Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
d’abril de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió del Ple de la Corporació número 6 amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

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

Secretari general
Sr.

Miquel Corbella i Pijuan

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sr. Jordi López i Costa
Es fa constar que el senyor Josep Maria Clotet i Feliu s’incorpora a la sessió en
entrar en el coneixement del punt 3.1 de l’ordre del dia.

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

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents als dies 15 i 26 de març de 1999, la
còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al seu contingut, es consideren i
es declaren aprovades per unanimitat dels 23 membres presents, les actes de
les sessions corresponents als dies 15 i 26 de març de 1999, sense cap
modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES
SESSIONS NÚM. 10, 11, 12, 13 i 14 CORRESPONENTS ALS DIES
8, 15, 22 i 29 DE MARÇ I 6 D’ABRIL DE 1999, RESPECTIVAMENT,
PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS
POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85,
DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 10, 11, 12, 13 i
14 corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de març i 6 d’abril de 1999,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.

2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS
DE
L’ALCALDE-PRESIDENT
I
ELS
SEUS
DELEGATS,
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE
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L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I
104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 22-399, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 5/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 6-4-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 6/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 16-3-99, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA
SENYORA TERESA PRIEGO GARCIA, COM A CUINERA DELS
COL·LEGIS PÚBLICS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la senyora Rosa Venancio Duque, treballadora d’aquest Ajuntament,
que presta els seus serveis com a cuinera, va presentar baixa per incapacitat
temporal amb efectes del dia 1 de març de 1999.
Vist l'informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de substituir l’esmentada baixa pel fet de no deixar
desatès el servei.
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar, pel procediment de màxima urgència, la
senyora Teresa Priego Garcia (NIF 39300493-W) amb efectes del dia 19 de
març de 1999 i fins que la senyora Rosa Venancio Duque, titular del lloc de
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treball, es reincorpori al seu lloc de treball pel fet d’haver presentat l’alta
mèdica.
Vist el que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida
pel senyor alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1. Contractar en règim laboral temporal, pel procediment de màxima urgència,
la senyora TERESA PRIEGO GARCIA (NIF 39300493-W) com a cuinera dels
col.legis públics, amb una jornada de 35 hores setmanals i pel període comprès
entre el 19 de març de 1999 i fins que la senyora Rosa Venancio Duque, titular
del lloc de treball es reincorpori al seu lloc de treball pel fet d’haver presentat
l’alta mèdica, i per les retribucions següents:
Sou mensual
.................................................................125.990.-PTA
Paga extraordinària d'estiu
.............................................125.990.-PTA
Paga extraordinària de Nadal
...........................................125.990.-PTA
Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2. La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l’art. 4 del RD 2546/94, de 29 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 23-3-99,
SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE TITULAR DURANT EL DIES
COMPRESOS ENTRE EL 28 I EL 31 DE MARÇ DE 1999, AMBDÓS
INCLOSOS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s’absentarà temporalment
per vacances, durant els dies compresos entre el 28 i el 31 de març de 1999,
ambdós inclosos, raó per la qual s’ha de procedir a la substitució transitòria
reglamentària.
Atès que l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del Règim Local, l’article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l’article 47 del ROF i l’art. 18,b) del ROM,
determinen que els Tinents d’Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament l’Alcalde, en els casos
de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d’aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van
efectuar nomenaments de Tinents d’Alcalde entre els membres de la Comissió
de Govern i es va establir l’ordre de substitució a l’Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. Que durant l’esmentada absència temporal de l’Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 28 i el 31 de març de 1999, ambdós inclosos, la
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel
Primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que substituirà amb
caràcter d’Alcalde accidental el titular.
SEGON. Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon
Fontdevila i Subirana.
TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d’allò disposat en l’article 44.2 del ROF, en
concordança amb l’art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d’acord amb l’art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l’ajuntament, als efectes corresponents.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 26-3-99,
SOBRE
FORMULACIÓ
D’UN
ESCRIT
D’AL·LEGACIONS
COMPLEMENTARI EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DECRET PEL
QUAL S’APROVA EL REGLAMENT BÀSIC DE DESPLEGAMENT DE
LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va
sotmetre a informació pública el Projecte de Decret pel qual s’aprova el
Reglament bàsic de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’Administració ambiental, obrint un termini de quinze
dies perquè poguessin formular-se al.legacions, segons anunci publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 10 de febrer de 1999.
Atès que per aquest Ajuntament, segons informe emès pels serveis tècnics i
jurídics del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, fou presentada la
corresponent al.legació en relació als aspectes tècnics i administratius del
projecte normatiu en tant que aquesta norma es configura com a bàsica en la
regulació, entre d’altres, de la coordinació interadministrativa alhora que incidia
en competència estrictament municipal.
Atès que, no obstant, existeix un altre aspecte d’ordenació territorial de
Catalunya que no ha estat considerat per aquest projecte de norma per la qual
uns òrgans administratius bàsics pel desenvolupament posterior de la norma,
com són les oficines de gestió ambiental unificada (OGAU), s’ubiquen
exclusivament en les capitals de província, oblidant les altres demarcacions
territorials.
Atès que, malgrat trobar-se transcorregut el termini de presentació
d’al.legacions, resulta important que aquesta Administració municipal demani la
creació de l’oficina de gestió ambiental unificada de les Comarques Centrals,
amb seu a Manresa.
Jordi Valls i Riera, Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
facultats que m’atorga la legislació de règim local, conjuntament amb el Sr.
Magí Mas i Font, regidor delegat de Medi Ambient,
RESOLC:
1r.

FORMULAR UN ESCRIT D’AL.LEGACIONS COMPLENTARI a l’anterior
escrit presentat en relació al Projecte de Decret pel qual s’aprova el
Reglament bàsic de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’Administració ambiental, demanant la previsió
de l’oficina de gestió ambiental unificada de les Comarques Centrals, amb
seu a Manresa, amb congruència amb la Disposició transitòria segona de
la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual fou aprovat el Pla territorial
general de Catalunya.

