que s'est à
aprovant avui, un Pla Especial d'un sector concret, el Barrere s
o Quatre Cantons . Al seu grup els hagués agradat més que s'hagué s
explicat quin tipus d'ús es pensa fer en aquesta zona i amb l a
rehabilitació com es pot obtenir aquest tipus d'ús, que és u n
dels temes importants, és a dir, com és "re-usa", si té un ú s
adient, si fa servei a la ciutat, si la ciutat se l'apropia . S i
s'até al fet que hi ha un compromís, i això se'ls va exposar e n
la darrera comissió d'urbanisme per part del regidor, que en e l
termini de dos-tres mesos hi hauria l'aprovació inicial del Pla ,
vistos els criteris generals no s'hi oposaran, ja que el s
criteris generals, són sensats, pel mateix fet que són generals .
Recorda que la rehabilitació, per la seva problemàtica, n o
s'abordarà fent plans, sino analitzant el que són els pressupos tos municipals, i és per això, que quan veuran la destinaci ó
pressupostària en la rehabilitació és quan es veurà realment l a
voluntat del govern municipal d'intervenir en la rehabilitaci ó
d'aquest espai, i com ja han dit votaran favorablement l a
proposta .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
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, e s
declara acordat :
1 P .- ANUNCIAR en el Butlletí Oficial de la Província i en un del s
diaris de major circulació en aquesta l'exposició al públic del s
treballs constitutius de l'avanç de Pla especial de reform a
interior del sector Barreres, nomenat " Pla especial Barrere s " ,
i en el qual es contenen els criteris, objectius i solucion s
generals de l'indicat planejament especial, a l'objecte qu e
durant el termini de trenta dies es puguin formular suggeriment s
i, si s'escau, altres alternatives de planejament per Corporaci ons, associacions i particulars, de conformitat al que preve u
l'article 44 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL•LACIÓ DE TERRENYS o
D'EDIFICACIÓ Y D'ENDERROCAMENT, per un termini màxim d'un any compta t

a partir de la publicació del pertinent anunci en el Butllet í
Oficial de la Província, per tal d'estudiar la formació del Pl a
especial de reforma interior del sector Barreres, en els terme s
regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 1 2
de juliol, i en l'àmbit assignat al Pla especial en 1'avans d e
planejament exposat al públic i que es grafia en el plànol d e
suspensió de llicències que consta en el projecte i que és e l
següent :

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIE S
àmbit definit pel carrer d'Urgell al nord, tram superio de l
carrer Cirera i del carrer Vilanova a l'est, carrer Talamanca i
carrer Sant Francesc i plaça Gispert al sud, tram inferior del , ;
carrer Barreres i carrer Magraner a l'oest .
en el Butlletí Oficial de la Província, en un del diaris de major circulació en aquesta i en l a
premsa local, en compliment del que disposa l'article 40 .2 de l
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
3 r .- PUBLICAR L'ANTERIOR ACORD

6 .- AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
6 .1 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ D E
1 .600 .000 PTA . CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA ,
PER A FINANÇAR EL PROJECTE "!AVIS SOLS ACOMPANYATS "
E1 Secretari llegeix el 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 l a
gestió de programes formatius i ocupacionals, adreçats principal ment a aquells col .lectius amb més dificultat d'accés al món de l
treball .
Atès el títol 2n ., capítol 4rt ., secció la . de l'Ordre de l
Departament de Treball del 3 de febrer de 1993, publicada en e l
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm . 1713 del 26 d e
febrer de 1993, pel qual es regula el Pla d'Ocupació en col .labo ració amb els Ajuntaments i atesa l'Ordre del 13 de desembre d e
1993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat d e
Catalunya núm . 1834 del dia 20 de desembre de 1993 que prorroga
l'ordre abans esmentada .
Atès el decret de l'Alcalde-President núm . 504270-A de data 1 7
de febrer de 1994 que aprovà sol .licitar al departament d e
Treball de la Generalitat de Catalunya una subvenció d e
1 .600 .000 .- pta pel projecte anomenat "Avis sols acompanyats" ,
contractant-se dues persones i que es va materialitzar en l a
sol .licitud feta pel sr . Alcalde-President amb registre d e
sortida núm . 1828 de 18 de febrer de 1994 .
Atesa la resolució de la Direcció General d'Ocupació de l
Departament de Treball, amb registre d'entrada núm . 17634 de dat a
23 de setembre de 1994, aquest Ajuntament ha estat inclòs, e n
data 27 de juliol de 1994, en el Pla d'Ocupació en col .laboraci ó
amb els Ajuntaments, amb una subvenció d'1 .600 .000 .- pta i qu e
dins el mateix ha estat aprovat el projecte "Avis sols acompanyats" .
Atès que no existeix consignació suficient per portar a term e
altres projectes pels quals es va sol .licitar subvenció .
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Loca l
de Catalunya i la Llei 39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals .
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics
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de Programació .
És per tot això que el President de la Comissió de Promoci ó
Econòmica proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S
1.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés l a
subvenció concedida per l'Honorable Conseller de Treball de l a
Generalitat de Catalunya dins el Pla d'Ocupació en col .lboraci ó
amb els Ajuntaments i amb un import de 1 .600 .000 .- pta per a
finançar el projecte aprovat pel mateix anomenat "Avis sol s
acompanyats", contractant-se a dues persones .
2.- NO EXECUTAR els altres projectes que no han estat aprovat s
ni otorgats pressupostàriament pel Departament de Treball din s
el Pla d'Ocupació en col .laboració amb els Ajuntaments .
3.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de tota l a
documentació necessària per a la complimentació de 1'expedient . 1 °
E1 Sr . Oms i Pons diu que està destinada als Serveis Socials pe r
tal de portar dues persones per ajuda als avis .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
7 .- AREA D'INTERIO R
7 .1 . REGIDORIA-DELEGADA D'HISEND A
7 .1 .1

APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PE R
A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL BARRI D E
VILADORDIS - TRAM I - VIALS I APROVACIÓ PROVISIONAL D E
L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCION S
ESMENTADE S

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"E1 President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior t é
l'honor de proposar al Ple de la Corporació l'adopció de l
següents acords :
Primer .- Aprovar la imposició de les Contribucions Especials pe r
l'execució de les obres d'urbanització del Barri de Viladordis Tram I - Vials .
i
Segon .- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació
aplicació de Contribucions Especials, el qual consta del s
documents relatius a la determinació del cost de les obres, l a
quantitat a repartir entre els beneficiaris, les bases d e
repartiment i les quotes assignades a cada contribuent, essent
les característiques principals les següents :
Import del projecte d'execució de l'obra
Cost de l'obra suportat pel Municipi
Percentatge d'aplicació
Base Imposable

70 .732 .17 9
45 .732 .17 9
90 %
41 .158 .961

Suma dels mòduls de distribució
Preu unitari dels mòduls (Ptes ./m2 . sostre)

4

80 m2
Z4yx1596
.`

Tercer .- Establir els següents terminis de cobramen t
quotes :
- 1/3 a l'inici de l'execució de les obres .
- 1/3 un cop s'hagi executat el 50% del pressupost .
- 1/3 a l'acabament de les obres .
Quart .- Exposar al públic els acords precedents al taule r
d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a parti r
del següent al de la publicació del corresponent anunci en e l
Butlletí Oficial de la Província, i també en un diari dels de mé s
difusió de la província . En aquest termini els interessats podra n
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que cregui n
oportunes . Transcorregut el període indicat sense haver-se' n
formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitiva ment" .
El Sr . De Puig i Viladrich expressa que es va fer una petit a
modificació que va passar pel Ple anterior, i va variar una par t
petita de l'import de les obres, i s'ha hagut de tornar a
modificar aquest dictamen de les contribucions especials de l
barri de Viladordis, amb els mateixos criteris que sempre s'ha n
mantingut, i amb els 25 milions de subvenció per part del PUOSC .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat del s
24 membres presents, i per tant, amb el quòrum que determin a
l'art . 47 .3 .h) de la Llei 7/85, i art . 112 .3 .j) de la Llei 8/87 .
7 .1 .2

MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L
PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, QUE S'ADJUDICÀ PE R
ACORD PLENARI DE 30 DE JUNY DE 1988 A FAVOR DE NETEGE S
MANRESANES, S .L .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa l'ampliació de les aules de P-3 en el Col .legi Puigberen guer per aquest curs escolar 1994-95 .
Atès que les hores dedicades actualment a la neteja d'aquest a
escola, són insuficients a causa de l'ampliació d'aquestes aules .
Atès l'informe emès pel Cap de Gestió de Neteja, en el qu e
proposa l'augment en 10 hores més el nombre total d'hore s
dedicades a la neteja d'aquest Col .legi .
Atès que la neteja d'aquest Col .legi, està inclosa dins l a
concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de Dependencie s
Municipals, adjudicada a "NETEGES MANRESANES S .L . "
Atès que aquest augment de hores en la prestació del servei d e
neteja del Col .legi Puigberenguer, es pot compensar amb l'incre ment del preu mensual que el concessionari rep com a retribuci ó
de la concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de Dependen cies Municipals .

Atès que a l'expedient s'informen els aspectes juridics i
economics d'aquesta modificació de la concessió del Servei d e
Neteja del Primer Grup de Dependencies Municipals, i qued a
justificada la seva adequació a dret i el manteniment d e
l'equilibri econòmico-financer de la concessió .
De conformitat amb l'art . 127 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals de 1955, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delega t
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació d'adopció del següen t
A C O R D :
lr .- Modificar la concessió del Servei de Neteja del Primer Gru p
de Dependencies Municipals, que s'adjudicà per acord Plenari d e
30 de juny de 1988 i es pròrroga obligatòriament per acor d
plenari de 21 de juny de 1994 a favor de NETEGES MANRESANES S .L .
(N .I .F . A-08794570 - domicili Ca . Sèquia 28-30 Manresa), en e l
sentit d'augmentar el nombre d'hores dedicades a la neteja de l
Col .legi Puigberenguer en 10 hores més, a compensar mitjançan t
l'increment de 52 .565 PTA . (inclòs 1'I .V .A .) en el preu mensua l
que el concessionari rep com a retribució de la concessió, a
satisfer a partir del dia 20 d'octubre de 1994 i fins el 30 d e
novembre d'enguany, prèvia acreditació per part dels servei s
tecnics municipals encarregats de la seva supervisió .
2n .- Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a la complimentació de 1'expdient" .
El Sr . Sala i Rovira diu que es tracta d'adequar el cànon que e s
venia pagant, a l'haver-hi la incorporació d'un augment d'una d e
les escoles que ja venia prestant servei, i a més tenint e n
compte que és un termini que queda finiquitat el 30 de novembre ,
amb el qual hi ha d'haver nova prestació per a nous concursants .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat del s
24 membres presents .
7 .1 .3

APROVACIO DE LA DIVISIÓ DEL PROJECTE 2 a MODIFICACI Ó
PROJECTE D'URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS, EN DOS TRAM S
DIFERENTS ; APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS ,
ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE L'OBR A
ESMENTADA ; APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACI Q
CORRESPONENT, I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE L
CONTRACTE MITJANÇANT CONTRACTACIÓ DIRECT A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que l'Ajuntament en sessió plenaria del 20 de setembre d e
1994, aprovà definitivament el projecte 2a . MODIFICACIO URBANIT ZACIO BARRI VILADORDIS .
Atès que l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals propos a
la divisió del projecte en dos trams perfectament diferenciat s
i susceptibles d'execució independent :tram 1 -vials- i tram 2 equipament- .
Atès que en l'expedient administratiu s'ha acreditat la viabili tat del projecte i la disponibilitat dels terrenys necessaris pe r
a l'execució d'aquesta obra .

De conformitat amb l'art . 275 .2 de la Llei 8/87 de 15'd J abrïl,,
Municipal i R .L . de Catalunya, el Tinent d'Alcalde d fllisenda,
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent :
..
A C O R D

1\i

lr .- Aprovar la divisió del projecte 2a . MODIFICACIO PROJECT E
D'URBANITZACIO BARRI VILADORDIS, en dos projectes diferents, tra m
1 -vials- i tram 2 -equipament- .
2n .- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives qu e
d'acord amb els Plecs de Clàusules generals administratives i
tècniques aprovades per a la contractació directa d'obre s
d'aquest Ajuntament, regiran la contractació de l'obra de la 2a .
MODIFICACIO PROJECTE D'URBANITZACIO BARRI VILADORDIS . TRAM 1 VIALS- .
3r .- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra de la 2a .
MODIFICACIO PROJECTE D'URBANITZACIO BARRI VILADORDIS . TRAM 1 VIALS-, d'un pressupost de licitació de 69 .563 .053'- PTA (inclò s
1'I .V .A .), contenint dit expedient el projecte tècnic aprovat ,
el certificat sobre la viabilitat del projecte i la disponibili tat dels terrenys, el certificat d'Intervenció sobre l'existènci a
de consignació pressupostària, els Plecs de Clàusules administratives i tècniques generals i particulars aprovades, i obri r
el procediment d'adjudicació del contracte mitjançant contractació directa, consultant-se a tres empreses com a mínim, si e s
possible, capacitades per a l'execució del contracte .
4t .- Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l'expedient . "
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que la primera part del dictame n
és la divisió del projecte en dos, i que són el tram de vials i
el tram d'equipaments, i aquí es demana poder tirar endavan t
l'adjudicació del projecte d'urbanització del barri de Viladordis . Aquest dictamen té un informe d'Intervenció i un altre d e
Secretaria en els quals fan constar que no hi ha tota la dotaci ó
pressupostària, perquè no es pot tirar endavant l'adjudicaci ó
d'aquesta obra fins que no s'hagi aprovat definitivament el tem a
de les Contribucions Especials . De tota manera, l'equip de gover n
entén que no es farà la contractació de l'obra fins que no s'hag i
aprovat definitivament el tema de les contribucions especials .
Salvant aquest obstacle, demanaria el vot favorable .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents, i per tant, amb el quòrum que determina l'art .
47 .3 .m) de la Llei 7/1985 i art . 112 .3 .p) de la Llei 8/1987, e n
harmonia amb l'art . 125 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril .
7 .1 .4 . DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA D'IMPORT 594 .505 PTA . ,
A L'ENTITAT MERCANTIL CONSTRUCTORA DE SOLSONA, S .C .C .L .
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent a l
contracte de l'obra del dipòsit municipal de detinguts "L a
Florinda", adjudicat a l'entitat mercantil "CONSTRUCTORA D E
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SOLSONA, S .C .C .L .
E1 Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple d e
la Corporació, l'adopció del següent :
A C O R D
Tornar a l'entitat mercantil "CONSTRUCTORA DE SOLSONA, S .C .C .L . "
(C .I .F . F-25034414 Trav . cra . Manresa Km . 50 1 7 - Solsona), l a
garantia definitiva de 594 .50 5 1 - PTA, dipositada a la Caixa d e
la Corporació per assegurar el compliment del contracte de l'obra
del Dipòsit municipal de detinguts "La Florinda", adjudicat pe r
acord del Ple de la Corporació del dia 19 de juny de 1989, am b
fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient
incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art . 88 del Reglament d e
Contractació de les Corporacions Locals . "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que es tracta d'un tema estrictament d e
tràmit .
El Sr . Valls i Riera diu que votaran favorablement perquè e s
tracta de la devolució d'una garantia, però en tot cas, pel qu e
fa a la Florinda, les garanties definitives es retornen qua n
l'obra executada és una obra perfecta, és a dir, que s'h a
acomplert la seva funció i ha passat pels serveis tècnics d e
l'Ajuntament . Recorda, en tot cas, que l'última obra que s'ha fe t
a la Florinda va ser la construcció de la teulada i que sembl a
ser que existeixen algún tipus de deficiències i, voldrien que ,
previ a la devolució de la garantia definitiva d'aquella obra ,
els serveis tècnics municipals es mirin amb cura l'obra .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que aquesta devolució fa referència a
l'obra del dipòsit municipal de detinguts que es va adjudica r
l'any 1989, ja que està ben acabada .
E1 Sr . Valls i Riera diu que pel que fa a aquest dictamen, e l
troben correcte i el votaran favorablement, però que ha aprofitat
aquest dictamen per posar de manifest que, previ a la devoluci ó
de garantia definitiva de l'obra de les teulades, que es comprov i
per part dels tècnics perquè sembla que hi ha alguna cosa que n o
està prou bé .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
7 .1 .5 . APROVACIO DEL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DE L
PROJECTE DE L'OBRA DE "REHABILITACIO DE L'EDIFICI CASINO REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTAMEN T
RELACIONADA - FASE II : ACTUACIONS SOBRE COBERTES I
HUMITATS", I MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA ESMENTAD A
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en el transcurs de 1' execució de 1' obra de "REHABILITA CIÓ DE L°EDIFICI CASINO - REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I D E
L'ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADA - FASE II : ACTUACIONS SOBR E
COBERTES I HUMITATS", la Direcció-Facultativa ha considerat
convenient introduir modificacions en el projecte inicial aprova t
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per Decret d'Alcaldia del dia 19 de gener de 1993 .
Atès que dita variació comporta l'ampliació, la disminuci ó
introducció de noves partides en el pressupost adjudicat .
De conformitat amb l'art . 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril ,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcald e
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següen t
A C O R D:
lr .- Aprovar el primer expedient de modificació tècnica qu e
s'adjunta del Projecte de l'Obra de "REHABILITACIÓ DE L'EDIFIC I
CASINO - REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTA MENT RELACIONADA - FASE II : ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS .
2n .- Modificar amb subjecció a l'art . 265 de la llei 8/87 de 1 5
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el contract e
de l'Obra de "REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO - REHABILITACI Ó
DE LA COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADA - FAS E
II : ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS", adjudicat a l'entita t
mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S .L ." ( B-08136905, c .
Sant Fruitós, 4 2n Manresa), per acord del Ple de la Corporaci ó
de 16 de març de 1993, disminuint en 7 .402 .41 7 1 - PTA i amplian t
en 7 .402 .417'- PTA les prestacions contractades d'acord amb e l
preus unitaris contradictoris conformats per l'adjudicatària i
amb el primer expedient de modificació tècnica que s'aprova pe l
punt primer d'aquest acord .
3r .- Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l'expedient" .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que aquesta modificació de
partides dins del mateix pressupost de l'obra de rehabilitaci ó
del Casino, fase II, és una obra de rehabilitació que és mol t
difícil, i que de vegades del projecte a la realitat hi van une s
petites modificacions, i el total de les quals són 7 milions d e
pessetes, que no arriba ni al 10% del conjunt de l'obra .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens compresos en els punts 7 .1 .6 i 7 .1 .7 de l'ordre de l
dia .
7 .1 .6