2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que porti a terme.”
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2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 6-4-99,
SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER INCORPORAR EL DR.
OLEGUER MIRÓ I BORRÀS A LA GALERIA DE MANRESANS
IL·LUSTRES.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada conjuntament per l’Arxiu Històric de les Ciències
de la Salut de Manresa, la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona i la filial del Bages de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i les Balears, en la qual proposen que el Dr. Oleguer Miró i Borràs
figuri a la “Galeria de Manresans Il·lustres”, en reconeixement a la seva
trajectòria personal i professional.
Atès que el Dr. Oleguer Miró, eminent metge manresà, fou propulsor de la
cultura catalana, reconegut lingüista, prestigiós historiador, impulsor de les
Bases de Manresa de les que en va presidir una sessió, i cofundador del
Centre Excursionista de la Comarca de Bages, entre d’altres.
Atès que el mateix Arxiu Històric de les Ciències de la Salut de Manresa i el
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona han promogut la recent creació del
Premi d’Història de la Medicina Catalana, al qual han posat el nom de
l’esmentat metge manresà, i que compta amb la col·laboració científica de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i de la Societat Catalana d’Història
de la Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Atès que en la persona del Dr. Oleguer Miró i Borràs poden concórrer els mèrits
que el facin creditor de figurar a la “Galeria de Manresans Il·lustres”, segons es
desprèn de les seves dades biogràfiques.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/87, de 2 d’abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del
Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC:
PRIMER. Incoar expedient per tal de determinar els mèrits o circumstàncies
que puguin aconsellar la incorporació del Dr. Oleguer Miró i Borràs a la “Galeria
de Manresans Il·lustres”.
SEGON. Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana.
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TERCER. Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la
primera sessió que es celebri."
2.9

DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE
GOVERN EN SESSIÓ DEL DIA 29-3-99, SOBRE ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE L’OBRA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON 1 DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT,
AMB PLA PARCIAL APROVAT, DELS TRULLOLS , A FAVOR DE
L’ENTITAT MERCANTIL EXCOVER, SA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de gener
de 1999, va aprovar l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE
PROGRAMAT, AMB PLA PARCIAL APROVAT, DELS TRULLOLS.
Atès que en la mateixa sessió plenària del dia 22 de gener de 1999 es va
delegar a la Comissió Municipal de Govern, la facultat d’adjudicar el contracte,
de conformitat amb l’article 265 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentaren 9.
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 23 de març de
1999, a favor de l’entitat mercantil EXCOVER, S.A.
Considerant la urgència que revesteix l’execució de l’obra que es tracta.
De conformitat amb l’article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l’article 273 lletres c) i f) de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el regidor delegat d’Urbanisme
proposa a la Comissió Municipal de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON 1 DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT, AMB
PLA PARCIAL APROVAT, DELS TRULLOLS, a favor de l’entitat mercantil
EXCOVER, S.A. (A58047283, Comte Borrell, 230 2n 2a 08029 Barcelona, per
un preu de 257.414.766 PTA (inclòs l’IVA), en relació al Concurs Públic
convocat a l’efecte per anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 2828 de 16 de febrer de 1999 i en el Butlletí Oficial de la
Província número 41 de 17 de febrer de 1999 i d’acord amb l’expedient de
contractació aprovat pel Ple de la Corporació de 22 de gener de 1999.
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SEGON. Requerir l’adjudicatària EXCOVER, S.A. perquè en el termini de 15
dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de
11.383.738 PTA a la
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la unitat de
Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l’article 42 de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
TERCER. Tornar la garantia provisional de 5.691.869 PTA a l’adjudicatària
EXCOVER, S.A. (A58047283) prèvia la constitució de la garantia definitiva i als
licitadors CORVIAM, S.A. (NIF A28110724), VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(NIF A28017986), CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. (NIF
B08136905), PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.A. (NIF A28105120),
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS Y CIVILES, S.A. (NIF A08190696),
SORIGUE, S.A. (NIF A25007832), EXCA-J. MAS, S.L. (NIF B59859025) i
CONSTRUCCIONES DE OBRAS E INTERIORISMO, S.L. (NIF B58227935).
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la primera
sessió que tingui lloc, a l’efecte del seu coneixement.
SISÈ. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa corresponent,
per aplicació d’allò disposat en l’art. 126.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986.
SETÈ. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-4-99,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 8/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal.
RESOLC:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/1999, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.”
El senyor Oms i Pons intervé dient que en el punt 2.8 es dóna compte d’un
decret de l’Alcalde del 6 d’abril de 1999 sobre incoació d’expedient per incorporar
el doctor Oleguer Miró i Borràs a la Galeria de Manresans Il.lustres.
Considera que un expedient com aquest és molt important perquè no se’n fan
gaire sovint i el GMCIU hi està totalment d’acord, però hauria agraït a l’equip de
govern que, en lloc de donar compte d’una resolució ja adoptada, s’hagués
sotmès al Ple com a acord perquè s’hi poguessin adherir tots els regidors de
l’Ajuntament.
És molt important que la decisió d’incorporar un manresà a la Galeria de
Manresans Il.lustres s’adopti per majoria dels regidors de l’Ajuntament.
Hauria estat molt senzill sotmetre aquest expedient al Ple com a acord i el GMCIU
l’hauria votat afirmativament amb molt de gust com suposa que també ho hauria
fet la resta dels membres del Consistori.
No li agrada aquesta dinàmica, sinó que li agradaria que les coses funcionessin,
però, evidentment, l’equip de govern és lliure d’actuar com li sembli.
El senyor Fontdevila i Subirana contesta al senyor Oms que es va optar per
aquesta fórmula perquè es tracta tan sols de la incoació de l’expedient i no de la
seva resolució, de la qual s’haurà de parlar durant els propers mesos.
A més, de mutu acord amb el Col.legi de Metges i amb el Col.legi de Ciències
Històriques de la Medicina, hi havia la voluntat, que en una època com la d’ara en
què som a dos mesos de les eleccions, no es fes d’aquest tema un motiu de
reconeixement, sinó d’incoar expedient i així ho va manifestar a la Comissió
informativa, i li sap greu no haver-ho pogut fer uns dies abans.
Malgrat tot, a partir d’aquí i durant els proper mesos se’n podrà fer, si no un debat,
sí un bon plantejament dels motius pels quals aquest personatge podria
incorporar-se a la Galeria de Manresans Il.lustres; incorporació que, per altra
banda, no està prevista al Reglament d’honors i distincions perquè l’Ajuntament
no el fa manresà il.lustre, ni li atorga la medalla de la ciutat a títol pòstum, sinó
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que l’incorpora a la Galeria de Manresans Il.lustres. Per tant, li sap greu que el
senyor Oms no ho hagi trobat bé formalment.
Suposa que a la propera tardor en podran continuar parlant.
El senyor Oms i Pons diu que seria bo que no se sotmetés mai al Ple una
proposta d’incoació d’expedient com aquesta a un manresà respecte a la qual
pugui haver algun grup que no hi estigui d’acord, ja que, d’aquesta manera, es
faria un mal favor a la ciutat.
Per això, considera que aquests assumptes s’han de fer amb el consens de tots
els grups polítics, des del principi.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que la voluntat d’incorporar el doctor
Oleguer Miró i Borràs a la Galeria de Manresans Il.lustres va sorgir fa més de dos
anys i, d’una manera molt senzilla, es va demanar al Col.legi de Metges i al
Col.legi de Ciències Històriques de la Medicina que en fessin la divulgació. En
aquest sentit, el primer any van instaurar el premi vinculat a la nit de Sant Lluch, el
segon any van editar una monografia molt completa amb tots els clarobscurs de
la vida d’Oleguer Miró i, no s’ha donat el cas que ningú faci retret a aquesta
figura.
Malgrat tot, recull la proposta del senyor Oms i, si en el futur està en condicions
de poder-la exercir, l’aplicarà de manera vehement.
3.

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL ACS, ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SA, LA QUANTITAT DE 234.342
PTA QUE CORRESPON A LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE
LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL I LA QUANTITAT DE 40.011
PTA QUE CORRESPON A LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE
LA REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA PER RESPONDRE DEL
COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ
DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I – TRAM SUD.

Es fa constar que, en entrar en el coneixement d’aquest punt, s’incorpora a la
sessió el senyor Josep Maria Clotet i Feliu.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 1 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 25 de setembre de 1995 es
va aprovar la revisió de preus provisional del contracte de l’obra
d’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM
SUD, i l’empresa adjudicatària va constituir una garantia complementària de
234.342 PTA.
Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 15 d’abril de 1996 es va
aprovar la revisió de preus definitiva del contracte de l’obra d’URBANITZACIÓ
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DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD, i l’empresa
adjudicatària va constituir una garantia complementària de 40.011 PTA.
Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 17 de març de 1997 es va
aprovar la devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte d’obra
d’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM
SUD, adjudicat a l’entitat mercantil OCP CONSTRUCCIONES, S.A., però no la
devolució de les dues garanties complementàries esmentades.
L’alcalde president, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Tornar a l’entitat mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS, S.A. (A-28004885, Plaça Gala Placídia, 22 08006 Barcelona)
(abans OCP CONSTRUCCIONES, S.A..- ref. canvi de denominació de l’entitat:
testimoni de l’Escriptura 29/10/97, notaria José Luís Alvarez Alvarez, protocol
3425/97), un aval de Fianza y Crédito, Cia. Seg.Reaseg. S.A., per la quantitat
de 234.342 PTA, que correspon a la garantia complementària de la revisió de
preus provisional, un aval d’Asegura Mapfre Caución y Crédito, Cia Intern.Seg.
y Reaseg. S.A., per la quantitat de 40.011 PTA, que correspon a la garantia
complementària de la revisió de preus definitiva per respondre del compliment
del contracte de l’obra d’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS
DOLORS FASE I - TRAM SUD, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de
20 d’octubre de 1992, amb fonament al compliment contractual acreditat a
l’expedient incoat a l’efecte.”
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen es tornen unes
garanties de les obres d’urbanització del sector dels Dolors que es van
adjudicar l’any 1992 i que ja s’han executat.
Demana el vot afirmatiu per poder dur a terme la devolució d’aquestes
garanties.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.2

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 5.000.000 PTA ATORGADA PER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTÍ AL FINANÇAMENT
DE L’ACTUACIÓ “REDACCIÓ DEL PROJECTE PISCINES
MUNICIPALS”.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la resolució de l’Excm. Sr. President de la Diputació de data 25 de febrer
de 1999 atorgant una subvenció de 5.000.000 PTA dins del Programa
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Complementari de Suport Tècnic per a l’any 1999 del Servei d’Esports i
Turisme de la Diputació de Barcelona per a la redacció del “Projecte piscines
municipals”.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Acceptar la subvenció de 5.000.000 PTA atorgada per la Diputació de
Barcelona en virtut de resolució del seu President de data 25 de febrer de
1999, dins el programa complementari de suport tècnic per a l’any 1999 del
servei d’esports i turisme amb destí al finançament de l’actuació “Redacció del
projecte piscines municipals”.
Segon. Acceptar les condicions de la concessió de l’ajut.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
3.3

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
7/1999, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 9 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2000, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l’Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
amb càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d’altres
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense
pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2000.
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Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/1999 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de els Hisendes Locals,
l’expedient 7/1999 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant del Ple, i es considerarà aprovat definitivament
si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta d’un expedient de 9.030.000
pessetes i, conceptualment, comprèn el següent: en primer lloc, una
reclassificació de diverses partides de personal per 5.650.755 pessetes que
suplementa la partida de contingències i Altre personal donat el nombre de
substitucions i altres imprevistos que hi ha hagut i que en altres partides ja s’ha
produït l’estalvi. En segon lloc, una reclassificació del personal adscrit al
Cementiri municipal, una part del qual passarà de la situació de laboral fix a
laboral eventual. Aquesta reclassificació és per import de 1.825.000 pessetes.
En tercer lloc, una reclassificació de diverses partides del Servei d’Acció
Ciutadana per diversos motius: la construcció i col.locació d’un armari per a
l’Escola d’Art, l’adquisició d’una nevera per a vacunes, i diverses despeses
corresponents a material d’oficina i fotocòpies. L’import d’aquesta
reclassificació és d’1.500.000 pessetes.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, seguint el seu costum, el
GMPP s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen.
El senyor Oms i Pons intervé demanant un aclariment respecte a la baixa de
2.000.000 de pessetes que es produeix a la partida Museus-Laboral fix. Voldria
saber si ha plegat algú perquè, normalment, el personal del Museu és molt
estable.
El senyor Teixeiro i Macipe explica que l’import és d’1.825.000 pessetes que
correspon a la baixa del treballador amb contracte laboral fix, senyor Blanco
Goñi, adscrit al Cementiri municipal. Ara cal contractar un nou operari que
ocupi el seu lloc amb contracte laboral temporal.
El senyor Oms i Pons diu que es referia al Museu.
El senyor Teixeiro i Macipe respon que es tracta de la contractació d’un
servei educatiu.
El senyor Oms i Pons diu que es tracta d’una baixa.
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El senyor Teixeiro i Macipe diu que a l’expedient no hi és
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que probablement es tracta de
l’arxiver, el qual, a partir del desembre passat, malgrat l’aprovació
pressupostària, es va incorporar en la Direcció de Cultura, al Servei d’Arxius i,
per això, es recupera aquest import.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU i 3 GMPP).
3.4