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCE S
FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPAL S

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'h a
procedit a l'elaboració del projecte de modificació de le s
Ordenances reguladores dels Tributs Municipals que hauran d e
regir per a l'exercici de 1995 .
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàrie s
per tal d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del
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pressupost de l'exercici de 1995 .
Atesos els informes econòmics emesos pel Cap del Servei d'Hisend a
i els informes preceptius dels senyors Secretari i Interventor ,
segons els quals les modificacions de les Ordenances Fiscal s
s'ajusten a la normativa reguladora de la matèria, sense que s'hi
observi cap infracció legal .
E1 President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'hono r
de proposar al Ple de la Corporació Municipl l'adopció del s
següents
A C O R D S
Primer .- Aprovar provisionalment les modificacions del article s
de les Ordenances Fiscals reguladores del Tributs Municipals qu e
a continuació es detallen :
Ordenança Fiscal núm . 1, reguladora de l'Impost sobre Bén s
Immobles de Naturalesa Urbana, article 11 .
Ordenança Fiscal núm . 2, reguladora de l'Impost sobre vehicle s
de tracció mecànica, article 5, apartat 1 .
Ordenança Fiscal num . 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal .lacions i obres, article 4, apartat 4 .
Ordenança Fiscal núm . 4, reguladora de l'Impost sobre l'incremen t
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, article 17 i
article 18 .
Ordenança Fiscal núm . 6, reguladora de la Taxa per expedició d e
documents administratius, article 6 .
Ordenança Fiscal núm . 7, reguladora de la Taxa sobre plaques ,
patents i distintius, article 5, apartat 1 .
Ordenança Fiscal núm . 8, reguladora de la Taxa per l'atorgamen t
de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, articl e
5.
Ordenança Fiscal núm . 9, reguladora de la Taxa per la retirad a
de vehicles de la via pública, article 6, apartat 1 .
Ordenança Fiscal núm . 10, reguladora de la Taxa per l'atorgamen t
de llicències urbanístiques, article 11, apartats 1, 4 i 6 i
article 13 s'afegeix un nou apartat 6 .
Ordenança Fiscal núm . 11, reguladora de la Taxa per llicènci a
d'obertura d'establiments, article 8, article 9, article 12 i
article 13 s'afegeix un nou apartat 7 .
Ordenança Fiscal núm . 12, reguladora de la Taxa per inspecció d e
vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors ,
muntacàrregues i altres eines o instal .lacions anàlogues i
d'establiments industrials i comercials, article 7 .
Ordenança Fiscal núm . 13, reguladora de la Taxa per recollid a
d'escombraries, article 7 i article 8, lletra i) .

Ordenança Fiscal núm .
Municipal, article 6 .

14 ,

Ordenança Fiscal núm . 16, reguladora de la Taxa per serveis_
control i regulació de l'abocament de residus industrial s
xarxa de clavegueram públic, article 7 .
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Segon .- Exposar al públic els acords precedents, juntament am b
la nova redacció dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajunta ment, durant trenta dies comptats a partir del següent al de l a
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de l a
Província, i també en un diari dels de més difusió de l a
Província . En aquest termini els interessats podran examina r
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportu nes . Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formula t
cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament .
Tercer .- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar a l
Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitiu s
i el text íntegre dels articles modificats, els quals entrara n
en vigor el dia primer de gener de 1995 i regiran mentre n o
s'acordi la seva modificació o derogació . "
Tot seguit, el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pe l
GMP que, transcrita, diu el següent :
"Ordenança núm . 1 IBI - Sense cap augmen t
Ordenança núm . 9 Retirada vehicles del 15% baixar-ho al 10 %
Ordenança núm . 13 Escombraries del 6,5 % baixar-ho al 3,5 % .
E1 restant de taxes-impostos que es proposa el 6 % idem 3,5 % . "
A continuació, el Secretari llegeix l'esmena presentada pel gru p
municipal de 1'ENM que, transcrita, diu el següent :
1 . O R D E N A N Ç A
F I S C A L
N Ú M .
2 :
Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4'5 % d'incre ment sobre els valors de 1994 .
2 O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 3 :
article 4 . E1 tipus de gravamen serà del 2'31 % i, pe r
tant, el mateix de 1994 .
O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 6 :
article 6 . Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4' 5
% d'increment sobre els valors de 1994 .
- O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 7 :
article 5 . Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4' 5
% d'increment sobre els valors de 1994 .
5 - O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 8 :
article 5 . Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4' 5
% d'increment sobre els valors de 1994 .
6 .-

O R D E N A N Ç A
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N Ú M .
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article 6 . Les tarifes E'eran el resultat d'aplicar un 1 0
% d'increment sobre els valors de 1994 .
7.-

O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 1 0 :
article 11 . Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4' 5
% d'increment sobre els valors de 1994 .

8.-

O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 1 2 :
Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4'5 % d'incre ment sobre els valors de 1994 .

9.-

O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 1 3 :
Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4'5 % d'incre ment sobre els valors de 1994 .

1 0

.- O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 1 4 :
Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4'5 % d'incre ment sobre els valors de 1994 .

1 1 . - O R D E N A N Ç A F I S C A L N Ú M . 1 6 :
Les tarifes seran el resultat d'aplicar un 4'5 % d'incre ment sobre els valors de 1994 . "
A continuació, el Secretari llegeix l'esmena núm . 1 del GMS, que ,
transcrita, diu el següent :
" Ordenança fiscal núm . 1 .- Manteniment del tipus al 0,87 %
Ordenança fiscal núm . 2 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 3 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 6 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 7 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 8 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 10 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 12 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 14 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Ordenança fiscal núm . 16 .- Substituir increment del 6% al 3,5 %
Tot seguit, el Secretari llegeix l'esmena núm . 2 del GMS que ,
transcrita, diu el següent :
ee

Ordenança Fiscal núm . 1 0

Incorporar un punt 7 a l'article 12 amb el següent redactat :
En el cas de llicències d'obres de millora i rehabilitació d e
façanes, s'aplicarà en caràcter general un coeficient reductor

del 0, 70 sobre la quota que resulti de l'aplicació de lesa tarifes
dels epígrafs 1 al 65" .
Finalment, el Secretari llegeix l'esmena núm . 3 del GM
transcrita, diu el següent :

qu

"Ordenança Fiscal núm . 1 .- Reguladora de l'Impost sobre Bén s
Immobles .
Ordenança Fiscal núm . 15 .- Reguladora de l'Impost d'Activitat s
Econòmiques .
Al final dels respectius articulats incorporar un nou apartat qu e
es dirà . DEL TERMINI ESPECIAL PER AL PAGAMENT EN PERÍOD E
VOLUNTARI DELS DEUTES DE COBRAMENT PERIÒDIC I .B .I i I .A .E .
Article 1 .- Fonamen t
A l'objecte de facilitar el pagament del deute de cobramen t
periòdic als contribuents i d'altres obligats a satisfer-lo ,
s'estableix un termini i procediment especial per a la sev a
exacció de conformitat a l'articulat que contempla el següen t
apartat .
Article 2 .- Termini de pagament en període voluntar i
Als efectes previstos en l'article anterior, es distingeix do s
tipus de termini per al pagament en període voluntari dels deute s
per rebut .
A) Termini normal : serà d'aplicació als contribuents i
d'altres obligats que no s'acullin al termini especial, seguint se el procediment general previst .
B) Termini especial : serà d'aplicació als contribuents i
d'altres obligats que sol .licitin la seva aplicació . Aquest
sistema implicarà el manteniment en via voluntària, fins l a
finalització del termini especial, del rebut de 1'I .B .I . i el de
I .A .E . en el termini normal que vagin vencent durant l'exercici .
E1 termini especial finalitzarà quan per l'Ajuntament e s
procedeix a imputar al sol .licitant el càrrec de regularitzaci ó
pel diferencial existent entre els pagaments realitzats i e l
total de deutes en concepte de I .B .I . i I .A .E . corresponents a
l'exercici pel que s'ha sol .licitat l'esmentat termini especial .
Article 3 .- Sol .licituds i requisit s
Per poder acollir-se al sistema de termini especial descrit e n
l'anterior article, hauran de concórrer en el sol .licitant el s
requisits següents :
A) Complimentar el formulari especial dissenyat a ta l
efecte dintre del període comprès entre 1'u i el trenta- u
de gener de cada exercici .
B) No mantenir cap tipus de deutes pendents en vi a
executiva .
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C) Efectuar el pagament mensual de la quantitat que figur i
en el formularï de sol .licitud de l'entitat de crèdi t
escollida pel sol .licitant entre les ofertades pe r
l'Ajuntament, sense perjudici de què les mensualïtats e s
carreguin a l'Entitat de Crèdit que designi . Aquesta
quantitat mensual que serà fixada pels serveis de l'Ajun tament, serà l'equivalent al resultat de dividir l'impor t
total de 1'I .B .I . i 1'I .A .E liquidat pel sol .licitant en
l'exercici immediatament anterior, més el càrrec final d e
regularització descrit en l'article anterior, totalitzan t
deu pagaments .
Article 4 .- Procediment i regularització de pagaments .
L'Ajuntament aplicarà els pagaments mensuals realitzats a compt e
per cada sol .licitant a l'import que totalitzarien els deute s
vençuts d' I . B . I . i I .A .E . si es tinguessin en compte els termini s
normals de cobrament i, en el seu cas, el sobrant o defecte l i
serà, respectivament, reintegrat o reclamat, de conformitat a l
procediment següent :
1.- E1 sol .licitant haurà d'abonar, a partir de la data que s e
li assenyali i amb una cadència mensual, els nou termini s
calculats de conformitat a l'establert en l'apartat c) d e
l'article anterior .
2.- Un cop abonats pel sol .licitant els nou pagaments i en el s
terminis assenyalats, es procedirà a la regularització, actuaci ó
que portarà a terme amb caràcter general l'Ajuntament, disposan t
per això d'un termini comprès entre el venciment del períod e
voluntari d'ingrés de 1'I .A .E . i la primera quinzena del mes d e
desembre de l'esmentat exercici, no poden superar aquesta última .
3.- L°Ajuntament confeccionarà un càrrec addicional de regularització pel diferencial existent entre els ingressos efectuats pe l
sol .licitant i l'import total de 1'I .B .I . i 1'I .A .E . corresponents a l'exercici pel que s'ha sol .licitat el termini especial ,
que es lliurarà al sol .licitant perquè procedeixi al seu ingrés .
4.- En el supòsit que el total deute del sol .licitant estigu i
cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a l a
devolució .
Article 5 .- De l'incompliment de les obligacions del sol .licitant .
Si el sol .licitant incorregués en 1'impagament de qualsevo l
càrrec del termini especial concedit, quedarà aquest sense ca p
efecte, anticipant-se automàticament la regularització, que e s
portarà a terme de conformitat amb el procediment següent :
1 .- Els pagaments realitzats s'aplicaran als deutes en concept e
d'I .B .I . i I .A .E . existents fins la data de l'incompliment, pe r
ordre de major a menor antiguitat, determinant-se aquesta per l a
data de venciment en període voluntari ordinari fixat e n
cadascun .

2.- En el supòsit que els deutes existents pe r
fins la data de 1' incompliment es trobin parcialment cob r̀ts pel

spagmentsrealitz s,e consideraàeldutecomfracibnamet•, en dos terminis, un que coincidirà amb l'import par iàlmen t
cobert i l'altre per l'import restant no cobert que es l i y
al sol .licitant perquè procedeixi al seu ingrés .
3.- En el supòsit de què els deutes existents fins la data d e
l'incompliment estiguessin coberts pels pagaments realitzat s
produint-se un sobrant, aquest es destinarà a cobrir els següent s
dèbits, aplicant-se el procés d'imputació i exacció contemplan t
en el punt 2 .
Article 6 .- Àmbit d'afectació normativ a
La normativa reguladora del termini especial afecta, única i
exclusivament, a la durada del termini per al pagament del s
deutes per I .B .I i I .A .E . per rebut i, per tant, no suposa ca p
alteració dels terminis per exercir els recursos en la sev a
contra ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, qu e
es seguirà regint per la seva normativa específica . "
7 .1 .7

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL
DELS PREUS PÜBLICS I DE LES TARIFES CORRESPONENT S

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament
s'ha procedit a l'elaboració del projecte de modificació d e
l'Ordenança General reguladora dels Preus Públics i les tarife s
corresponents que hauran de regir per l'exercici 1995 .
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàrie s
per tal d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses de l
pressupost de l'exercici 1995 .
E1 President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'hono r
de proposar al Ple de la Corporació municipal l'adopció del s
següents
A C O R D S
Primer .- Aprovar inicialment les modificacions de l'Ordenanç a
General i Tarifes dels Preus Públics que a continuació e s
detallen :
A) Ordenança General reguladora dels Preus Públics, article 16 ,
apartat 1, article 20, apartat 1 i article 23 .
B) Tarifes .
1.- Preu públic per a la venda de textos, publicacions
impresos .
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2.- Preu públic per a la col .locació de plaques de numeració d e
finques .
3.- Preu públic per la vigilància especial d'establiments .