REQUERIR
EL
SENYOR
DIEGO
SÁNCHEZ
PULIDO,
ADJUDICATARI DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG
DE PERE III, DAVANT EL NÚMERO 21 (QUIOSC DEL MIG), PERQUÈ
CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 6.652 PTA,
CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del dia 24
de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord plenari de 15 de març de 1994, s'adjudicà el contracte de
la concessió administrativa de construcció i ús privatiu del quiosc de begudes
situat al Passeig de Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig) per un
període de 10 anys, a favor del senyor Diego Sánchez Pulido.
Atès que a la clàusula 25a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que
entre febrer de 1998 i febrer de 1999 hi ha hagut un increment de l'IPC de
l'1'8%.
El regidor delegat d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa proposa al ple de la
corporació l'adopció del següent
ACORD
Requerir l'adjudicatari sr. Diego Sánchez Pulido (DNI 39 314 848, C. Carrió, 46, 5è 2a, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la
garantia complementària de 6.652 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el
document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.”

16

Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 de l’ordre del dia.
3.5

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA,
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE MILLORA PER A LA
INTERMEDIACIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL I EN EL MARC DE LA XARXA
D’AGENTS D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LOCAL, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.058.022 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 13 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Servei de Foment de la Diputació de Barcelona, actua donant
suport als ens locals que tenen un paper protagonista en el foment a l’ocupació,
seguint les directrius del llibre blanc de la Comunitat Europea, on resta palès
que, des de l’àmbit local és d’on es pot actuar d’una manera més eficient per tal
de promoure les noves iniciatives d’ocupació, de creació de llocs de treball i la
reducció de l’atur.
Atès que una d’aquestes accions són els diferents programes de foment a
l’ocupació i, concretament l’efectuat per la Xarxa d’Agents d’Acompanyament a
la Inserció Laboral integrada en la Xarxa d’Ocupació Local (XALOC), que ha
realitzat al llarg d’aquests anys, amb l’objecte de donar suport als ajuntaments
que no disposen d’estructura suficient en quant a la informació, l’orientació,
formació i inserció laboral als aturats.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té interès en col·laborar en les accions del
programa de millora per a l’ocupació en l’àmbit local i formar part de la Xarxa
d’Agents d’Acompanyament a la Inserció Laboral, tal com es va formular en la
carta de sol·licitud de participació amb registre de sortida núm. 5672 del dia 22
de març de 1999.
Atès que, d’acord a la minuta de conveni adreçada a aquest ajuntament per la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa es compromet a contractar
un tècnic especialista en inserció laboral integrant-se a la Xarxa d’Agents
d’Acompanyament a la Inserció Laboral.
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Atès que el Servei de Foment a l’Ocupació de la Diputació de Barcelona
subvenciona a l’ajuntament el 75% del cost del tècnic especialista, essent el
cost total corresponent al període de contractació del 16.04.99 al 31.12.99, de
2.744.029.-PTA.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya sobre competències municipals en connexió amb
els articles 2.1.d) i 40 de a Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals sobre subvencions a les entitats locals.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, per a la realització del programa de
millora per a la intermediació en l’àmbit local i en el marc de la Xarxa d’Agents
d’Acompanyament a la Inserció Laboral.
2. ACCEPTAR com a ingrés la subvenció de 2.058.022.- PTA, que representa
el 75% del cost del tècnic especialista.
3. FACULTAR l’Alcalde-President perquè pugui subscriure el conveni de
col·laboració aprovat.”
3.6

RATIFICAR EL DECRET DICTAT PEL REGIDOR DELEGAT
D’ECONOMIA SOCIAL, EN DATA 15 DE MARÇ DE 1999,
MITJANÇAT EL QUAL S’ACCEPTA UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER IMPORT DE 5.146.314 PTA, AMB DESTINACIÓ A
LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS NO FORMATIVES
D’INICIATIVES COMUNITÀRIES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 18 de març de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Vist el decret dictat pel Regidor-delegat d’Economia Social en data 15 de març
de 1999 que transcriu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
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risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Ple de la Corporació del dia 17 de febrer de 1997 va aprovar, entre
d’altres, la minuta de Protocol de Cooperació per a la constitució a Catalunya
d’un grup coordinador i gestor del projecte IGLOO, inclòs en el marc de la
Xarxa Europea Igloo, en el que hi forma part l’Ajuntament de Manresa.
Atès que l’objectiu de la Xarxa Igloo és la inserció social i/o laboral de
col·lectius desfavorits que pateixen la manca de mecanismes per a la
incorporació social, mitjançant l’establiment d’unes pràctiques de partenariat.
Atès que la Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, com a
coordinador de la Xarxa IGLOO, va presentar, a través de la Direcció General
d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el
projecte IGLOO-INTEGRA d’acord a la convocatòria del programa operatiu de
la Iniciativa comunitària d’ocupació i desenvolupament dels recursos humans.
Atès que el projecte Igloo-Integra té un finançament del Fons Social Europeu
de 60.002.168 pessetes.
Atesa la sol·licitud de subvenció, per la convocatòria de 1999, de les accions
incloses dins el projecte IGLOO-INTEGRA, de la Xarxa Igloo, presentada per
aquest ajuntament a la Direcció General d’Ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya amb registre de sortida núm. 1349 de
data 25 de gener de 1999.
Atesa la resolució del dia 23 de febrer de 1999, amb registre d’entrada núm.
7504 del dia 15 de febrer de 1999, en la que es resolt atorgar una subvenció
per a la realització de les accions no formatives d’Iniciatives Comunitàries de
5.146.314.-PTA.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de a Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Com a Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social de l’Ajuntament de
Manresa, actuant per delegació del Sr. Alcalde-president, d’acord amb les
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1995,
RESOLC
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ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 5.146.314.-PTA, d’acord a la resolució
de data 23 de febrer de 1999, amb registre d’entrada núm. 7504 del dia 15 de
març de 1999, destinades a la realització, durant l’any 1999, de les accions no
formatives d’Iniciatives Comunitàries.”
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del
decret dictat pel Regidor-delegat d’Economia Social en data quinze de març de
mil nou-cents noranta-nou i que ha estat transcrit en la part expositiva del
present dictamen i RATIFICAR-LO.”
3.7