5.- Preu públic per ensenyaments al Conservatori Professional d e
Música .
6.- Preu públic per serveis culturals i esportius .
7.- Preu públic per serveis del centre de Medicina Esportiva .
8.- Preu públic per visites a Museus, exposicions i altre s
centres o llocs anàlegs .
9.- Preu públic per serveis veterinaris i lluita sanitària contr a
la ràbia .
10.- Preu públic pels serveis de neteja .
11.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal amb quioscs, parades ,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústrie s
de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics .
12.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal amb mercaderies, material s
de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals ,
cavallets, bastides i altres instal .lacions semblants .
13.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal derivats de les reserves d e
la via pública per les entrades i sortides de vehicles en el s
edificis i solars i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega
o descàrrega de mercaderies de tota mena .
14.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal amb taules, cadires ,
empostissats i tribunes .
15.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal derivats de l'obertura d e
rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment
o les voreres .
16.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal derivades de la instal .laci ó
de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicita t
i d'altres elements similars, referents a establiments o
activitats comercials, industrials, professionals o de serveis .
17.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal am b
riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribu ció o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica ,
tancs, galeries i d'altres instal .lacions semblants .
18.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamen t
especial del domini públic municipal derivats de l'extracció d e
sorra i altres materials de construcció .
19.- Preu públic per la utilització privativa en terrenys
sepultures del Cementiri Municipal .

i

20.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitamexxt' ,
especial d'equipaments i béns esportius i culturals municipals .
21.- Preu públic per la prestació dels serveis de guies informa ; ;'ç
dors turístics locals .
22.- Preu públic pel servei de planificació familiar .
23.- Preu públic per la prestació de serveis socials i Residències Municipals .
24.- Preu públic per la prestació i utilització de material
equipament esportiu de propietat municipal .

i

Segon .- Exposar al públic els acords precedents, juntament am b
la nova redacció dels articles i les tarifes dels preus públics ,
al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptat s
a partir del següent al de la publicació del corresponent anunc i
en el Butlletí Oficial de la Província, i també en un diari del s
de més difusió de la Província . En aquest termini els interessat s
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions qu e
creguin oportunes . Transcorregut el període indicat sense haver se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovat s
definitivament .
Tercer .- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar a l
Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definiti vius i el texte íntegre dels articles i tarifes modificats, el s
quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1995 i regira n
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació .
Quart .- Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 199 5
les dotacions oportunes per la cobertura de la diferènci a
resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques ,
culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes del s
preus públics no cobreixi el cost del servei o activitat de qu è
es tracti . "
Tot seguit, el Secretari dóna lectura a l'esmena presentada pe l
GMP que, transcrita, diu el següent :
"E1 núm . 5 Conservatori del 15% baixar-ho al 10 %
Núm . 6 Esports conforme el 10 %
Núm . 7 Medicina esportiva igual a la proposta gover n
Núm . 8 Museus del 15% baixar-ho al 10 %
núm . 11 Quioscos i Fires igual a la proposta govern .
Tots els demés preus públics que es proposa el 6% baixar-ho a l
3,5%" .
A continuació, el Secretari dóna lectura a l'esmena presentad a
pel grup municipal de 1'ENM que, transcrita, diu el següent :
" 1 .- Per als preus públics 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ,
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16, 17, 18, 19, 20, 21, . 22, 23, 24, les tarifes per a
l'any 1995 seran el resúltat d'aplicar un increment de l
4'5% sobre les de 1994, arrodonint l'import resultant a l
múltiple de 10 ptes . més proper .
2 .- Per al preu públic 5, corresponent al Conservator i
Professional de Música, les tarifes seran les resultant s
d'aplicar un increment del 10% sobre les de 1994 . "
Finalment, dóna lectura a l'esmena presentada pel GMS que ,
transcrita, diu el següent :
Preu Públic núm . 1 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 2 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 3 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 5 .- Reducció del 15% al 7,5 %
1

Preu Públic núm . 6 .- Reducció del 10% al 3,5 %
Preu Públic núm . 7 .- En caràcter general un 3,5 %
Preu Públic núm . 8 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 9 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 10 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 12 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 13 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 14 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 15 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 16 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 17 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 18 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 19 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 20 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 21 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 22 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 23 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 24 .- Reducció del 6% al 3,5 %
Preu Públic núm . 25 .- Reducció del 6% al 3,5%"

Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que, en principi ,
marcarà quin és l'increment que presenta l'equip de\govern ,
justificant el perquè d'aquests increments i a continuació ,
després del posicionament dels diferents grups respecte le s
esmenes i l'explicació de les mateixes, l'equip de goverrt .:es : posicionarà . En principi, i agafant el primer bloc, que és e l
dels impostos, en el tema de l'IBI, quan es va portar a terme l a
nova concessió amb Fomento de Construcciones y Contratas, pe r
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, aquell a
concessió portava incorporats uns increments en el tema de l a
neteja viària que afectava als anys 94, 95 i 96 . Per acord expré s
d'aquest Ple i d'acord amb la concessionària, l'any 94 es v a
passar al 95 i així successivament . Aquest increment de la netej a
viària representa un increment de cost directe a les arque s
municipals, la seva contrapartida és més hores de prestació d e
servei i la proposta que fa 1' equip de govern d'incrementar o
repercutir en el tema de 1' IBI aquest increment de cost, ocasion à
el fet que el 0,84, que és el coeficient que estan aplican t
respecte al cadastre, al passarien a 0,87, independentment del s
increments que hi poguessin haver, segons Lleis de Pressuposto s
de l'Estat, de les Bases en els valors cadastrals .
Pel que fa a vehicles, la proposta és d'un increment d'un 6% ,
1'IAE es proposa deixar-lo exactament igual que va estar aprova t
en aquest Ple el primer any de la seva incorporació, és a di r
continuen deixant 1'IAE amb els mateixos barems que es va n
aprovar en el seu moment, amb la qual cosa l'increment tècnica ment seria 0 ; quant a 1'ICIO, que és l'Impost sobre Construc cions, Instal .lacions i Obres, proposen un increment del 6% i ,
en aquest cas, se situarien en una xifra que aniria amb u n
coeficient del 2,31 al 2,39 . Pel que fa a les taxes, el Sr . Sal a
diu que 1' increment que es proposa és d'un 6% globalitzat, lleva t
el tema de retirades de vehicles de la via pública, que l a
proposta és del 15% i en el tema de la recollida de deixalles ,
la proposta és del 6,5 %, ja que l'increment de cost per l'an y
95 serà, segons forma polinòmica aprovada amb la concessió qu e
es va fer a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, d'u n
6,5 %, aleshores com que és un servei que ha d'equilibrar el se u
compte d'explotació propi, tant costa tant es cobra .
Continua dient el Sr . Sala que, pel que fa als preus públics, a
nivell global, la proposta és del 6% llevat de quatre casos mol t
concrets, un és el Conservatori de Música, en què la proposta é s
d'un increment del 15% i els motius són els que ja ha expressa t
repetidament en aquest Ple cada any quan tracten el tema de le s
Ordenances ; en els serveis de Cultura i Esports, que són teme s
molt puntuals i no repetitius en molts casos, es proposa u n
increment del 10% en les seves tarifes ; el Centre de Medicin a
Esportiva, té uns increments que van entre el 7 i el 9% ,
depenent de cada cas, a fi i efecte d'anar actualitzant le s
tarifes als costos reals del propi servei ; després hi la Fira de
l'Ascensió i la de Sant Andreu, en què hi ha un apartat concre t
d'ocupació que tindria uns increments del 15% a fi i efecte d e
compensar uns increments de costos de serveis amb temes sanita ris .
E1 Sr . Sala precisa que, en principi, aquesta seria la propost a
referent a l'aspecte estrictament quantitatiu . Ara bé, al matei x
temps hi ha una proposta de modificació o d'esmena, en algun s
casos a nivell tècnic, en d'altres a nivell de millora i qu e
afecten a diferents impostos . E1 primer és l'Ordenança Fisca l
núm . 4 que es centra en la dinàmica que ja vénen aplicant e n
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d'altres ordenances, que és la gestió de l'auto-liquidació, e n
aquest cas no ho tenien incorporat i proposen la seva incorpora ció . En les llicències urbanístiques, concretament en l'articl e
11, modifiquen l'apartat 6è, la redacció del qual quedaria de l a
següent manera : "En els casos de llicències d'obres de reforma ,
reparació i rehabilitació d'immobles afectats per aluminosi i
rehabilitació d'immobles dels sectors del Barri Antic, delimitat s
al plànol que consta a l'expedient, a aquesta ordenança s'apli carà el coeficient reductor del 0,10 sobre la quota resultan t
d'aplicar els epígrafs 1 al 65", la qual cosa vol dir que tote s
les obres de rehabilitació que es portin a terme dintre d'un mar c
prefixat en el plànol de Manresa, i que està aprovat per l a
Generalitat, tindrien una aplicació de la llicència urbanístic a
de només el 10% del contingut d'aquests 65 components de l a
mateixa .
Pel que fa a la llicència d'obertura d'establiments, el Sr . Sal a
diu que aquí es produeix una esmena important, ja que hi ha un a
redefinició de bastants dels articles que composen la mateixa ,
però en el fons, el que s'aconsegueix o el que es pretén am b
aquesta proposta és anar a equiparar el que fins ara tenie n
separat entre les empreses i les persones individuals, és a di r
les persones jurídiques i les persones físiques, anar-ho a
equiparar pel que fa al seu càlcul, a fi i efecte que no e s
produeixein diferències espectacultars, i d'acord a dret posa r
una cosa que estigui molt més equiparada, si bé és cert qu e
mantenen unes tarifes mínimes pel tema de les societats anònime s
amb un capital superior a 50 milions de pessetes, però que e n
aquest cas, creu que és més que justificat perquè estan parlan t
de societats anònimes d'una certa entitat, però malgrat això, e n
cap cas s'aplicaria el sistema anterior que era el 40% de l a
renda anual de l'immoble, ja que aquest concepte ha queda t
eliminat del que era l'Ordenança de Llicència d'Obertur a
d'Establiments . També hi ha una modificació puntual en el tem a
de la taxa de recollida d'escombraries, que fa referència a un a
reducció que hi havia quan el servei de recollida estigués a 6 0
metres de l'habitatge o local, ja que per la recollida selectiv a
canvia el sistema i, per tant, ha de canviar la reglamentació .
Quant a l'Ordenança General dels Preus Públics, l'article 16è ,
l'apartat a) del punt 1r . fa referència al règim d'autoliquida cions per part d'aquelles empreses que paguen el cànon de 1'1, 5
% de la facturació que tenen amb serveis a la ciutat de Manres a
i, en aquest cas, que això era una liquidació que es feia d e
caràcter trimestral, la proposta que conté aquesta ordenança é s
canviar-ho per aquelles empreses que tinguin una facturaci ó
superior als 3 .000 milions de pessetes anuals amb la ciutat d e
Manresa, cas en el qual la liquidació passaria a ser de tipu s
mensual o període mensual en lloc de trimestral .
Finalment, el Sr . Sala diu que aquesta seria, bàsicament, l a
presentació de caràcter general de les Ordenances Fiscals per a l
proper exercici de 1995 . Entenen que són ordenances que, si b é
es pot interpretar que tenen un increment superior a le s
previsions de 1'IPC tant les que puguin ser de l'any 94 com le s
futures de l'any 95, també parteixen d'una realitat que ha n
repetit infinitat de vegades i que un cop més és veuen e n
l'obligació de repetir, i és que d'uns anys cap aquí, le s
actualitzacions que es fan de les Ordenances Fiscals, malaurada ment queden situades per sota de 1'IPC real, la qual cos a
indirectament provoca un empobriment real de l'economia municipa l
que, en aquest cas, és una economia de serveis que es presten a

tota la ciutat de Manresa . I una ; forma d'ajudar a arreg a,-ho és i;
tenir unes ordenances que, en cap cas, perdin capacitat dquisi tiva respecte exercicis anteriors . Entenen que el dèfiçit , .que
tenen és important i, fins i tot, proposant aquest 6'
t17~
general, amb algunes excepcionalitats, no atrapen 1'endarrer i
que porten d'aquests 7 exercicis, però malgrat això seria un pa s
endavant per intentar assolir en el futur la capacitat adquisitiva que tenia l'ajuntament uns anys enrera .
Intervé el Sr . Balet i Oller i, en primer lloc, diu que no est à
conforme amb l'Impost de la Contribució, l'IBI, perquè malgra t
es proposi aquest augment del 0,84 al 0,87, això suposa u n
augment més substanciós del que es diu, perquè s'ha de tenir e n
compte que després vindrà l'increment del 3,5% del valo r
cadastral . De per si, deixant-ho igual com proposa ell, j a
s'augmenta un 3,5% i si això hi afegeixen l'augment que propos a
l'equip de govern, se'n va al 7,19, però resulta que tenen u n
augment que ja va venir a l'ordenança de 1993 que va ser d'u n
16,5% final, i si a això hi afegeixen el 7,19% d'aquest any, se' n
van al 23% en dos anys i ell això ho troba carregós .
L'IAE indubtablement no pot tocar-se, els establiments ja tene n
prou pena en aguantar-se . Tornant a l'IBI, el Sr . Balet deman a
que no es faci cap augment, perquè al final, això repercuteix e n
tothom, ja ho va dir el 92 i gairebé només s'hauria de copia r
l'acta del que deia en aquell moment, perquè les causes són le s
mateixes . No és que paguin el més rics perquè tenen cases, sin ó
que ho paguen tots . Si és que la hisenda municipal es trob a
atrapada perquè cada vegada li pugen més les despeses, per aix ò
ell proposa que en total només s'apuji un 3,5 %, que és l a
possible inflació que diu el govern . Però, en aquest cas, ve u
que la hisenda municipal necessitaria una estructura de mé s
rigor, és qüestió de fer un estudi, fer menys projectes, perqu è
sinó sempre es va a marxes forçades i no fan més que engalipa r
el poble perquè després va pagant el de darrera . E1 10 d e
novembre del 92, entre d'altres coses , , va dir que el Conservator i
és un tema que porta 100 milions de pessetes de dèficit, quan el l
creu que si és de la Generalitat, doncs que pagui la Generalitat .
Aquí falta una estructura, aquí falta una exigència de di r
cadascú que pagui el que sigui seu . És per això que no es tract a
d'augmentar els impostos de manera carregosa, perquè sempre esta n
pagant la mala administració, com moltes factures que les han d e
pagar cares perquè no les paguen en el seu dia . I tot això va
sumant . Insisteix en què demana que l'Impost de la Construcci ó
no s'augmenti i que les demés només un 3,5 % del futur augment ,
això comporta menys ingressos, però també comporta que arribi u n
moment en què es digui "d'aquí no passem" i ningú no podr à
prometre res i menys ara que 's'acosten eleccions . La sev a
proposta és de contenció, de reduir, de mirar que no es passin ,
i amb això moltes vegades es queda sol . De tota manera, qu e
consti que ha intentat dir les veritats . També recorda que e l
novembre del 92, l'ajuntament de Badalona va cessar 61 guàrdie s
i els va donar de baixa, i aquells guàrdies es van oferir a
treballar gratis fins que l'ajuntament anivellés els seu s
pressupostos . En canvi aquí el que veuen és vaga i anar marxan t
i això és una falta d'obediència, la qual cosa vol dir que no h i
ha el rigor necessari ni exemple per donar .
Pel que fa a preus públics, el Sr . Balet diu que està una mic a
més d'acord amb la proposta de l'equip de govern que no pas e n
el cas de les ordenances, ho accepta una mica però no tant co m
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proposen del 15% . Insisteix en què falta més rigor quant a un a
administració en general i quan no es pot s'ha de saber dir "no "
i no ser sempre l'Alcalde del "sí" .
Intervé el Sr . Perramon i Carrió i manifesta que en el moment d e
començar a plantejar les ordenances fiscals d'aquest any, 1'EN M
va oferir la possibilitat a l'equip de govern que es plantegé s
un debat conjunt d'ordenances fiscals per una banda i d e
pressupost per una altra, perquè entenien que aquesta era l a
condició imprescindible perquè es pogués parlar de puge s
d'algunes ordenances per sobre del que és 1'IPC . Aquesta qüesti ó ®
que van manifestar al Sr . Sala, veuen que no s'ha complert, é s
a dir, es porta per una banda el tema d'ordenances, posteriormen t
es portaran els pressupostos i, per tant, tot i que tenen cla r
que l'ajuntament de Manresa té un dèficit estructural, és a di r
que el cost dels serveis, almenys fins aquest moment era més al t
que el conjunt dels ingressos, i que aquest cost estructura l
provoca que algunes dedicacions a temes de manteniment de carrer s
de la ciutat o altres aspectes no s'arribi a procurar, 1'ENM n o
pot donar un xec en blanc al govern municipal, tenen un a
experiència dolenta, i és que l'any electoral de 1991 va se r
l'any del dèficit més important de l'ajuntament i, per tant ,
aquesta situació els porta a la decisió de no anar a un s
increments dels impostos municipals i dels preus públic s
superiors al tema de 1'IPC . Una altra qüestió és com 1'ENM h a
entés habitualment 1'IPC . Aquí han defensat no tant les previ sions que el govern central fa per l'any sobre de 1'IPC, qu e
habitualment s'ha demostrat que són errònies, i sempre pel matei x
costat, és a dir, que són més optimistes del compte, i aques t
grau d'equivocació està entre 1 punt i 1,5 punt . Per tant, pense n
que si sistemàticament s'aprovessin unes puges dels impostos d e
l'ordre de 1'IPC previst, significaria una pèrdua de la capacita t
de despesa de l'ajuntament important que repercutiria encara mé s
negativament . La proposta que porta 1'ENM és una puja del 4,5% ,
en general, que en aquests moments és 1'IPC interanual que tenen .
La previsió d'aquest any pensen que no anirà gaire lluny d'aques t
4,5%, potser unes dècimes pel dalt o per baix, però l'any que bé ,
amb la perspectiva que el mes de gener s'apujarà 1'IVA 1 punt ,
és d'una certa ingenuïtat pensar en el 3,5 % d'increment . Per
tant, aquest és el criteri que han anat mantenint i fan aques t
planteig de cara aquest any .
Entrant en algunes qüestions més concretes de certs impostos, pe l
que fa a l'IBI, el Sr . Perramon diu que en el moment en què e s
va plantejar el tema de la neteja viària i de recollida d'escom braries, van veure clar que hi hagués uns increments progressiu s
per millorar el servei de neteja de la ciutat i, per tant, e n
conseqüència, en 1°IBI plantegen la puja de 1'IPC previsible mé s
el cost que significa aquest augment de les millores en la netej a
viària . Pensen que els ciutadans, en general, en el tema de l a
neteja de la ciutat i recollida d°escombraries hi ha un a
consciència general que s°ha fet un pas endavant amb el no u
servei, que els ciutadans quan veuen que es dóna un bon servei ,
també paguen amb més satisfacció o amb convicció els seu s
impostos . Per aquest motiu, en l'IBI, mantenen la proposta d e
l'equip de govern, no l'esmenen, perquè entenen que acumula e l
que seria 1'IPC més l'increment per un millor servei en netej a
viària . Pel que fa al tema de construccions sí que discrepen d e
l'equip de govern, el preu de les construccions de les obres qu e
s'aplica com a base de 1°impost, puja ja 1°IPC i, fins i tot,