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE
TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER IMPORT DE
2.001.345 PTA, AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ DE LES
ACCIONS FORMATIVES D’INICIATIVES COMUNITÀRIES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 30 de març de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el Ple de la Corporació del dia 17 de febrer de 1997 va aprovar, entre
d’altres, la minuta de Protocol de Cooperació per a la constitució a Catalunya
d’un grup coordinador i gestor del projecte IGLOO, inclòs en el marc de la
Xarxa Europea Igloo, en el que hi forma part l’Ajuntament de Manresa.
Atès que l’objectiu de la Xarxa Igloo és la inserció social i/o laboral de
col·lectius desfavorits que pateixen la manca de mecanismes per a la
incorporació social, mitjançant l’establiment d’unes pràctiques de partenariat.
Atès que la Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, com a
coordinador de la Xarxa IGLOO, va presentar, a través de la Direcció General
d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el
projecte IGLOO-INTEGRA d’acord a la convocatòria del programa operatiu de
la Iniciativa comunitària d’ocupació i desenvolupament dels recursos humans.
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Atès que el projecte Igloo-Integra té un finançament del Fons Social Europeu
de 60.002.168 pessetes.
Atesa la sol·licitud de subvenció, per la convocatòria de 1999, de les accions
incloses dins el projecte IGLOO-INTEGRA, de la Xarxa Igloo, presentada per
aquest ajuntament a la Direcció General d’Ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya amb registre de sortida núm. 1349 de
data 25 de gener de 1999.
Atesa la resolució del Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya del
dia 24 de febrer de 1999, amb registre d’entrada núm. 8914 del dia 26 de març
de 1999, en la que es resolt autoritzar una subvenció per a la realització de les
accions formatives d’Iniciatives Comunitàries de 2.001.345.-PTA.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de a Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 2.001.345.-PTA, d’acord a la resolució
del Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya de data 24 de febrer de
1999, amb registre d’entrada núm. 8914 del dia 26 de març de 1999,
destinades a la realització, durant l’any 1999, de les accions formatives
d’Iniciatives Comunitàries.”
3.8

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ÀREA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I HABITATGE DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER IMPORT DE 9.902.644 PTA, PER A LA
REALITZACIÓ DE PROJECTES LOCALS DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 6 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.

21

Atès que la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de col·laborar en l’esforç de
la iniciativa local en el foment de l’ocupació i la promoció econòmica posa a
l’abast dels ens locals l’instrument financer de la Unió Europea Objectiu 3 del
Fons Social Europeu, adreçat a la lluita contra la problemàtica de l’atur i
l’Objectiu 2 del Fons Social Europeu, adreçat a recolzar l’ocupació, la
competitivitat i el desenvolupament local.
Atès l’anunci publicat al BOP de Barcelona núm. 266 de 6 de novembre de
1998 publicant la convocatòria de l’Objectiu 3 i Objectiu 2 per l’any 1999.
Atès els decrets del Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social del
dia 1 de desembre de 1998 estesos en el full de paper segellat de la
Generalitat núm. 341832-B i 341833-B, en els que es resolia sol·licitar a l’Àrea
de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de Barcelona, la inclusió a
les convocatòries de sol·licitud de subvencions per a la realització de projectes
locals de promoció econòmica en els marcs de l’Objectiu 2 i Objectiu 3
respectivament
Atès l’ofici tramès per l’Àrea de Promoció Econòmica i Habitatge de la
Diputació de Barcelona amb registre d’entrada en aquest ajuntament núm.
9363 del dia 31 de març de 1999, adjuntant la notificació del dictamen
aprovatori de concessió de les subvencions amb les particularitats relatives a la
nostra entitat.
Atès que els projectes subvencionats a la convocatòria 1999 del Programa
Operatiu núm. 970233 ES2 de l’Objectiu 2 del Fons Social Europeu són:
TIPUS
D’ACCIÓ
S
S

NOM DEL PROJECTE
Sistema
integrat
d’indicadors
econòmica i qualitat de vida
Serveis integrats III
TOTAL

COST TOTAL
d’activitat

SUBVENCIÓ

3.500.000.-

2.100.000.-

5.800.000.9.300.000.-

3.480.000.5.580.000.-

Atès que els projectes subvencionats a la convocatòria 1999 del Programa
Operatiu 940314 ES3 de l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu són:
TIPUS
D’ACCIÓ
A (formació)
C (orientació)
C (orientació)

NOM DEL PROJECTE
AULA JOVE
Hi ets a temps
Dones: ser i esdevenir II
TOTAL

COST TOTAL
4.291.000.2.660.750.2.654.125.9.605.875.-

SUBVENCIÓ
1.930.950.1.197.338.1.194.356.4.322.644.-

Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
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Atès l’informe emès pel Cap de negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
ACCEPTAR la subvenció atorgada per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Habitatge de la Diputació de Barcelona, per a la realització de projectes locals
de promoció econòmica en la convocatòria de 1999, de 9.902.644.-PTA, de la
que 5.580.000.-PTA corresponen al marc de l’Objectiu 2 i 4.322.644.-PTA
corresponen al marc de l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu”
El senyor Collado i Llort demana el vot afirmatiu a l’aprovació d’aquestes
quatre subvencions que afecten a temes d’economia social i promoció
econòmica.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.5, 3.6, 3.7 i
3.8 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcalde disposa la retirada dels assumptes 3.9 i 4.3.2 de la sessió i demana
disculpes per no haver-ho dit al començament de la sessió.
3.9