potser que ja estigui una mica per sobre de 1' IPC genera]j, . : ~, peY
tant, si l'equip de govern aplica un 6% addicional, seri'va n
una puja que consideren que pot estar al voltant de 1'11P el 1 2
exagerada, que no té justificació i, a més, tenint en compte que i
en aquest moment sembla que les llicències d'obres esta n
augmentant, això ja implicarà de per si una recaptació més altai . ;:
Per això 1'ENM planteja deixar el mateix coeficient que hi havï `
l'any passat . En el tema de retirada de vehicles de la vi a
pública, l'equip de govern planteja una puja del 15% i 1'EN M
planteja una puja no tant alta, del 10 % ; en 1'IAE no fan esmena ,
en el sentit que no es modifica el coeficient, però sí que h i
haurà un cert increment de 1'IAE, del que es recaptarà de 1'IAE ,
pel fet que es redueixen les bonificacions que hi havia en l a
part de l'impost que s'aplica a la superfície ; a partir d'aquí ,
consideren que la resta d'impostos s'haurien d'apujar un 4,5% .
Valoren positivament la reducció que es fa per les llicències d e
rehabilitació com una contribució, encara que sigui modesta, a
estimular aquesta activitat rehabilitadora als barris antics d e
la ciutat .
Respecte els preus públics, el Sr . Perramon explica que mantene n
el mateix criteri d'aquesta puja del 4,5% ; hi ha determinat s
serveis, concretament els preus públics 6 i 7, pel tema d e
Medicina Esportiva, o el preu públic per les paradetes de fir a
en què no fan esmenes i, per tant, hi ha unes pujes una mica pe r
sobre d'això, però que venen justificades amb uns costos i e l
tema del Conservatori en què 1'ENM considera que s'ha d'aplica r
un progressiu augment dels costos del preu de les matrícules per ò
a un ritme una mica més baix del què planteja l'equip de govern ,
i en comptes del 15% proposen el 10% . Aquetes són les proposte s
que fa el grup de 1'ENM, i referent a les esmenes dels altre s
grups, el Sr . Perramon diu que esperarà sentir la seva justifica ció per posicionar-se i, també diu que no sap finalment l'equip
de govern quina de les propostes dels diferents grups agafarà ,
però en qualsevol cas que sí l'acceptació fos de les proposte s
de 1'ENM, això per part del su grup no significa cap tipus d e
compromís de cara al tema pressupostari .
Intervé el Sr . Valls i Riera i, en primer lloc, recorda qu e
l'activitat política és prioritzar, concertar, intentar busca r
l'acord entre tots els regidors o entre diferents grups polític s
representats a l'ajuntament . L'equip de govern sempre h a
intentat, d'una forma molt legítima, fer acords parcials, de s
del'any 87 en què va aconseguir l'Alcaldia de Manresa, i el GM S
sempre ha plantejat el debat de les Ordenances, com un debat e n
què els increments impositius han d'anar lligats amb el s
objectius generals del pressuposts, no única i exclusivament am b
les contraprestacions que existeixen directament per aquest s
increments impositius sinó amb el debat general del pressupost .
Com que existeix aquesta diferència de plantejaments, sempr e
acaben tenint un debat més o menys matemàtic .
Pel que fa a les ordenances que planteja l'equip de govern, e l
Sr . Valls diu que inicialment plantejarà tres qüestions que e l
GMS valora positivament . Les modificacions tècniques que es fan
en tot el que afecta les llicències d'obertura, creuen que és un a
aportació correcta perquè s'estaven produint diferents situacion s
de greuges comparatius entre persones físiques i societat s
mercantils ; l'ampliació de la bonificació d'un 90% sobre le s
llicències d'obres que afecten a pisos amb aluminosi i que s'ha
ampliat amb el que són rehabilitació d'edificis que afecte n
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directament al nucli antic de la ciutat, creuen també que és un a
bona modificació ; i també, l'increment que el GMS accepta pe r
damunt de 1'IPC és el de la recollida d'escombraries, ja qu e
creuen que és un servei que la gent està valorant de form a
positiva i, més enllà de la valoració que pugui realitzar e l
ciutadà, que és important, també determina una acció de futu r
quant al possible reciclatge de material, perquè estan acostuman t
al ciutadà a realitzar un esforç de selecció de deixalla . A
partir d'aquí, el GMS planteja un increment mig de les Ordenance s
Fiscals del 3,5%, perquè creuen que han d'aplicar 1'IPC correspo nent al proper exercici 95 . En el supòsit que aquest IPC n o
sigués el correcte, que hi hagués un increment per sobre o u n
increment per sota, creu que el més adient seria intenta r
arribar a un pacte entre els grups municipals, que les ordenance s
de l'exercici posterior, en aquest cas de l'exercici 96, fessi n
esment d'aquest diferencial d'IPC, perquè creu que és bo pode r
determinar un element, una línia de partida, una previsió qu e
d'alguna manera també s'aplicaria a tots els funcionaris de l a
casa i que també s'aplicarà a la llarga a tot el que afect a
directament al Pressupost General de l'Estat i a tot el persona l
funcionari de l'Administració General de l'Estat . Apart s
d'aquests criteris diferenciadors, el Sr . Valls diu que en e l
tema de les Ordenances creuen que és bo el manteniment del 3, 5
% d'increment lineal, el manteniment de l'IBI amb el 0,84, i pos a
de manifest que en l'esmena que presenta el GMS hi ha un erro r
material, perquè parlen de manteniment del 0,87 quan en realita t
és el 0,84 i també accepten un increment del 15% en la retirad a
de vehicles a la via pública, perquè no és un element d e
recaptació sinó que és un element de disciplina . Aquest és e l
criteri estricte que planteja el GMS però, continua dient el Sr .
Valls, també serveix pels preus públics, amb una diferència, qu e
és pel que fa al preu públic del Conservatori, el GMS present a
una esmena fent una reducció del 7,5% . Ho han dit i ho ha n
reiterat constantment en diferents plens, que entenen o pode n
arribar a entendre el posicionament de l'equip de govern en e l
sentit que es facin increments de les matrícules, que afecte n
directament al ciutadà i als pares que porten els seus fills a l
Conservatori Municipal de Música, però sempre i quan existís e l
pacte del 33 % de les matrícules dels ciutadans, el 33 % per par t
del cost de l'ajuntament i el 33 % per part de la Generalitat .
Aquesta debat el van tenir en les últimes ordenances i totho m
valorava positivament aquest acord . La sorpresa és quan es trobe n
amb un acord que el cost definitiu del Conservatori no v e
determinat pel cost real sinó pel cost que la mateixa Generalita t
creu que ha de ser, amb la qual cosa l'aportació en aquest s
moments de la Generalitat no és del 33 % sinó que possiblemen t
es pot acostar al 15% . D'alguna forma creuen que si la Generali tat no fa l'esforç d'arribar fins els 33% i l'Ajuntament no po t
exigir a la Generalitat més d'aquest esforç, creu que no seri a
de justícia que els pares seguissin suportant uns increments qu e
la mateixa Generalitat no fa l'esforç en aquest moment pressupos tari per arribar a aquest 33% . Creu que els últims increment s
del Conservatori dels tres últims exercicis poden suposa r
aproximadament un 35 o un 45% aproximadament . Han avançat un a
miqueta, com a mínim tenen la Generalitat que assumeix e l
compromís de pagar part del Conservatori, però aquestes due s
situacions han d'anar una mica equilibrades .
Dins 1' increment general de preus públics, estan també amb el 3, 5
%, de conformitat a 1'IPC, i amb la mateixa argumentació que les
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ordenances .
Apart de la presentació de les esmenes estrictes de reduççi ó al
3,5 %, segons IPC 95 , e l GMS presenta dues esmenes més . n a que
afecta directament a le s llicències d'obres de rehabilitasiï de
façanes, que seguint amb el criteri de bonificacions, creueh ciu6
és un valor afegit per la ciutat que els propietaris del s
edificis estiguin realitzant un esforç per arreglar les façane s
dels seus edificis i que d'alguna forma això afavoreix 1' estètic a
de la ciutat i la qualitat de vida de la mateixa ciutat . El GM S
presenta una proposta que inicialment és una reducció d'un 30 %
sobre la llicència d'obres, que creuen que pot anar bé pe r
incentivar una miqueta als propietaris perquè realitzin aquest s
tipus de millora en els seus edificis . Juntament amb aquesta ,
presenten una esmena que és la del termini de pagament en períod e
voluntari, incorporant una nova modalitat que seria estrictamen t
voluntària . En primer lloc, volen reconèixer les possible s
dificultats que podrien existir dins el servei de Recaptació d e
l'ajuntament, amb la possible aplicació d'aquest esmena, però
creuen que és positiu per la ciutat i pel ciutadà intenta r
plantejar la possibilitat que puguin liquidar impostos, taxes i
ordenances, com poden ser l'IBI i 1'IAE, d'una forma periòdica .
E1 sistema que el GMS implanta o voldria implantar, que anomene n
termini especial, és sumar l'import exacte de 1'IAE i l'IBI d e
1°exercici anterior, en aquest cas de l'exercici 93, i dividir-h o
per 9 mensualitats que començarien el gener fins el mes d e
setembre . Per la majoria de ciutadans, això comportaria paga r
unes quantitats importants que afecten directament a la tresore ria, d'una forma pausada i tranquil .la i que no afectari a
directament la capacitat financera de l'ajuntament, fins i to t
podria ser favorable, perquè es podrien trobar que l'IBI que
normalment es recapta el mes de juliol, en aquest moment s'hagué s
recaptat quantitats superiors a l'IBI del mateix exercici .
Finalment, hi ha el rebut del mes d'octubre que hauria de ser d e
regularització entre els rebuts de 1'IAE i l'IBI de l'exercic i
94, als quals s'hauria de deduir la quantitat pagada en els nou s
rebuts anteriors, segons el càlcul de l'exercici anterior, el d e
1993 . Aquest seria un termini especial i el GMS incorpora a
l'esmena quins són els requisits per la sol .licitud, un d'ell s
hauria de ser demanar-ho dins el mes gener, forçosament hauri a
d'haver-hi una domiciliació bancària i no mantenir deute s
pendents en la via d'executiva . També plantegen una solució al s
possibles incompliments de les obligacions per part del sol .lici tant dins d'aquest termini especial, i creuen que pot anar b é
perquè el ciutadà el que vol és contribuir amb l'ajuntament a le s
arques municipals, perquè rep unes contraprestacions via servei s
i rep unes contraprestacions via inversions, però possiblemen t
li han de donar alguna facilitat al ciutadà, sobretot quan esta n
parlant d'increments impositius per sobre de 1'IPC, perquè pugu i
realitzar aquests pagaments d'una forma tranquil .la i que no 1 i
comporti problemes de tresoreria . Creuen que és una bona propost a
a estudiar, i esperen que tingui el recolzament de la majoria d e
regidors .
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que, en primer lloc ,
explicarà l'esmena que fa referència a l'Ordenança Fiscal núm .
11, de taxa de llicència d'obertura d'establiments, que present a
el mateix equip de govern, en la que introdueixen una modificació, ja que la redacció literal de l'art . 8, epígraf 3r, quedari a
segons l'esmena que ha presentat el grup de CiU i que tots el s
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grups tenen, amb la qual cosa tota la qüestió del que entenen co m
indústria, que és tot allò que queda dintre dels epígrafs de le s
divisions 1 a 5 de 1'IAE, en aquest cas, la llicència d'obertur a
d'establiments tindria una reducció de fins el 90%, és a dir, s e
li aplicaria un coeficient corrector del 0,10, només pagarien u n
10% del que realment pertocaria .
El Sr . Alcalde demana al Sr . Sala que, a efectes d'acta, llegeix i
aquesta esmena de l'equip de govern .
Tot seguit, el Sr . Sala dóna lectura a l'esmena presentada pe l
grup municipal de CiU que, transcrita, diu el següent :
"A l'Ordenança Fiscal núm . 11 (Taxa per a Llicència d'Obertur a
d'Establiments) .
Article S, Epígraf3
Substituir el text de l'expedient pel redactat del següent teno r
literal :
Establiments on es desenvolupin activitats compreses als epígraf s
de les Divisions 1 a 5 de les tarifes de l'Impost sobre Activi tats Econòmiques .
Les quotes es calcularan multiplicant allò que resulti d'aplica r
els epígrafs 1 i 2 anteriors pel coeficient 0,10" .
Un cop llegida l'esmena, el Sr . Sala diu que farà un bre u
comentari sobre les diferents intervencions o els diferent s
posicionaments de les esmenes presentades a aquests dictàmen s
d'ordenances i preus públics .
Parlant de l'esmena del GMP, el Sr . Sala diu que coneixen t
Manresa, no s'atreviria a dir, com diu el Sr . Balet, que Manres a
és una ciutat cara . Quant al fet que s'han de reduir despeses ,
que s'ha de reduir la despesa i que el més important és n o
gastar, el Sr . Sala diu que s'ha de pensar quina és la finalita t
de l'Administració Pública, quina és la finalitat de l'ajunta ment ; l'ajuntament no està aquí per gestionar un pressupost, qu e
és important i que s'ha de fer, sinó per donar un seguit d e
serveis als ciutadans, i aquests serveis en molts casos ,
malauradament comporten forts esforços econòmics i lògicamen t
s'han de tenir els recursos suficients per donar aquests servei s
que sens dubte la ciutat necessita, en tant en quant els seu s
ciutadans requereixen els esmentats serveis . I no és pas volunta t
de l'equip de govern el fet de donar-ne menys sinó el fet d e
poder donar tots aquells que es puguin donar en quantitat i e n
qualitat adient . Si aconsegueixen, una vegada més, tenir une s
ordenances ben baixes com proposa el representant del GMP ,
lògicament després, quan presentin el pressupost, donaran peu a
què es puguin queixar que pugen els interessos financers, perqu è
lògicament com que s'aniran endeutant i s'aniran empobrint, cad a
vegada deuran més diners als bancs, perquè el que no poden fe r
és reduir serveis ni en quantitat ni molt menys en qualitat . Un
servei mal donat, és millor no donar-lo . Entén que la propost a
que fa el GMP és no acceptable per l'equip de govern .
Altra qüestió és la que fa referència a la intervenció del GMS ,
i agraeix que es reconegui l'esforç que es fa en millora r
l'aplicació d'algunes ordenances, i parla de la bonificació que