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

Tal com consta anteriorment, aquest assumpte ha quedat retirat de la sessió.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.10, 3.11 i 3.12 de l’ordre del dia.
3.10

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA,
ADJUDICAT
A
L’ENTITAT
MERCANTIL
FOMENTO
DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA I RECONÈIXER UN
CRÈDIT A FAVOR DE LA CONCESSIONÀRIA, PER IMPORT DE
12.234.427 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 12 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Vista la instància de referència registre d’entrada número 5788/1.03.1999,
subscrita pel senyor Aureli Blasco i Lázaro, en representació de l’entitat
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mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,
adjudicatària de la concessió administrativa del servei públic de recollida de
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, per
la qual sol·licita la revisió del cànon de la concessió per a l’exercici de 1998.
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis Financers,
en data 22 de març de 1999 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 12
d’abril de novembre de 1999.
De conformitat amb les clàusules 74 i 75 del plec de clàusules que regulen la
concessió.
L’alcalde president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. (A-28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol
número 12 de Manresa), aplicant-se una revisió del cànon de la concessió del 2
%, amb efectes des del dia 1 de gener de 1998, equivalent a un coeficient de
revisió Kt d’1.19180
SEGON. Establir, amb efectes des del dia 1 de gener de 1998, un cànon anual
de 485.251.591 PTA, equivalent a un cànon mensual de 40.437.632 PTA
(ambdós cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar el
coeficient Kt, de conformitat amb l’annex I a aquest dictamen.
TERCER. Reconèixer un crèdit a favor de la concessionària, per diferències de
cànon corresponent al període de l’1 de novembre de 1997 a 28 de febrer de
1998, per un import total de 12.234.427 PTA, segons l’annex II a aquest
dictamen.
QUART. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient.”

3.11

PRORROGAR PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 29 DE JULIOL I
EL 31 DE DESEMBRE DE 1999, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA.
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 12 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el proper 28 de juliol de 1999 finalitza la concessió administrativa del
servei de NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
adjudicat a favor de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi.
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió,
pel període de temps comprès entre el 29 de juliol i el 31 de desembre de 1999
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei,
d’acord amb l’informe emès pel cap de secció de Manteniments en data 15 de
març de 1999.
De conformitat amb la clàusula 3a que regeix la concessió administrativa del
servei.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre el 29 de juliol i el 31 de
desembre de 1999 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de
NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a favor de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y
LIMPIEZA (A-08227860 - carrer Ramon Turró, 145 – 08005 de Barcelona).
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
3.12

PRORROGAR PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 29 DE JULIOL I
EL 31 DE DESEMBRE DE 1999, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 12 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que el proper 28 de juliol de 1999 finalitza la concessió administrativa del
servei de NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
adjudicat a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A.
Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi.
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió,
pel període de temps comprès entre el 29 de juliol i el 31 de desembre de 1999
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei,
d’acord amb l’informe emès pel cap de secció de Manteniments en data 15 de
març de 1999.
De conformitat amb la clàusula 3a que regeix la concessió administrativa del
servei.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre el 29 de juliol i el 31 de
desembre de 1999 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada
a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. (A08350621 - carrer Acer, 30-32 – 08038 de Barcelona).
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
El senyor Mas i Font explica que el dictamen 3.10 és de tràmit ja que fa
referència a la revisió del cànon anual sol.licitat per l’empresa encarregada de
la neteja de la via pública. El resultat és, per tant, el cànon revisat i també un
reconeixement de crèdit entre el moment en què es formula la sol.licitud i el
moment en què s’accepta.
Els dictàmens inclosos en els punts 3.11 i 3.12 de l’ordre del dia tenen una
característica similar consistent en el fet que el contracte d’aquestes dues
concessions del servei de neteja permet la seva pròrroga i, considerant que,
per una banda, el treball tècnic d’aquest plec de clàusules és encara en fase de
maduració i elaboració i, per una altra banda, el contracte finalitza el 29 de juliol
i que cal que hi hagi un debat en profunditat sobre una nova concessió, és més
oportú deixar-ho fins a finals d’any en què hi haurà més temps per poder-lo
revisar.
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.10, 3.11 i
3.12 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

4.1.1

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
PER TAL D’ESTABLIR ELS TERMES DE LA COL·LABORACIÓ EN
LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA, COOPERACIÓ I PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN RELACIÓ AMB LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL
CASINO.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 8
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que Manresa disposa d'una biblioteca pública que forma part de la xarxa
de biblioteques, la qual es trasllada a un nou espai que és l'edifici del Casino de
Manresa, amb la conseqüent ampliació i millora dels serveis que actualment
ofereix.
Atesa la voluntat de la Diputació de Barcelona de formalitzar un conveni de
col.laboració amb l’Ajuntament de Manresa amb l'objecte d'establir funcions
d'assistència, prestació de serveis i altres formes de cooperació que la
Diputació ofereix a l'Ajuntament en relació amb la biblioteca pública del Casino.
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta
col.laboració.
Atès que el servei de biblioteca pública, d’acord amb el que s’estableix a la Llei
7/1985, de 2 d’abril i a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, en els seus articles 26.1.b) i
64.b), respectivament, és un servei municipal obligatori en aquells municipis de
més de 5.000 habitants.
Atesos l'article 30 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, els articles 88, 89 i 90 de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i la Llei 5/1987, de 4 d'abril, del Règim Provisional de les competències
de les Diputacions Provincials, segons els quals són competències pròpies de
les Diputacions, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, així com la coordinació dels serveis públics municipals.
Atès que d'acord amb els articles 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ens
locals poden establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d'altres
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, en
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aquest últim cas sempre i quan l'objecte del conveni no es trobi comprès en
l'àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat.
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de
Manresa i la Diputació de Barcelona, per tal d'establir els termes de la
col.laboració en les funcions d'assistència, cooperació i prestació de serveis
que la Diputació ofereix a l'Ajuntament en relació amb la biblioteca pública del
Casino, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
SEGON. Aprovar l’esmena al punt 5ª.2.5. del conveni, en el sentit que
l’Ajuntament disposarà de 3 anys per a arribar al 50 % de les despeses de
l’annex 2, i aprovar el nou redactat del punt que quedarà tal i com segueix:
“5ª.2.5.- Aportar els recursos necessaris, segons recull l’annex 2, per a
l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats a
completar els fons de la biblioteca i donar resposta a les demandes
específiques del municipi. Aquesta aportació tendirà a representar el 50 %
de la totalitat en un termini de 3 anys comptats a partir de la data de la
seva signatura”.
TERCER. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest conveni és interessant i
important perquè, en aquest moment, més enllà de les obres realitzades durant
els darrers anys, s’estan establint ja els termes de col.laboració en les funcions
d’assistència, cooperació i prestació de serveis pel que fa a la biblioteca pública
del Casino.
A la província de Barcelona, la cooperació i l’assistència en l’aplicació del mapa
de lectura de Catalunya es fa entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.
En aquest sentit, aquest dictamen preveu quin ha de ser el marc de les
relacions futures pel que fa al manteniment i al funcionament d’aquesta
biblioteca.
La biblioteca, com es diu en el conveni, és important i espera que a finals del
mes d’abril podrà obrir les seves portes. Es tracta d’un bon equipament cultural
que posa a l’abast dels ciutadans i ciutadanes la informació. En definitiva,
democratitza la cultura.
És una biblioteca moderna i en aquests darrers dies s’han acomplert els
terminis pel que fa al mobiliari i a la telefonia i, per tant, es posa a l’abast de
manresans i manresanes un centre absolutament modern no només amb
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documents en paper, en llibres, en revistes o en diaris, sinó també amb
accessos mitjançant la xarxa d’Internet o CD rom.
Tot això a partir del moment en què es donin per finalitzades les obres, les
quals han suposat un important esforç per a totes les Administracions. En
aquest sentit, d’acord amb els antecedents que consten al conveni, la Diputació
de Barcelona ha aportat, 313 milions de pessetes a les quals cal afegir 193
milions de pessetes aportades per la Generalitat de Catalunya, 270 milions de
pessetes que ha aportat l’Ajuntament de Manresa i 15 milions de pessetes que
la Caixa d’Estalvis de Pensions té previst aportar.
Per tant, arribem a un final d’obra de 791 milions de pessetes, l’anomenem
Biblioteca del Casino i entra en funcionament el 30 d’abril de 1999.
Amb aquest conveni, la Diputació de Barcelona s’obliga a anar completant el
fons documental inicial d’aquesta biblioteca que prové de la de Sarret i Arbós,
de la plaça de l’institut i també de la biblioteca popular de la Casa de Cultura de
la Caixa de Pensions. També subministra l’equip audiovisual bàsic i el cedeix
gratuïtament a l’Ajuntament de Manresa, l’equip antirobatori, la instal.lació
informàtica i també el personal bibliotecari titulat, així com les seves suplències.
La Diputació facilitarà el treball en xarxa perquè hi hagi intercanvis
d’experiències i iniciatives entre les diverses biblioteques, oferirà formació
tècnica al personal a través de plans de formació i mantindrà el catàleg
col.lectiu de la xarxa.
En contrapartida i, en aplicació de l’única obligació dels ajuntaments superiors
als cinc mil habitants en matèria de cultura, consistent en oferir el servei de
biblioteca, Manresa, després de tots aquests anys de suplència, mitjançant una
entitat d’estalvi o la Diputació de Barcelona, s’obliga a gestionar la biblioteca,
elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual, aportar el personal sense titulació
bibliotecària, cobrir les suplències i els recursos necessaris per als programes
de promoció de la lectura.
L’Ajuntament ha pactat amb la Diputació, i per això ho sotmet a l’aprovació del
ple de la Corporació, el contingut de l’annex número 2 d’aquest conveni, amb el
qual es preveu que en els propers anys hi haurà una inversió en el
funcionament per a l’adquisició de fons documentals, que serà del cinquanta
per cent per a cada una de les dues Administracions: la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament, però, ha demanat un marge de tres anys per assumir el
cinquanta per cent que li pertoca i, tenint en compte que la Diputació de
Barcelona s’ha compromès a aportar aquest any la quantitat que figura al
conveni, considera que la biblioteca podrà funcionar amb tota dignitat, sense
que falti cap subscripció ni els nous fons documentals que es considerin
interessants d’adquirir, durant els vuit mesos que resten fins a finals d’any.
Aquest és el dictamen previ a la signatura del conveni que s’haurà de fer el
mes que ve amb la Diputació de Barcelona perquè comenci a funcionar
definitivament la biblioteca del Casino de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
29

4.2

REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS

4.2.1

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ,
PER A LA REALITZACIÓ DE LES JORNADES DE RECREACIÓ
ESPORTIVA A LA CIUTAT DE MANRESA, I ACCEPTAR LA
SUBVENCIÓ D’1570.800 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports, del dia 8
d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que des de la Diputació de Barcelona hi ha obert un camp d'actuació que
possibilita la cooperació amb els ajuntaments, promovent diferents tipus
d'iniciatives.
Atès que dins aquest programa d'actuació, s'organitzen unes Jornades de
Recreació Esportiva que es realitzen a Manresa, essent aquest el vuitè any
consecutiu.
Atesa la proposta de conveni de la Diputació de Barcelona per a la
col.laboració en el finançament de les esmentades jornades.
Atès que aquest Ajuntament té interès en continuar aquest tipus de
col.laboració.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d'abril.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. APROVAR el projecte de conveni a signar entre aquest Ajuntament i
la Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta la col.laboració entre
ambdues institucions, per a la realització de les "Jornades de Recreació
Esportiva", a la ciutat de Manresa, i d'acord amb el text que s'adjunta a
l'expedient.
SEGON. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció d'1.570.800,- ptes. (un milió cinc-centes setanta mil vuit-centes mil
pessetes), concedida per la Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en
virtut del pacte setè del conveni esmentat en el punt anterior.
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TERCER. FACULTAR l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.