es pugui en rehabilitació o en d'altres ordenances d f autaliquidació o millora per llicències d'activitats i, al,matei x
temps, i agafant-les d'una en una, la que el GMS anomena Smer a
a l'ordenança fiscal núm . 10, el Sr . Sala diu que en co tes d'incorporar un punt 7 a l'article 12, ha de ser a l'articl e
perquè és el que admet el punt 7, perquè l'article 12 no t é
punts . Consideraran un error material el fet d'haver posa t
"l'article 12", quan el que ha de ser és "article 11" . E1 Sr .
Sala demana al Sr . Valls que aclareixi si aquesta esmena fa un a
reducció del 70% del coeficient o del 30%, aclarint el Sr . Valls
que el que pretenen és que la gent pagui el 70% i que, evidentment fan referència a l'article 11 . Un cop fets aquest s
aclariments, el Sr . Sala diu que l'equip de govern votar à
favorablement aquesta esmena a l'ordenança fiscal núm . 10, pe l
que fa a l'aplicació d'aquesta millora en la rehabilitació d e
façanes .
Continua dient el Sr . Sala que una qüestió diferent són le s
esmenes del GMS que fan referència als impostos i taxes i al s
preus públics . Entenen, com en el cas del GMP, que la propost a
que fan no és acceptable per l'equip de govern . E1 que si merei x
un tractament apart, és la proposta d'addició respecte un
cobrament periòdic . Els recorda que hi ha una legislació a l
respecte i que si la legislació canvia, tot és estudiable .
Actualment, el procediment de recaptació que tenen les Corpora cions Locals és un sistema que ve pre-definit per lleis i e n
1' última modificació que hi va haver de la Llei Reguladora de le s
Hisendes Locals es fa referència, respecte el tema de l a
recaptació, al Reglament General de Recaptació, i aques t
Reglament diu que hi ha dues maneres per cobrar els impostos, un a
que és la liquidació directa i l'altra que és la liquidació pe r
rebut mitjançant els Padrons Fiscals . E1 Reglament també diu qu e
no està permès el cobrament del fraccionament en voluntària, qu e
el termini de pagament serà únic de 2 mesos i que en cas que e s
vulgui fer un pagament fraccionat s'han de presentar els aval s
o garanties que estableix la Llei . Independenment del tema de
legalitat, hi ha un tema de gestió i el poden referir a ine ficàcia o a un factor de complexitat . Entenen que una propost a
d'aquest caire, suposant que es pogués estructurar jurídicamen t
i que hi hagués la voluntat amb posterioritat de tirar-h o
endavant, malgrat això, la complexitat que representa de gesti ó
fa que no sigui plantejable en un termini inferior a 2, 3, 4
anys, depenent de la complexitat que se li volgués donar, i to t
i estar ben informatitzats no hi ha una capacitat suficient pe r
poder entrar en aquesta dinàmica que seria talment diabòlic a
respecte el seguiment dels cobraments .
Per acabar en aquest tema, el Sr . Sala diu que, suposant que fo s
possible i que jurídicament es pogués tirar endavant, en e l
supòsit que fos legal, s'hauria d'aprovar una ordenança fisca l
general de gestió, inspecció i recaptació . E1 que no es pot fe r
és incorporar-ho com una esmena a una ordenança específica . Això
vol dir que seria d'aplicació a totes les ordenances municipals ,
impostos, taxes i preus públics . Ara bé, en aquest moment i ta l
com està el Reglament General de Recaptació, no és un problem a
de voluntats sinó que és un problema de possibilitats i legal ment, sembla ser que no és possible .
Continuant en els posicionaments, el Sr . Sala diu que hi h a
l'esmena que presenta el grup de 1'ENM, que és la que s°ajust a
més a les intencions que tenia i que continua tenint l'equip d e
govern, però que un cop escoltats els diferents oferiment s
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d'esmena per part dels diferents grups, entenen que la que el s
és més propera i que lògicament votaran favorablement és la qu e
presenta 1'ENM . Entre altres temes, fa esment de la corresponsa bilitat que tenen tots plegats en l'increment de cost de l a
neteja viària i, tal com ha exposat 1'ENM, en el seu moment vare n
votar unànimament un Plec de Condicions nou, varen votar l a
concessió administrativa a una nova empresa, que aquest a
concessió tenia una sèria de components de futur, entre ell s
aquestes ampliacions, ara han de ser corresponsables amb aquel l
aprovament inicial, i també l'aprovació d'unes fórmules polinòmi ques de revisió que en alguns casos sí que el posicionament qu e
hi ha hagut ha estat adequat en aquesta línia i, en d'altre s
casos, no tot es pot aconseguir, peró sí que la proposta qu e
d'una manera més general s'accepta és l'esmena a introduir pe r
part de 1'ENM, per la qual cosa el posicionament definitiu és d e
votar-la, en el seu conjunt, tant la que fa referència a preu s
públics com a les ordenances fiscals d'impostos i taxes ,
favorablement .
Intervé el Sr . Perramon i Carrió per posicionar-se sobre le s
esmenes dels altres grups i diu que no hi ha coincidència amb el s
increments que proposen . Consideren interessant i positiva
l'esmena que ha presentat el GMS en el sentit de fer aquest a
bonificació per la rehabilitació de façanes, per millorar l a
ciutat . Referent al tema de fraccionament de pagaments diu qu e
el Sr . Sala ha exposat unes qüestions legals, però han tingu t
l'esmena avui i no han estat en condicions de saber a quin s
ajuntaments s'estava fent l'aplicació d'aquest pagament fraccio nat ni de contrastar opinions legals de diferents persones o
diferents tènics referents a aquest tema . La reflexió inicial d e
1'ENM és pensar que si hi hagués un desdoblament important del s
rebuts municipals, això implicaria uns esforços més grans d e
gestió, un esforç important en tot el el tema d'impagats, i aix ò
podria repercutir en personal indirecte, que justament és el qu e
es tracta d'anar reduint per, en tot cas, donar més atenci ó
directa al ciutadà .
En aquests moments no donaran el vot favorable a aquest a
proposta, ja que amb el que s'ha plantejat de dificultats legal s
d'executar-ho tenen els seus dubtes, però pensen que és un tem a
a estudiar en el futur i que pot ser introduït en les ordenance s
properes . Però segurament aquest fraccionament tindria sentit d e
fer-lo a partir d'una certa quantitat i no en quantitats petite s
i possiblement el particular que vulgui anar fent una aportaci ó
temporal del preu de l'impost, també té possibilitat de fer-h o
en un compte propi i, per tant, això li genera interessos pe r
ell . És a dir, pot ser interessant de cara a l'ajuntament perqu è
això sigui una regularització de la tresoreria però, per altr a
banda, hi haurà ciutadans que aprofitarien aquests diners pe r
tenir un compte propi que els generés interessos . Per tant, l a
posició de 1'ENM referent a aquest tema, és que hi veue n
dificultat d'ordre legal i, sobretot, d'ordre pràctic, però
pensen que és un tema que s'ha d'estudiar i per això s'abstindra n
en la votació d'aquesta esmena .
Intervé el Sr . Valls i Riera i manifesta que centrarà aquest a
intervenció en l'esmena que ha presentat el GMS referent a l
termini especial de pagament en voluntària . Vol posar de manifes t
dos elements, un és que hi ha ajuntaments que en aquests moment s
ja estan aplicant aquest sistema, com pot ser l'Ajuntament de

_. .Reus . I l'altra és que és bo que posin de manifest que a/xó , é
un sistema voluntari, és a dir que qualsevol persona e pó t
acollir dins el termini normal, de la mateixa forma quets Osta n
liquidant en aquests moments tots els impostos periodifica\s din s
l'any o bé ho pot fer assumint aquest termini especial . Aclúesta
esmena l'han plantejada a partir de dos impostos, que só n
i 1'IAE . La voluntat del GMS, perquè reconeixen que és un a
qüestió certament complexa, és que aixó aglutinés tots el s
impostos que afecten directament al ciutadà, és a dir, que un a
persona pugui saber el 15 de gener, aproximadament, quan ha d e
pagar periòdicament del gener fins el setembre, de l'IBI, d e
1'IAE, de l'Impost de Circulació, de l'Impost de la Brossa i
altres impostos periòdics, és a dir, no afectaria a liquidacion s
puntuals per obertura d'establiments, que tindrien la reglamentació específica . D'altra banda, diu que li preocupa molt que co m
a regidors d'aquest ajuntament valoren sempre els element s
d'eficàcia de l'Ajuntament de Manresa i no valoren les possibilitats que pot tenir de facilitat al contribuent . E1 contribuen t
pot triar entre dos sistemes de pagament, és a dir, ningú e l
forçaria a cap dels dos sistemes, només se'l força a a què pagui ,
perquè existeix una obligació, perquè la solidaritat entre le s
persones ve determinada per l'aplicació dels impostos i pe l
pagament directament d'aquests impostos . Ara bé, el termin i
especial és voluntari i això s'ha d'establir d'una forma més o
menys clara . Planteja també que no existeix un problema d e
finançament directament per part de l'ajuntament, perquè el me s
de juliol l'ajuntament podria haver percebut un 50 % o un 60 %
aproximadament dels impostos que li gira a una persona, és di r
que en aquest cas, l'ajuntament, a efectes financers no tindri a
una pèrdua important . Reconeix l'existència de la complexitat i
reconeix també la necessitat que l'ajuntament tingui criteri s
d'eficàcia, per això ha de ser una empresa privada per dintr e
però continua sent una empresa pública per fora, de manera qu e
el tracte personal és important, però la facilitat que li han d e
donar al ciutadà és possiblement el més important de tots . Per
altra banda, li dóna la impressió que en un futur han d e
continuar desenvolupant els sistemes informàtics de la casa ,
perquè és una revolució constant que tindran i li dóna l a
impressió que sent important la despesa de temps o d'estudi qu e
s'ha de realitzar sobre l'aplicació d'aquest termini especial ,
guanyaran en eficàcia, en tracte al ciutadà i possiblement tamb é
guanyaran en una relació a través dels bancs, tipus informàtic ,
que és el que planteja aquest termini especial . El termin i
especial també té unes característiques determinades, entre elle s
és que ha d'haver-hi forçosament la liquidació a través de compt e
corrent bancari, forçosament la persona no ha de tenir cap tipu s
de impagament o d'executiva dins la casa i creu que aquest s
elements determinen clarament quina persona és un bon contribuen t
o compleix puntualment les seves obligacions amb l'ajuntament i
amb l'administració . Aquesta proposta, en el moment que s'aprovés, possiblement hauria d'haver-hi modificacions cada exercic i
per intentar millorar-la, però l'Ajuntament de Manresa, tard o
d'hora, aplicarà el termini especial . El fet de presentar aquest a
esmena avui és no tan sols per una voluntat que això s'apliqu i
l'exercici que ve, sinó per una voluntat també que l'Ajuntamen t
de Manresa, com ajuntament, prengui consciència que això és un a
cosa que altres ajuntaments de la mateixa categoria ja fa un an y
que ho estan aplicant i que el de Manresa ho pot o bé ho hauri a
d'assumir en el termini de dos anys, com a mínim . Però més enll à

029523 - A

d'això, creu que seria bo que des dels Serveis Jurídics de l a
casa ja s'ho comencessin a plantejar seriosament . El Sr . Sala h a
que s'ha de fer una Ordenança General de Recaptació d'aquest a
casa i ja comença a ser hora que la tinguin, perquè esta n
tractan constantment els pagaments ordenança per ordenança i
tenen un volum important, en aquests moments estan generant 2 .50 0
milions de pessetes en rebuts de diferents tipus . Això és un :
volum important i necessiten una reglamentació específica . El Sr .
Valls precisa que el que sí voldria posar de manifest és qu e
legal ho és, complexa també, però les decisions de l'ajuntamen t
no han de venir determinades només per l'eficàcia de l'adminis tració, sinó que també han de venir determinades pel servei qu e
han de donar al ciutadà, i més quan estan parlant d'increment s
impositius d'aquestes característiques . El GMS manté la seva
esmena i votarà en contra de l'esmena presentada per 1'ENM i
recolzada per l'equip de govern i feliciten a l'equip de govern ,
en tot cas, perquè els dóna la impressió que els pressupostos el s
té aprovats perquè un canvi d'actitud d'aquestes característi ques, amb un increment del 3,5 o el 4,5 % i que no s'aprova sin ó
hi ha un pacte global, al GMS li costa d'entendre . Malgrat això ,
creu que han de felicitar a l'equip de govern perquè el pact e
global ja existeix pel pressupost de l'exercici 95 . També creu
que és bo que tots el Regidors valorin positivament l'esmena qu e
presenten i, en tot cas, s'abstindran en l'esmena presentada pe l
GMP .

dit

Intervé el Sr . Perramon i Carrió i diu que li sembla que ja h o
ha deixat bastant clar . A més, l'any .passat, la posició de 1'EN M
també va ser del 4,5 %, però aleshores el Sr . Balet va planteja r
el 5% i' a l'hora de la veritat va resultar que 1'IPC real es v a
acostar més a la proposta del Sr . Balet, en aquell cas . L'ENM h a
mantingut el mateix criteri i pensen que aquest any el 4,5% ser à
més afinat a 1'IPC real . Evidentment, això no implica cap acor d
i sinó, ja es veurà a l'hora del pressupost .
E1 Sr . Alcalde intervé i corrobora les paraules del Sr . Perramon ,
en el sentit que avui tracten d'ordenances fiscals i res més .
E1 Sr . Sala i Rovira aclareix que no hi ha cap pacte de pressu post amb ningú . Ara bé, estan oberts a pactar amb tothom, no h i
ha res pre-fixat al respecte, entre altres coses perquè difícil ment poden pactar un pressupost amb ningú quan ni el propi equi p
de govern el té sobre la taula . Suposa que el primer esborran y
de treball el tindran demà, però hores d'ara encara no el tenen .
En tot cas, sí que li agradaria que els diferents grups e s
posicionessin sobre l'esmena que ha presentat el grup de CiU a
l'ordenança núm . 11, respecte la taxa per llicència d'obertur a
d'establiments, que és aquesta millora d'incorporar un vental l
més ampli en el tema d'indústria, per la rebaixa en la llicènci a
d'obertura d'establiments .
Tornaht al tema del pagament fraccionat, el Sr . Sala diu que é s
un tiema prou important, però de fet la forma en què aquí a
Manresa s'estan cobrant els impostos, ja s'està fent d'una form a
fraccibnada i generosa, perquè entre abril i juny es cobren el s
vehicles , 3 1'impost més fort, que és el de l'IBI, es cobra entr e
el maig i el juliol i, per altra banda, el d'escombraries, el d e
1'IAE i d'altres, es cobren entre setembre i novembre . Per ò
malgrat això, que ja entén que és una forma pautada de fer-ho ,
el Sr . Sala diu que no entrarà en l'explicació de la complexitat

administrativa o de gestió que això representa, perq u
allargar aquest Ple fins altes hores de la matinada i
en tot cas, en una Comissió Informativa d'Hisenda po d
ne . E1 que vol que quedi molt clar és que, independ e
que facin altres ajuntaments, ni que sigui el que ha c i
Valls, si se li fa un advertiment de legalitat, la seva o r
és portar aquest advertiment de legalitat respecte aquest,f
aquí al Ple i lògicament, mentre hi hagi un advertiment d e
legalitat al respecte, difícilment trobaran una solució qu e
permeti prosperar en aquesta línia, entre altres coses perquè el s
propis tècnics que han de fer informe al respecte, no faran u n
informe favorable i en una qüestió tan important com és l a
recaptació de tot el tema d'impostos, difícilment faran canvi s
sense que la legalitat els permeti garantir la viabilitat d'un a
nova proposta . I és en aquest aspecte que vol que quedi molt cla r
el tema de la legalitat .
El Sr . Perramon i Carrió manifesta que respecte a les esmenes ,
en el que fa referència als percentatges, votaran negativamen t
les esmenes dels altres grups, votaran afirmativament l'esmen a
referent a la bonificació de les llicències d'obertura, també l a
bonificació per façanes i s'abstindran en el tema del pagamen t
ajornat .
Referent al tema dels pressupostos, el Sr . Perramon diu que pe l
que li consta, potser el GMS sap més dels pressupostos de l'an y
que ve que no pas 1'ENM .
El Sr . Valls i Riera demana al Sr . Perramon que li aclareixi qu e
vol dir amb això, que no deixi interrogants enlaire .
El Sr . Perramon precisa que ell només ha dit que pel que l i
consta, el GMS té més informació dels pressupostos que no pa s
1'ENM, i que qui ho hagi d'entendre ja ho entendrà .
E1 Sr . Valls i Riera matisa que amb la seva intervenció només h a
volgut manifestar que fa quatre dies que 1'ENM tenia un posicio nament que era increment de 1'IPC 3,5 % i no pactar les ordenan ces fiscals si no hi havia un pacte global, i avui es troben am b
un acord, que és absolutament legítim, i que fins i tot CiU t é
1'oligació de buscar aquest pacte, de buscar l'estabilitat din s
l'ajuntament, i es fa la pregunta innocent que deu haver-hi u n
pacte global, però de la mateixa manera que el Sr . Perramon 1 i
diu que ell deu saber més coses del pressupost, ell li respo n
també d'una manera innocent dient que no ho sap, però sí que sa p
que abans el Sr . Perramon tenia intenció de fer un pacte globa l
i avui està pactant una cosa i està contradient les seve s
manifestacions .
Pel que fa a l'esmena del grup de CiU, el Sr . Valls diu que l a
valoren positivament i la votaran favorablement .
El Sr . Perramon i Carrió precisa que en cap moment, cap membr e
del grup de 1'ENM ha afirmat que la puja que proposaven era de l
3,5%, ni en Comissió ni en un altre lloc .
A continutació, el Sr . Alcalde expressa que passaran a la votaci ó
per separat dels dictàmens compresos en els punts 7 .1 .6 i 7 .1 . 7
de l'ordre del dia, que fan referència a les modificacion s
d'Ordenances Fiscals i de Preus Públics, respectivament ,
procedint primer a votar les esmenes i, després, el text del s
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_dictàmens amb les esmenes inporporades, si prosperen o s°aprove n
aquestes últimes .
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMP, referent a le s
ordenances fiscals, és rebutjada per 1 vot afirmatiu (GMP), 1 5
vots negatius (12 CiU i 3 ENM) i 8 abstencions (GMS) .
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel grup municipal de
1'ENM, referent a les ordenances fiscals, és aprovada per 15 vot s
afirmatius (12 CiU i 3 ENM) i 9 vots negatius (8 GMS i 1 GMP) .
Sotmesa a votació l'esmena del GMS, referent a l'Ordenança Fisca l
núm . 10, en el sentit d'incorporar un punt 7 a l'article 11, é s
aprovada per 23 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 3 ENM) i 1
abstenció (GMP) .
Sotmesa a votació l'esmena del grup municipal de CiU, referen t
a l'Ordenança Fiscal núm . 11, és aprovada per unanimitat dels 2 4
membres presents .
Sotmesa a votació l'esmena del GMS, més genèrica, és rebutjad a
per 8 vots afirmatius (GMS) i 16 vots negatius (12 CiU, 3 ENM i
1 GMP) .

Sotmesa a votació l'esmena d'addició del GMS, referent al termin i
especial pel pagament en període voluntari de l'IBI i 1'IAE, é s
rebutjada per 8 afirmatius (GMS), 13 vots negatius (12 CiU i 1
GMP) i 3 abstencions (ENM) .
Tot seguit, el Sr . Alcalde sotmet a votació el dictàmen comprè s
en el punt 7 .1 .6 de l'ordre del dia, referent a les Ordenance s
Fiscals, incorporant al seu contingut les esmenes aprovades, i
és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU i 3 ENM) i 9 vots
negatius ( 8 GMS i 1 GMP) i, per tant, amb el quòrum qu e
determina l'art . 47 .3 .h) de la Llei 7/85 i art . 112 .3 .j) de l a
Llei 8/87 .
A continuació, el Sr . Alcalde sotmet a votació les esmene s
referents al dictamen comprès en el punt 7 .1 .7, relatiu a Preu s
Públics .
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMP, referent a preu s
públics, és rebutjada per 1 vot afirmatiu (GMP), 15 vots negatiu s
(12 CiU i 3 ENM) i 8 abstencions (GMS) .
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel grup municipal de
1'ENM,
referent a preus públics, és aprovada per 15 vot s
afirmatius (12 CiU i 3 ENM) i 9 vots negatius ( 8 GMS i 1 GMP) .
Sotmesa a votació l'esmena presentada pel GMS, referent a preu s
públics, és rebutjada per 9 vots afirmatius (8 GMS i 1 GMP) i 1 5
vots negatius (12 CiU i 3 ENM) .
Finalment, el Sr . Alcalde sotmet a votació el dictamen comprè s
en el punt 7 .1 .7 de 1'ordrè del dia, referent als Preus Públics ,
incorporant al seu contingut la totalitat de l'esmena aprovad a
presentada pel grup municipal de 1'ENM, i és aprovat per 15 vot s
afirmatius ( 12 CiU i 3 ENM), 8 vots negatius (GMS) i 1 abstenci ó
(GMP) .

N ME
7 .1 .8

ÇONCERTACZÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA
CATALANA, SA, PER IMPORT DE 175 .000 .000 PTA .

AM

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el s
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"En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers mesos, aquesta Comissió d'Hisend a
considera oportú recórrer a Operacions de Tresoreria, d e
conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de l a
Llei 39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple d e
la Corporació l'adopció dels següents acords :
lr .- Concertar a 1'amparament del que disposen els articles 5 2
i 180 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i sense afecta r
recursos específics per a la seva devolució, una operació d e
tresoreria amb Banca Catalana, S .A . per un import de CEN T
SETANTA-CINC MILIONS (175 .000 .000) de pessetes, amb les següent s
condicions :
Tipus d'interès : Variable . Mibor a 90 dies més el marge del 0'35 %
anual, amb interès total trimestral estimat del 8'20 %
Data de venciment : Dotze mesos a comptar de la data de l a
signatura de la pòlissa o contracte .
Interès de demora : 16% anual .
2n .- Amb la concertació de l'operació que es proposa, n o
s'ultrapassa el límit fixat per l'article 52 de la Llei 39/1988 ,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals .
3r .- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta a l
present Dictamen .
4t .- Remetre a la Direcció General de Política Financera de l a
Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a la formalització d e
l'operació de crèdit, una certificació dels anteriors acords .
5è .- Facultar el Sr . Alcalde per a la signatura dels document s
necessaris per a la formalització de l'operació . "
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que es tracta de l a
renovació d'una operació de Tresoreria que tenen amb Banc a
Catalana, per import de 175 milions, amb un tipus d'interès de l
MIBOR a 90 dies més el 0,35 % . Són les mateixes condicions qu e
fins ara tenien en aquesta operació de Tresoreria, el que pass a
és que els ha vençut, i de cara a poder continuar amb normalita t
el funcionament de la Tresoreria, els és necessari el fe t
d'aconseguir aquesta nova operació de Tresoreria, però en e l
conjunt continuaran quedant a la mateixa xifra que estaven am b
anterioritat .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU) i 12 abstencions (8 GMS, 3 ENM i 1 GMP) .
7 .1 .9

AUTORITZACIÓ A L'ENTITAT EMPRESA CASTELLÀ, SA, PER A L A
INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN _ ELS VEHICLES DE TRANSPORT PÚBLI C
URBÀ .
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El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Atès que l'entitat mercantil "EMPRESA CASTELLÀ, S .A ." (CI F
A-0851009 - Ca . Artes 15 Manresa) és concessionària del serve i
municipal de Transport Públic Urbà de Viatgers de Manresa, e n
virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessi ó
celebrada el dia 17 de setembre de 1990 .
Atesa les instancies de referència registre d'entrada número s
11 .216/31-05-94 i 15 .866/17 .8 .94 en les quals els Srs . Frances c
Sagalés Sala i Francisco Ledesma Fernàndez, en la seva condici ó
d'apoderats de l'entitat mercantil "EMPRESA CASTELLÀ, S .A ." ,
sol .licitaven l'autorització municipal per a la inserció d e
publicitat en els diferents autobusos, mitjançant un contract e
de col .laboració amb "EDICIONS INTERCOMARCALS, S .A . (Regió-7) ,
pel qual a canvi de la inserció de publicitat en les finestre s
laterals posteriors dels vehicles, els usuaris disposarien d e
diaris (Regió-7) per a la seva lectura i d'un espai setmanal d e
promoció del transport urbà dins l'esmentat diari .
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals en el qua l
es diu que l'espai previst per a la publicitat en el contract e
de col .laboració entre "EMPRESA CASTELLÀ, S .A ." i "EDICION S
INTERCOMARCALS, S .A .", es considera correcte d'acord amb l a
forma, tamany i color que s'ha justificat a aquest Ajuntamen t
perquè no malmet el disseny general ni afecta cap element d e
seguretat en la circulació .
De conformitat amb l'apartat 7è . de la clàusula 5à . del Plec de
Clàusules regulador del Servei Municipal de Transport Públic Urbà
de Viatgers de Manresa, que estableix que el concessionari t é
dret a explotar els espais publicitaris dels vehicles, determinats pels serveis tecnics municipals .
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo a1 Pl e
de la Corporació l'adopció del següen t
A C O R D :
Autoritzar a l'entitat mercantil "EMPRESA CASTELLÀ, S .A ." (CI F
A-08510059 - Ca . Artés 15 de Manresa), concessionària del serve i
municipal de Transport Públic Urbà de Viatgers, per a que insert i
publicitat relativa a "EDICIONS INTERCOMARCALS, S .A ." (Regio 7 )
en les finestres laterals posteriors dels vehicles que preste n
el servei, d'acord amb la forma, tamany i color que s'h a
justificat a aquest Ajuntament, a canvi de le s
contraprestacions que dóna "EDICIONS INTERCOMARCALS, S .A ." ,
consistents en oferir als usuaris dels autobusos diaris per a l a
seva lectura i un espai publicitari setmanal de promoció de l
transport public urbà dins l'esmentat diari, el qual haurà d e
fer-se necessàriament entre dimarts i divendres . La col .locació
dels suports en els quals s'hagin de dipositar els diaris dins
els autobusos haurà de ser prèviament validada pels servei s
tècnics municipals . "
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que l'empresa Edicion s
Intercomarcals, SA i l'empresa Castellà, SA, per poder posar u n
tipus de publicitat d'Edicions Intercomarcals dintre el s
autobusos de l'empresa Castellà, que en aquest cas està actuant

com a concessionària del transport urbà, era preceptiu elé qu e
demanessin aquesta autorització a l'ajuntament de Manresa,; com .: J
a titular del servei . Un cop estudiat el tema, donara n
favorable a autoritzar aquesta posta marxa d'aquest nou t i
publicitat dintre els autobusos de transport urbà .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
7 .1 .10

CONFIRMACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DE 19-7 94, ENRELACIÓ A LA RECLAMACIÓ DEL DRET A INDEMNITZACI Ó
FORMULADA PEL SR . JOAN CORBERA FERNIINDE Z

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994 l'Ajuntamen t
de Manresa va adoptar l'acord de desestimar la reclamació de l
dret a indemnització feta pel Sr . Joan CORBERA FERNÀNDEZ (DN I
39 .280 .071 - Plaça Constitució, 6-10 - Rubí) mitjançant instànci a
de referència registre d'entrada número 3 .036/10 .2 .1994, per la
qual el reclamant sol .licitava una indemnització de 15 .63 4
pessetes, pels danys produïts en el seu cotxe en col .lisionar amb
un dels ferros que protegeixen els arbres del Carrer Alfons XII ,
mentre efectuava un aparcament a l'esmentat carrer, a l'alçad a
del núm . 13 . La desestimació es basava en el fet que un co p
valorades les proves aportades, no va quedar provat el nex e
causal entre la lesió i el funcionament del servei públic i qu e
d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilita t
patrimonial de les Administracions Públiques, si així fos, l a
responsabilitat seria imputable a l'entitat concessionària .
Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrad a
núm . 16 .203/26 .8 .1994, el Sr . Joan Corbera Fernàndez ha formula t
recurs de reposició davant aquest Ajuntament en el qual manifest a
la seva disconformitat davant l'acord municipal .
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Pl e
l'adopció del següent
A C O R D
Confirmar l'acord adoptat en sessió plenària de data 19 de julio l
de 1994 (núm . d'ordre del dia 5 .1 .7), en relació a la reclamaci ó
del dret a indemnització formulada pel Sr . Joan Corbera Fernànde z
atès que en el recurs de reposició formulat mitjançant escrit d e
referència registre d'entrada núm . 16 .203/ 26 .8 .1994 el Sr .
Corbera no aporta cap tipus d'element que permeti establir un a
relació de causalitat entre el dany al .legat i el funcionament
del servei públic" .
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'u n
dictamen de tràmit, de confirmar l'adopció d'un acord anterio r
en funció d'un recurs de reposició que es va presentar, i que el s
serveis tècnics de l'ajuntament han resolt favorablement a
l'ajuntament .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
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Pel Sr . Alcalde es disposa el debat i votació conjunta del s
dictàmens compresos en els punts 7 .1 .11, 7 .1 .12 i 7 .1 .13 d e
l'ordre del dia .
7 .1 .11

APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÜBLI C
MUNICIPAL DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL BARRI L A
PARADA, CARRER LLUÍS MILLET, A ATORGAR MITJANÇANT CONCESSIÒ ADMINISTRATIVA I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULE S
ADMINISTRATIVES CORRESPONEN T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quios c
de venda de premsa situat al barri La Parada, carrer Lluís Millet
finalitza el 25 de gener de 1995 .
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domin i
públic municipal i un Plec de Clàusules que ha de regir l a
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat Quiosc, a
adjudicar mitjançant concurs .
Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i e l
Tècnic Mitjà de Gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni .
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 53 i següent s
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el Tinent d'Alcalde ,
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D :
1r .- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal ,
situat al barri La Parada, carrer Lluís Millet, mitjançant l a
modalitat d'ús privatiu, a atorgar a través de concessi ó
administrativa, de conformitat amb l'article 65 del Reglament d e
Patrimoni dels Ens Locals .
2n .- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regi r
la concessió d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situa t
al barri La Parada, carrer Lluís Millet ,a adjudicar mitjançan t
concurs públic .
3r .- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, e l
Plec de Clàusules administratives aprovat en el punt anterior .
4t .- Aprovar l'expedient de contractació de la concessi ó
administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situat
al barri La Parada, carrer Lluís Millet, per un període de 5 any s
i, de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs, s i
bé 1' anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorre gut el termini d'informació pública sense reclamacions o
al .legacions .
5è .- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient" .
7 .1 .12

APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PfdJ LI C
MUNICIPALqEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL P S EI G
qE PERE 111, DAVANT EL NÚM . 58, SECTOR PL . ESPAN A ;'A
ATORGAR MITJANCANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I APROVÀÇÓ ;
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES CORRESPONENTS .
"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quios c
de venda de premsa situat al Passeig de Pere III, davant el núm .
58 (sector Pl . Espanya) ha finalitzat .
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domin i
públic municipal i un Plec de Clàusules que ha de regir l a
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat Quiosc, a
adjudicar mitjançant concurs .
Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i e l
Tècnic mitjà de Gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni .
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la lle i
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 53 i següent s
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el Tinent d'Alcalde ,
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D :
1r .- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal ,
situat al Passeig de Pere III, davant el núm . 58 (sector P1 .
Espanya), mitjançant la modalitat d'ús privatiu, a atorgar a
través de concessió administrativa, de conformitat amb l'articl e
65 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals .
2n .- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regi r
la concessió d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situa t
a l Passeig de Pere III, davan t el núm . 58 (sector Pl . Espanya),
a adjudicar mitjançant concurs públic .
3r .- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, e l
Plec de Clàusules administratives aprovat en el punt anterior .
4t .- Aprovar l'expedient de contractació de la concessi ó
administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situa t
al Passeig de Pere III, davant el núm . 58 (sector P1 . Espanya) ,
per un període de 5 anys i, de forma simultània, aprovar l a
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'h a
d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini d'informaci ó
pública sense reclamacions o al .legacions .
5è .- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient" .
7 .1 .13

APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLI C
MUNICIPAL DEL OUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇ A
CATALUNYA, A ATORGAR MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIV A
I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES CORRES PONENT
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E1 Secretari llegeix el dictarien que, transcrit, diu el següent :
°' Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quios c
de venda de premsa situat a la Plaça Catalunya, finalitza en dat a
25 de gener de 1995 .
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domin i
públic municipal i un Plec de Clàusules que ha de regir l a
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat Quiosc, a
adjudicar mitjançant concurs .
Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i e l
Tècnic mitjà de Gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni .
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la lle i
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 53 i següent s
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el Tinent d'Alcalde ,
Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporaci ó
l'adopció del següent
A C O R D :
1r .- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal ,
situat a la Plaça Catalunya, mitjançant la modalitat d'ú s
privatiu, a atorgar a través de concessió administrativa, d e
conformitat amb l'article 65 del Reglament de Patrimoni dels En s
Locals .
2n .- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regi r
la concessió d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situa t
a la Plaça Catalunya, a adjudicar mitjançant concurs públic .
3r .- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, e l
Plec de Clàusules administratives aprovat en el punt anterior .
4t .- Aprovar l'expedient de contractació de la concessi ó
administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situa t
a la Plaça Catalunya, per un període de 5 anys i, de form a
simultània, aprovar la convocatòria del concurs, si bé l'anunc i
de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut e l
termini d'informació pública sense reclamacions o al .legacions .
5è .- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient" .
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manfesta que aquests tres
dictàmens fan referència a tres quioscs de venda de premsa, u n
situat al Barri de La Parada, l'altre al Passeig de Pere III, i
el tercer a Plaça Catalunya . L'única diferència que hi ha entr e
els tres projectes és el cànon que s'estableix, que en el prime r
cas és de 100 .000 pessetes l'any, el del Passeig de Pere III é s
de 500 .000 pessetes i el de la Plaça Catalunya és de 125 .00 0
pessetes . En principi, és una situació repetitiva, com ja va n
passar altres quioscos abans de vacances .
Intervé el Sr Balet i Oller i manifesta que s'abstindrà en l a
votació d'aquests tres dictàmens, no perquè no estigui d'acor d
en què s'adjudiquin, sinó perquè no vol trobar-se com l'altr a
vegada en que pot haver-hi algun conflicte d'empat . Ha observa t
també que es valora, per exemple, 5 punts pel que fa una màxima

S,
oferta no pot pujar més, Però en cas d'empat no queda P ali *z
Després observa, segons els informes, que no es poden fer ófertes à
de millores . Quant a la valoració econòmica, també cYeiz` que=
caldria tipificar-la una miqueta, ja que no perquè un senya r
digui que té una potència econòmica crescudíssima, quedi ., pe
sobre, en cas d'empat, d'aquell amb menys recursos . Dawata
d'això, s'abstindrà en la votació dels tres dictàmens .
Intervé el Sr . Valls i Riera i manifesta que, pel que fa a le s
concessions, van tenir dins la Comissió un debat bastan t
interessant que creu que s'ha de manifestar aquí el Ple, perqu è
va ser una discusió important sobre les garanties que podie n
tenir les persones físiques a l'hora de fer la valoració d e
l'equilibri financer i de la solvència econòmico-financer a
respecte les persones jurídiques, perquè es podien trobar amb u n
problema, que creu que no interessava a cap dels grups munici pals, i era que com que la valoració econòmico-financera d e
qualsevol societat, normalment sempre serà per sobre de l a
valoració econòmico-financera que fessin de qualsevol person a
física, entre tots els grups municipals van acordar incorpora r
un element dins els plecs de clàusules, i era que la solvènci a
econòmico-financera es valoraria en relació a l'objecte de l a
concessió . Aquesta discussió va ser important, en com l'ajunta ment que té un grapat important de concessions no era bo pe r
l'ajuntament que aquestes concessions anessin a parar tote s
directament, per una valoració econòmico-financera excessiva, a
empreses jurídiques, sent molt respectuós amb les emprese s
jurídiques i amb la possibilitat que tothom té de presentar-s e
a aquestes concessions . Per tot això, votaran favorablemen t
aquestes tres concessions, bàsicament per provar si aquest a
incorporació de valoració econòmico-financera pot determinar u n
equilibri que qualsevol persona física no es trobi en situaci ó
d'inferioritat respecte a una persona jurídica .
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punt s
7 .1 .11, 7 .1 .12 i 7 .1 .13 de 1°ordre del dia, són aprovats per 2 3
vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 3 ENM) i 1 abstenció (GMP) .
En aquests moments, el Sr . Balet i Oller, es retira del Saló d e
Sessions, prèvia justificació .
8 .-

ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTA L

8 .1

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

8 .1 .1 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL .LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACI Ó
DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETA T
PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES DE MANRESA, PER TAL D E
MILLORAR LES CONDICIONS HIGIÈNICO-SANITARIES DE LE S
INSTAL .LACIONS DEL REFUGI DE L'ESMENTADA SOCIETA T
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que la Societat Protectora d'Animals i Plantes de Manres a
ha sol .licitat a la Diputació de Barcelona una subvenci ó
econòmica i la col .laboració necessària a fi de millorar le s
condicions higiènico-sanitàries de les instal .lacions del refugi
de la referida societat, havent-se posat en coneixement d e
l'Ajuntament de Manresa, el qual ha manifestat la seva conformi -
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tat de participar en el Programa .
Atès que segons la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/85, d e
2 d'abril, és competència municipal la protecció de la salubrita t
pública, i en aquest sentit la Llei Catalana de Protecció del s
Animals 3/88 de 4 de març, ha vingut a regular, entre altres, el s
requisits i condicions higiènico-sanitàries que han de compli r
les instal .lacions dedicades a mantenir-les temporalment .
Atès que és competència de la Diputació de Barcelona, en virtu t
dels articles 36 de la citada Llei de Bases de Règim Local i 8 8
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 8/87 °
de 15 d°abril, l'assistència i cooperació jurídica, tècnica i
econòmica als municipis per a la prestació dels serveis que l i
són propis .
Atès que en virtut de les anteriors consideracions, la Diputaci ó
de Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i la Societat Protector a
d'Animals i Plantes de Manresa estan interessades en col .laborar
en el desenvolupament de les referides activitats .
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta d e
la Comissió Informativa Municipal de Política Ambiental, propos a
al Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S
Primer .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració qu e
s'adjunta, a signar entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntamen t
de Manresa i la Societat Protectora d'Animals i Plantes d e
Manresa, a fi de millorar les condicions higiènico-sanitàries i
la gestió tècnica dels refugis dels animals de companyia de l a
referida societat .
Segon .- Facultar l'Il .lm . Sr . Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per portar a terme aquest acord en tot s
els seus punts" .
Intervé la Sra . Riera i Montserrat i manifesta que aquest conven i
és a tres bandes, entre la Diputació de Barcelona, la Protector a
i l'Ajuntament de Manresa . Aquest ajuntament fa d'intermediar i
per controlar que es posin els micro-xips que cedeix la Diputaci ó
a la Protectora, la Diputació també dóna 100 micro-xips, 100 .00 0
pessetes per fer anàlisi de leishmaniosi i 100 .000 pessetes per
tot el programa de desinfecció i desratització de les gosseres .
L°ajuntament hi és perquè la Diputació així ho va preferir, d e
manera que fes de controlador de l'activitat que es duia a terme .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
8 .1 .2

APROVACID DEL PROJECTE DE CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ D E
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, PER TAL OUE LA UNITA T
DE ZOONOSI D'AQUEST AJUNTAMENT CONTINUÏ PRESTANT EL SERVE I
DE RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS VAGABUNDS I ABANDONATS E N
DIVERSES COMARQUE S

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :

"Atès que la protecció de la salubritat pública és 4
petència municipal segons l'art . 63 .2 .h) de la Llei Mu
de Règim Local de Catalunya, i que la recollid a
abandonats, el control antiràbic i la lluita contra le s
ties són actuacions en aquesta matèria especialment atribt 3
als Ajuntaments per l'art . 10 de la Llei 3/1988, de 4 de març ,
de protecció dels animals .
Atès que entre les competències de la Diputació es troben les d e
coordinació, assistència, cooperació jurídico-econòmica i tècnic a
amb els municipis de la província a fi d'assegurar la prestaci ó
integral i adequada dels serveis de competència municipal .
Atès que en virtut de les anteriors consideracions, la Diputaci ó
de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa estan interessats e n
continuar la col .laboració iniciada en 1 .990 per a què el cita t
Ajuntament amb la seva Unitat de Zoonosi, presti el servei d e
recollida de gossos i gats vagabunds i abandonats en diverse s
comarques .
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta d e
la Comissió Informativa Municipal de Política Ambiental, propos a
al Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S
Primer .- Aprovar el projecte de Conveni que s'adjunta, a signa r
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, pe r
tal que la Unitat de Zoonosi d'aquest Ajuntament continu ï
prestant el servei de recollida de gossos i gats vagabunds i
abandonats en diverses comarques, en el benentès que el pun t
tercer de l'esmentat Conveni, en el seu apartat final, ha d e
contenir la següent modificació :
la substitució de la quantitat de 17 .050,- ptes . per la d e
57 .970,- ptes .
Segon .- Facultar l'Il .lm . Sr . Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per portar a terme aquest acord en tot s
els seus punts . "
Intervé la Sra . Riera i Montserrat i manifesta que aques t
dictamen fa referència a la renovació d'un conveni que ja ve
d'altres anys, pràcticament és tot igual, l'única diferència é s
que hi ha la comarca de l'Anoia, que anteriorment no hi era i de l
Berguedà s'han rebut pràcticament tots els pobles, només qued a
Cercs .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
8 .2

REGIDORIA-DELEGADA DE PARCS I JARDINS,
MERCAT S

ESCORXADORI

8 .2 .1

MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ PROPORCIONAL DE 2 LLOCS D E
VENDA INTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :

"Vista la instància de registre d'entrada núm . 21168, de data 2 7
d'octubre de 1993, presentada per Joan Bonvehí Pintó, Josep Maria
Foradada Martin i Antonio Ortiz Vàzquez, aquest últim concessio nari dels llocs de venda núm . 45 i 46 del Mercat Municipal d e
Puigmercadal, en la qual sol .licitaven en primer lloc el canvi
de titularitat de les dues parades (lloc de venda núm . 4 5
concessionari actual Josep Maria Foradada Martin i lloc de vend a
núm . 46 actual concessionari Joan Bonvehí Pintó, segons contrac tes signats el dia 20 .9 .94) i en segon lloc el canvi d'activita t
de les mateixes, així el lloc de venda núm . 45 passaria d e
l'activitat de venda de congelats a la de carnisseria i el llo c
de venda núm . 46 passaria de l'activitat de venda de congelat s
a cansaladeria .
Atès que per procedir a aquest canvi d'activitat és necessar i
reformar prèviament la proporcionalitat existent entre els lloc s
de venda del Mercat de conformitat amb els art . 66 i 67 de l
Reglament d'organització i funcionament del Mercat Municipal d e
Puigmercadal .
Atesa la potestat municipal de modificar l'organització del s
Serveis Públics Municipals que estableix l'art . 230 de la Lle i
Municipal de Catalunya, en concordança amb l'art . 127 de l
Reglament de serveis de les corporacions locals de 1955 .
Atès que l'informe de l'encarregat municipal del servei é s
favorable al canvi d'activitat i implícitament a la modificaci ó
de la proporcionalitat, el Regidor-Delegat de Mercats proposa a l
Ple de la Corporació l'adopció del següen t
A C O R D
1r .- Modificar la classificació proporcional dels llocs de vend a
interiors del Mercat Municipal de Puigmercadal, de conformita t
amb el següent detall :
SUPRESSION S
Nombre de lloc s
2

Activita t
congelat s
INCREMENT D'ACTIVITAT S

Nombre de llocs
1
1

Activita t
carnisseri a
cansaladeri a

2n .- Facultar al Sr . Alcalde per a la signatura de la documenta ció necessària per a la complimentació de l'expedient . "
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .

8 .3

REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA T
RI

àQT

Pel Sr . Alcalde es disposa el debat i votació conjunta,a `
dictàmens compresos en els punts 8 .3 .1, 8 .3 .2 i 8 .3 .3 de lr~
del dia .
8 .3 .1

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI D E
CINC ANYS PRORROGABLES,
SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari per u n
període de cinc anys prrogables, sobre nínxols del Cementir i
Municipal .
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades e n
el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables pe r
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon qu e
s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent ; i amb l'articl e
65 que preveu la petició simultània de la concessió de dre t
funerari amb la d'inhumació .
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favo r
dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques t
dictamen per un termini de cinc anys prorrogables, amb aplicaci ó
del preu públic per utilització temporal de nínxols, a comptar ,
segons el cas, o des del dia següent al de finalització del s
respectius "lloguers", o bés des del dia d'inhumació . "
8 .3 .2

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE 5 0
ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIR I
MUNICIPA L

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de 50 any s
prorrogables .
De conformitat amb l'article 9 .2 del Reglament de Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que la concessi ó
del dret funerari sobre parcel .les, nínxols i altres sepulture s
implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsi t
de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant e l
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i am b
subjecció als deures i les obligacions qure s'estableixen e n
l'esmentat Reglament .
E1 Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
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actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor
dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques t
dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, a comptar de s
de la data d'inici de la concessió que consta a la relaci ó
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilitzaci ó
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal . "
8 .3 .3

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS D E
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPA L

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
" Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporal s
de cinc anys, presentades pels respectius titulars, amb moti u
d'haver sol .licitat el trasllat de les restes contingudes cap a
una altra sepultura .
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que les sepulture s
o terrenys que no continguin restes podran ser retrocedits a
l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se l a
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any
fixi la corresponent Ordenança Fiscal .
E1 Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de jun y
de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultu res que consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulad a
pels respectius titulars, amb efectes des del dia següent a l a
data de presentació de la sol .licitud de trasllat de restes i
liquidar a favor dels interessats les quantitats que resulti n
d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal . "
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punt s
8 .3 .1, 8 .3 .2 i 8 .3 .3 de l'ordre del dia, són aprovats pe r
unanimitat dels 23 membres presents .
9 .-

PROPOSICION S

9 .1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALIST A
DE MANRESA REFERENT A LA NO RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIEN T
D'INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMEN T

E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
" L'expedient informatiu per a determinar la possible vulneraci ó
de les incompatibilitats per part del Cap dels Serveis d'Urbanisme i Política Ambiental ha deixat clar que s'havia produït un a
infracció per part del tècnic que ocupava aquest lloc .

La posterior excedència del Sr . Basiana no resol les iF_-_p,~
bilitats polítiques que s'han detectat en aquest casi,l q u
concreten en :t
\
- la no resolució de l'informe sobre les incompatibili t
funcionaris, obert el 1992 .

r`

- la no fixació de limitacions en la compatibilitat, en e l
catàleg de llocs de treball, pel càrrec de Cap de Servei s
d'Urbanisme i Política Ambiental, tot i desatenent els adverti ments fets per l'oposició .
- la passivitat dels regidors responsables, el d'Urbanisme i e l
de Règim Interior, tot i tenir coneixement de les activitat s
privades del Cap de Serveis d'urbanisme i Política Ambiental .
Per tant, proposem el següen t
A C O R D
Reprovar l'equip de govern municipal per no haver resol t
l'expedient relatiu a les incompatibilitats del personal d e
l'Ajuntament, i en especial, a1 regidor d'Urbanisme, Sr . Frances c
de Puig i al de Règim Interior, Sr . Pere Oms, per la passivita t
mostrada en no resoldre les incompatibilitats del Cap de Servei s
d'Urbanisme i Política Ambiental, tot i conèixer la interferènci a
de les seves activitats privades amb les pròpies del lloc qu e
ocupava . "
El Sr . Perramon i Carrió manifesta que el motiu de la proposici ó
que presenten és ben clar . Fer evident la responsabilita t
política de l'equip de govern davant d'uns fets que s'han produï t
darrerament a l'ajuntament . Pensen que el tema arranca en la n o
resolució de l'informe sobre incompatibilitats dels funcionari s
municipals iniciats per Decrets de l'Alcaldia del 31-7-92 i de l
9-2-93 . És evident que arran de les instàncies que havien anat
presentant els funcionaris municipals es detectava una situaci o
difícil amb unes solucions possibles que, en qualsevol cas ,
motivarien o insatisfaccions o resistències per part de l
funcionariat . Era, per tant, una papereta difícil i davan t
d'aquesta situació, pensen que e1 govern municipal va adoptar un a
decisió que creuen que no és la correcta, la d'amagar el cap sot a
l'ala, o la política de l'estruç, és a dir, no prendre un a
solució . E1 resultat és que el tema es va anar complicant mé s
fins que arriba un moment que pel fet de les incompatibilitat s
o pel fet de les actuacions del Cap dels Serveis d'Urbanisme i
Medi Ambient, el tema espatega a les mans . L'ENM no reprova l a
seva actuació un cop saltada als mitjans de comunicació l a
contradicció entre les activitats del Sr . Basiana, sinó qu e
fonamentalment reproven la seva passivitat anterior, reproven qu e
tot i tenir informació sobre l'activitat privada del Cap del s
Serveis d'Urbanisme i Política Ambiental, no actuessin conseqüentment . E1 mateix Sr . Oms, responsable del tema de Règim
Interior del funcionariat, en la compareixença que fa arran d e
l'expedient informatiu, manifesta que quan signa una resoluci ó
mira tot l'expedient i això li fa constatar que algunes sol .licituds van més ràpides que altres, però desconeix el motiu . D'altr a
banda, també manifesta que havia advertit al Sr . Basiana, en
alguns moments, de queixes de Col .legis Professionals que havi a
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rebut, peró en el moment de plantejar el tema de les incompatibi litats en el catàleg i en el moment de prendre una decisi ó
referent a aquest tema, no actua ï permet que el tema e s
compliqui fins a arribar al punt que ha arribat . També el s
consta, tal com ha manifestat el Sr . Oms als mitjans de comunica ció, que hi havia un informe del Secretari que marcava qu e
algunes ocupacions privades del Sr . Basiana incorrien en la
situació d'incompatibilitat . D'altra banda, el Sr . qe Puig, co m
a Regidor d'Urbanisme, en la seva compareixença diu explícitament
que algú Ai havia comentat que el Sr . Basiana havia redactat e l
projecte de la Plaça Porxada . El Sr . De Puig manifesta que qua n
se li va dir això ell ho va comentar amb el Sr . Basiana, i aques t
li va comentar que el projecte l'havia realitzat l'arquitecte Sr .
Santasusagna, que treballava al seu despatx, i que teni a
l'encàrrec del projecte des d'abans que comencés a treballar a l
despatx de Basiana i Associats . L'informe sobre les activitat s
portat a terme per l'Ajuntament va detectar una falta greu en e l
tema d'Administrador d'una societat, peró ell pensa que als ull s
dels ciutadans, el que ha resultat més escandalós, i per part d e
1'ENM també, és el fet que al despatx d'aquest funcionari es fe s
un projecte important d'una obra depenen directament de l'ajunta ment i que, a més, és molt poc creïble que un arquitecte que n o
tingui un despatx mínimament consistent rebi un encàrrec de 40 0
o 500 milions de pessetes . Aquest és un tema que moltes persones ,
molts ciutadans han considerat que aquí hi havia alguna cosa mé s
i que no era sincerament creïble, i que aixó ho sabés el Regido r
d'Urbanisme i no actués en conseqüència, els sembla greu des de l
punt de vista polític . Per tant, no volen reobrir el tema de le s
responsabilitats del Cap dels Serveis d'Urbanisme, ja que és un a
persona que en aquests moments, per la seva excedència no est à
a la Casa, i difícilment hi tornarà, peró pensen que queda pe r
depurar tot el tema de responsabilitats polítiques, i que com a
oposició és el seu deure marcar d'aprop l'activitat de l'equi p
de govern i posar en evidència quan hi ha fallades i exigir
responsabilitats quan n'hi ha . Responsabilitat, fonamentalment ,
per la seva passivitat, perquè aquest afer ha danyat la imatg e
de l'ajuntament, dels funcionaris, i ha posat més difícil l a
resolució del tema de les incompatibilitats .
Intervé el Sr . Sala i Rovira i manifesta que sens dubte està mol t
clar per tots que el tema de les incompatibilitats és complex e
i delicat . Cal respectar la legalitat i les possibilitats . E 1
desitjable seria una dedicació total, una incompatibilita t
absoluta, però aixà no es correspon amb les possibilitat s
pressupostàries, i creu que tots hi estaran d'acord, no val l a
pena aprofundir en aquesta línia . Ara bé, l'actuació municipa l
en aquest tema ve marcada per la responsabilitat i la ponderaci ó
En cap moment s'ha deixat de treballar en aquesta qüestió, en e l
tema de les incompatibilitats ni amb la política de personal, e n
general . Aquestes són dues qüestions que van de bracet . L'equi p
de govern actual, igual que l'equip de govern que hi havi a
anteriorment, des del primer moment han estat portant a terme una
tasca de negociació de convenis realment important, han esta t
portant a terme una tasca d'actualització de catàleg, amb el no u
catàleg que es va aprovar l'any passat . Totes aquestes só n
qüestions laborioses i delicades que s'han anat treballan t
conjuntament amb el Comitè de Personal de l'Ajuntament . Per l a
política de l'equip de govern, és clau mantenir uns funcionari s
competents i adequadament retribuïts . Els agradi o no, les

incompatibilitats són un fator .que forma part del c
específic, per tant, traduïnt-se una vegada mé s
possibilitats econòmiques, recursos econòmics . És
mantenir en tot moment la moralitat o l'ètica del serv e
dels funcionaris, i també han de tenir en compte qu e
moment han tingut una normativa vigent respecte el tema de le s
incompatibilitats que és la que es va aprovar el febrer del 8 7
i que actualment continua vigent . Sí que és cert que l'equip d e
govern en el seu moment va entendre que calia una actualitzaci ó
i va endegar un procés a fi i efecte d'arribar a aquest a
actualització . Això ho va fer amb la voluntat d'aclarir qualsevo l
dubte que hi pogués existir en el seu moment, i amb aquest a
voluntat continua treballant . Quan es va presentar la situació ,
en el cas Basiana s'ha actuat en profunditat . Parlen en aquest s
moments del tema de les incompatibilitats quan encara no fa u n
parell de mesos varen estar reunits els diferents grups d'aques t
Consistori, treballant conjuntament en aquest tema i vare n
agafar el compromís que en un futur Ple, intentaran que sigui e l
de novembre o el de desembre, es portarà el marc legal definido r
del sistema d'incompatibilitats, que esperen rebi el vo t
favorable de tots, i el qual en el seu moment ja varen discutir .
Per l'equip de govern, la política de personal només és possibl e
fer-la des de la responsabilitat i la ponderació dels element s
que incideixen en la composició de la mateixa política d e
personal, i aquesta és la línia que es ve seguint i que l'equi p
de govern actual seguirà en el futur .
Per acabar, remarca el compromís que la normativa que en el futu r
s'ha d'aplicar, es portarà en un proper Ple, i també vol recorda r
que el formar part les incompatibilitats del catàleg i haven t
tingut una revisió general i àmplia del catàleg l'any passat, v a
provocar el fet que mentre estaven treballant en el tema de l
catàleg, no varen incorporar d'altres modificacions que podie n
desvirtuar el criteri amb el qual s'estava treballant . Amb
posterioritat a l'aprovació del catàleg varen haver-hi un segui t
de serrells que van quedar pendentes, i encara hores d'ara esta n
acabant d'ultimar amb els representants del personal a dintre de l
Comitè . Quan tinguin aquests serrells definitivament lligats ,
creuen que serà el moment d'aplicar la normativa que haura n
aprovat en aquest Ple al catàleg, de manera que el componen t
específic d'incompatibilitats quedi definitivament incorporat am b
la situació actualitzada, no amb la situació aprovada en el se u
moment, però com a marc legal sí que tenien una normativ a
d'aplicació que prové del febrer del 87 .
Intervé el Sr . Valls i Riera i manifesta que s'han mira t
detingudament la proposta presentada per 1'ENM i finalment ,
possiblement, després de les explicacions que ha donat el Sr .
Sala, la recolzaran . Inicialment, la paraula reprovar pot arriba r
a tenir un cert contingut polític però és difícil que el s
ciutadans ho entenguin . Els ciutadans poden arribar a entendr e
la paraula responsabilitat, però no la paraula reprovar . Ara bé ,
si utilitzen el diccionari en què qualifica la paraula reprovar ,
diu "condemnar a qualsevol persona com a dolent o excloure alg ú
del nombre dels aprovats o dels elegits" . En aquest cas, el GM S
no té la intenció de condemnar absolutament ningú . La segona
definició potser ja és una mica més entenedora i és la qu e
justifica les explicacions del Sr . Sala i fa que possiblemen t
recolzin aquest proposta de 1'ENM, en el sentit d'excloure alg ú
del nombre dels aprovats . E1 GMS ja ha manifestat que possible -
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ment existeixen responsabilitats- .polítiques en el tema del Ca p
d'Urbanisme, però arriba un' punt en què es plantegen qu e
possiblement no són tan responsabilitats polítiques com, a
vegades, incapacitats polítiques . Expressa que el tema del Ca p
d'Urbanisme s'ha portat més o menys d'una forma correcta, és a
dir ; que hi va haver un acord de Ple que es va aprovar pe r
unanimitat, es va fer una instrucció que, d'una forma absoluta ment aleatòria va nomenar l'equip de govern, i el seu grup v a
protestar i van dir que no hi estaven d'acord, ja que era u n
acord de ple, i la instrucció en tot cas havia d'haver estat u n
acord de Ple o si més no un acord entre els grups municipals ,
però tampoc van fer-ne qüestió ni tampoc del contingut de l a
instrucció, que hi ha elements que no surten dins l'expedien t
final, però d'alguna forma es va fer una feina correcta, i va n
manifestar en aquell moment que felicitaven la Secretària d e
l'expedient per la seva feina i per la posició dolenta en què h a
estat durant tot aquest període d'intentar incorporar tot u n
seguit d'informació i documentació d'un funcionari que no deixav a
de ser un company de la casa . Dit això, el seu grup ja ha
manifestat que, existint com existia una falta greu el més norma l
és que s'obrís un expedient sancionador, però no entraran e n
aquest tema, perquè ja s'ha dit, tothom l'ha valorat, i CiU i
1'ENM van manifestar que l'excedència era un càstig suficient ,
i aquí hi havia la diferència conceptual entre l'equip de gover n
i el GMS . El GMS no entén l'excedència com un càstig sino com l a
necessitat d'aplicar la legislació, o la necessitat i obligaci ó
dels regidors de fer el que tenen de fer . Però bé aquesta decisi ó
entén que és difícil per a l'equip de govern i que, en tot cas ,
les interpretacions són absolutament diferents . En aquest ca s
creuen que s'havia d'aplicar el que la Llei determinava estricta ment, perquè en definitiva, l'excedència és un dret que exercei x
el treballador . E1 que denota incapacitat, és que amb bon criter i
l'equip de govern i possiblement el cap de personal al davant ,
va adoptar a finals de 1992 el plantejament de fer una revisi ó
de la situació d'incompatibilitats, perquè estaven aplicant u n
règim d'incompatibilitats de l'any 1987 i que s'havien produï t
un seguit de modificacions . Aquell expedient que va durar u n
període de temps va comportar un seguit d'instàncies, i aqueste s
instàncies van comportar a la vegada, un informe . I en aquest
informe sortia el que sortia . Aquest informe es va guardar . I del
92 al 93 es va guardar perquè resoldre'l volia dir que s'havie n
de prendre acords polítics seriosos tots els grups municipals ,
i en aquell cas, qui tenia 1'informació que era l'equip d e
govern, respecte el tema de la incompatibilitat que, d'altr a
banda, comparteix fil per randa, tot el que ha dit el Sr . Sala .
Com ell, pensen que és un tema difícil, i que va vinculat al s
recursos municipals i que la cosa ideal per al seu grup seria l a
incompatibilitat total, però és una qüestió estrictament d e
diners, de recursos econòmics . Ara bé, el problema és que s'hagi n
reunit tots els grups municipals fa un mes, i que la intenci ó
genera l . d'intentar trobar una solució sigui d'ara, ja que to t
podia fer l'any 1992 que era quan hi havia l'inform e
això
sobre la taula . Per tant, és aquest el problema que s'ha produït ,
a més del fet que els funcionaris presenten unes instàncies a l a
Casa en Lis quals declaraven les seves activitats privades, i f a
dos Anys que van declarar-ho i encara no se'ls ha contestat . I
s'està a 1 'espera de què hi hagi un acord en el tema d'incompati bilitat i després se'ls contestarà . El problema és que s'h a
produït una situació d'inseguretat i no sap si la paraula idònia
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per definir aquesta inseguretat, és una responsabilitatípaiítï*ctz a
no atesa o una incapacitat política per portar a terra
témW
d'incompatibilitats .
`
Pel que fa a 1' altra qüestió, que afecta directament al egi.dCir •~~
d'Urbanisme, diu que, certament, a l'expedient diu que nò'és.=à~tg
falta . Per la qual cosa si no hi ha una falta legal costa fv~:~
demanar responsabilitats polítiques . Però realment el problem a
és de valoració de fets . Aquesta discussió ja l'han tingu t
reiterades vegades i no només al Ple, sino discutint pel s
corredors membres de l'equip de govern i membres de l'oposició .
I l'oposició i la ciutat valoren greument e1 fet que el ca p
d'Urbanisme, dins el seu despatx, encara que no hi hagi partici pat, hagi fet un projecte de 450 milions de pessetes . Això és e l
fet greu . I d'aquí pot venir aquesta responsabilitat . I probable ment no és una responsabilitat, sino una incapacitat per valora r
fets importants . Dit això, i reconeixent que és un tema normal ment escabrós el de les responsabilitats polítiques, expresse n
que és un tema d'incapacitats polítiques, i per tant, de l a
mateixa manera que el diccionari Pompeu Fabra diu que "reprova r
és excloure algún del nombre dels aprovats", recolzaran l a
proposta de 1'ENM, en aquest sentit .

r:

Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 12 vot s
negatius (CiU) i 11 d'afirmatius (8 GMS i 3 ENM) .
9 .2 .

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA
DE MANRESA SQL .LICITANT INFORME-DEBAT SOBRE EL PUNT DE L A
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUJNICIPAL qE L'EXERCICI 9 3
"SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT", D'IMPORT 184 .447 .040 PTA .

El tema s'ha tractat en el punt 3 .3 de l'ordre del dia, dins de
Presidència, conjuntament amb l'aprovació del Compte General de l
Pressupost de l'exercici 1993, per l'estreta relació que hi h a
entre els dos tènies .
10 .-

ASSUMPTES SOBREVINGUT S

Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d'urgència d e
l'únic assumpte sobrevingut presentat, s'aprova per unanimita t
dels 23 membres presents, de conformitat amb allò que dispos a
l'art . 51 del RDLEG 781/1986 i l'art . 51 .1 .e) del ROM .
10 .1

MANIFESTACIÓ DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PER A L A
RESOLUCIÓ PACÍFICA DEL SEU CONFLICTE I RECOLZAMENT DE LA
INICIATIVA DEL FRONT POLISARIO DE CATALUNYA I BALEARS .

En conseqüència, s'entra en el coneixement de l'únic assumpt e
sobrevingut i, a tal efecte, el Secretari llegeix el dictame n
que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la situació de conflicte en què viu el poble saharià des
de fa gairebé vint anys, i la necessitat que s'entri en un cam í
que permeti una solució justa i lliureement decidida per ell s
mateixos, en el marc que les pròpies Nacions Unides van fixar e n
el seu Pla de Pau .
Atès el manifest acordat a Barcelona el dia 28 de gener de 1994 ,
per diputats i diputades de diferents parlaments autonòmic s
espanyols, per tractar la situació del procés de pau al Sàhar a
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i manifestar la solidaritat amb el poble saharaui .
Atès que per part de la Coordinadora Catalana d'Ajuntament s
Solidaris amb el Poble Saharahui, en la seva reuió plenàri a
celebrada a l'Hospitalet de Llobregat el dia 4 d'octubre passat ,
va resoldre's fer el seguiment del viatge al Sàhara anomena t
"Municipis agermanats amb el Poble Saharau i 1P , organitzat per l a
Delegació del Front Polisario a Catalunya i Balears .
L'Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació sigui
adoptat el següent
ACOR D
MANIFESTAR la solidaritat de l'Ajuntament de Manresa amb el pobl e
saharahui, en el seu procés cap a una resolució pacífica de l
conflicte que pateix des de fa gairebé vint anys, i recolzar l a
iniciativa del Front Polisario de Catalunya i Balears consisten t
en el viatge al Sàhara que s'ha anomenat 11Municipis agermanat s
amb el Poble Saharaui t ° .
E1 Sr . Rodó Rodà diu que des de fa temps, sobretot els do s
darrers anys, l'Ajuntament de Manresa a través de la iniciativ a
de col .lectius ciutadans, ha col .laborat en els programes qu e
s'han realitzat a la ciutat d'acolliment de nens saharians .
Aquestes activitats que, com a Manresa, s'han realitzat e n
diferents poblacions catalanes, s'han concretat ara, aques t
darrer mes, en un manifest conjunt d'aquests municipis, expressant la seva solidaritat amb el poble saharià per a la resoluci ó
pacifica del conflicte que estan patint, i en un viatge d'agerma nament entre els municipis catalans i els saharians . Es per to t
això que demanen el recolzament d'aquest Ple a aquesta iniciati va .
E1 Sr . Mas i Font diu que el grup de 1'ENM valora positivamen t
aquesta proposició que es porta a votació, i manifesta que aques t
ha de ser un pas més per continuar estrenyent els llaços d e
solidaritat que ja s'han encetat per diferents persones de l a
ciutat de Manresa i, per tant, l'Ajuntament sigui un exempl e
d'aquesta solidaritat que hi ha en el sentiment ciutadà .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 3
membres presents .
11 .-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL .LACIONS

11 .1

Prequnta del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista d e
Manres a

E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Com a conseqüència del tancament de la Casa de la Cultura pe r
part de "La Caixa", desapareix per a la ciutat una sala d'exposi cions, una altra de conferències i la seva Biblioteca, equipaments aquests molt necessaris per a Manresa, és pel que preguntem :
En quin estat es troben les converses-negociacions Fundació L a
Caixa i l'Ajuntament pel possible traspàs de la biblioteca de l a
Fundació La Caixa de Manresa al fons bibliogràfic de la futura

Biblioteca Comarcal, i la cessió
de la Cultura ."

mai'
a

la ciutat de 1'anom
1

E1 Sr . Llobet i Corominas diu que les converses-nega 'ràe-ionsL
estan força allunyades encara perquè els interessos són 44
contraposats entre una i altra part . Pel que fa al traspà s biblioteca de la Fundació al fons bibliogràfic de la nov a
biblioteca, no hi ha cap problema per part de la Caixa, és de l
seu interès . També estan disposats a fer-los una compensaci ó
econòmica si s'absorbeixen les dues auxiliars de biblioteca, cos a
que tampoc representaria una càrrega, perquè en la nova bibliote ca es necessitarien auxiliars de biblioteca . Tot aquesta qüesti ó
quedaria mínimament resolta, però aquí s'acabaven una mica tote s
les seves aspiracions i que els quedés absolutament lliure e l
tema del local . Aleshores s'han mantingut entrevistes i converse s
i, en principi, tindrien una possible disposició de cedir per un s
pocs anys el local . L'Ajuntament ha fet una proposta i han de di r
que estarien d'acord a admetre això de la biblioteca sempre i
quan i pogués haver una cessió d'ús, ja no demanen la propietat ,
per uns quants anys, força llargs, a la ciutat de Manresa i, am b
la condició de lliurar-la amb les reformes fetes que allà h i
hagués una bona sala d'exposicions i un bon auditori, a la plant a
baixa i primer pis, respectivament, i en aquestes condicion s
podrien parlar una mica de tot plegat . Si no, només el fet d e
traspassar el Fons Bibliogràfic, no és la necessitat mé s
primordial de la ciutat de Manresa, avui, malgrat que sempre só n
benvinguts uns quants llibres més . Perdre aquest equipament seri a
molt negatiu, doncs ja se'n va perdre un al carrer Guimerà . I
estan en aquest camí . No està tancat, en principi, el tema, per ò
estan força lluny .
11 .2

t e&

Casà

Prequnta del Grup Municipal Soçialist a

El Secretari llegeix la pregunta, que transcrita, diu el següent :
Atès que el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprov a
el Reglament del personal a1 servei de les entitats locals en e l
seu Article 274 diu : "E1 procediment s'inicia i s'impulsa sempr e
d'ofici" .
Atès que l'Article 275 del mateix Reglament diu "L'òrga n
competent per a la incoació de l'expedient disciplinari és e l
president de la corporació o el membre d'aquesta que pe r
delegació d'aquell exerceixi el comandament directe del personal . . "
Atès que l'expedient informatiu oberta al Cap de Servei s
d'Urbanisme Lluís Basiana Obradors, per acord plenari del 21 d e
juny de 1994, ha constatat que l'esmentat funcionari ha incomplert el règim d'incompatibilitats, sent considerada aquest a
falta com a molt greu per l'Article 240 de 1'anteriorment cita t
Reglament del personal al servei de les entitats locals .
El Grup Municipal Socialista DEMANA :
Per quins motius l'Il .lm . Sr . Alcalde o el Regidor delegat d e
personal han incomplert la legislació vigent i no han ober t
expedient disciplinari al Cap de Serveis d'Urbanisme Lluí s
Basiana obradors?"
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E1 Sr . Oms i Pons expressa que aquesta és una qüestió de la qua l
ja n°han parlat diferents vegades i no tenen inconvenient e n
tornar-ne a parlar . L'única cosa que pot constatar en aquest s
moments és que el Sr . Basiana no és un funcionari en acti u
d'aquest Ajuntament, i els demanaria al grup socialista que
valorin quin seria el resultat d'un hipotètic procés judicial ,
que molt possiblement s'hi hagués arribat en aquest tema . L'equip
de govern el que volia evitar era arribar al procés judicial, j a
que no es tenia clar quina seria la magnitud del tema . Han fet
això per salvar un seguit de qüestions, i han cregut que er a
important obtenir els resultats que s'havien d'obtenir, i que er a
que el Sr . Basiana exerceix en aquests moments una activita t
privada i amb les resolucions hi ha moltes qüestions implícites ,
i que l'oposició coneix .
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada l a
sessió, quan són les 23 h i 30 min de la nit, de tot el qual co m
a Secretari, certifico, i s'estén la present acta en els full s
i correlati u
del paper segellat de la Generalitat núm . 02949.7
fins el núm „ 029534
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