4.3

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.3.1

APROVAR L’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 1999 DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER A DIFERENTS ACTIVITATS I PROGRAMES
EDUCATIUS, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 4.680.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
dia 30 de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona varen signar
l’any 1997 un conveni de col.laboració per tal de desenvolupar diferents
programes d’ensenyament, el qual va ser aprovat pel Ple de la Corporació de
data 20 d’octubre de 1997, el qual d’acord amb el pacte sisè tindrà una vigència
de tres anys, del 1997 fins al 1999.
Atès que la Diputació de Barcelona en Comissió de Govern del passat 18 de
març de 1999, va aprovar l’annex d’actualització per a l’any 1999 pel que fa a
l’aportació econòmica i als programes educatius, del conveni abans esmentat.
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i als articles
129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, pels quals es regulen les relacions
administratives entre les diferents administracions.
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, pels quals es regulen les competències i funcions
d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les diputacions provincials envers
els municipis.
Atès el que s’estableix als articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals
es regula l’establiment de convenis entre administracions públiques.
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Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament, l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’annex d’actualització per a l’any 1999, que s’adjunta al
present dictamen, del conveni de col.laboració signat entre l'Ajuntament de
Manresa i la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la Corporació de 20-1097, pel qual s’instrumenta l’atorgament d’una subvenció per a diferents activitats i
programes educatius.
SEGON. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona de 4.680.000,- PTA (quatre milions
sis-centes vuitanta mil pessetes), per les següents activitats i programes
educatius:
-

Escola d’Art.
Fira de l’estudiant.
Projecte per a promoure la participació de l'escola dins l'entorn del
barri.
Llar d’infants municipal "El Solet".
Escola de música i conservatori municipal de música.

TERCER. FACULTAR l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests
punts.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.3.2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE LES ESCOLES
PÚBLIQUES DE MANRESA, PER A LA DOTACIÓ D’UN SISTEMA
D’ALARMES A CADASCUNA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES
D’ENSENYAMENT PRIMARI DE MANRESA.

Tal com consta en el punt 3.9 de l’acta, aquest dictamen ha quedat retirat de la
sessió.
4.4

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT

4.4.1

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA
PRESTACIÓ D’UN SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, MITJANÇANT
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL BLOC.
32

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, del
dia 25 de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la importància que té per als joves el fet de disposar d'un Servei
d'Informació Juvenil en temes d'especial interès per a ells que contribueixi a
millorar les seves condicions de vida.
Atès que la Diputació de Barcelona porta a terme una política de suport i
cooperació envers els municipis, i ha tingut la iniciativa d'impulsar un conveni
de col.laboració entre aquest Ajuntament, la Diputació i els ajuntaments de
Navarcles, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de
Castellet i Súria per tal de garantir la prestació d'un Servei d'Informació Juvenil
en l'àmbit municipal de les esmentades poblacions, mitjançant l'entitat
prestadora de serveis, ASSOCIACIÓ CULTURAL BLOC.
Atès que en virtut de l'esmentat conveni, la Diputació de Barcelona concedirà a
cadascun dels ajuntaments col.laboradors una subvenció per a l'esmentat
servei d'informació, corresponent a l'Ajuntament de Manresa la quantitat de
1.350.000'- ptes.
Atès el que s'estableix als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i als
articles 129.c i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, pels quals es regulen les
relacions administratives entre les diferents administracions.
Atès el que s'estableix als articles 88 i 89 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, pels quals es regulen les
competències i funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica de les
diputacions provincials envers els municipis.
Per tot això, la Regidora de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
1r. Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa,
la Diputació de Barcelona, i els ajuntaments de Navarcles, Navàs, Santpedor,
Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Súria per a la prestació
d'un Servei d'Informació Juvenil en els àmbits municipals de les poblacions
esmentades, mitjançant l'entitat prestadora de serveis, ASSOCIACIO
CULTURAL BLOC, de conformitat amb el text que s'acompanya al dictamen.
2n. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
1.350.000'- ptes. (un milió tres-centes cinquanta mil pessetes) concedides per
la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa, per a la prestació d'un
Servei d'Informació al Jove en el municipi de Manresa.
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3r. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, el president el sotmet
directament a votació i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de l’ordre del dia.
5.1.1

ACCEPTAR LA PRÒRROGA PER A L’ANY 1999 DEL CONVENI
SUBSCRIT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE
NENS
SUBDOTATS,
PER
TAL
DE
CONTINUAR
LA
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT
TEMPORAL EN FAMÍLIES PER A PERSONES QUE PATEIXEN
DISCAPACITAT PSÍQUICA A LA COMARCA DEL BAGES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 29 de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i l’Associació
Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS), varen signar l'any 1998
un conveni de col·laboració per tal d'establir un Servei d'Acolliment Temporal
en Famílies adreçat a les famílies de persones que pateixen discapacitat
psíquica a la comarca del Bages, aprovat pel Ple de la Corporació de data 18
de maig de 1998.
Atès que, segons el pacte desè de l'esmentat conveni, aquest podia ser
prorrogat per acord exprés de les tres parts.
Atès que la Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 4 de març
de 1999, va aprovar la pròrroga per a l'any 1999 de l'esmentat conveni així com
l'aportació econòmica de 3.000.000'- ptes. a l’Associació Manresana de Pares
de Nens Subdotats (AMPANS) per al desenvolupament del servei esmentat.
Atès que l’Ajuntament de Manresa està interessat en continuar l'esmentada
col·laboració.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER. Acceptar la pròrroga per a aquest any 1999 del conveni subscrit entre
aquest Ajuntament, la Diputació de Barcelona i l’Associació Manresana de
Pares de Nens Subdotats (AMPANS), aprovat pel Ple de la Corporació de 18
de maig de 1998, per tal de continuar la col·laboració en l'establiment,
consolidació i gestió del Servei d’Acolliment Temporal en Famílies per a
persones que pateixen discapacitat psíquica a la comarca del Bages.
SEGON. Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.”
5.1.2

APROVAR LA PRÒRROGA PER A L’ANY 1999 DEL CONVENI DE
COOPERACIÓ SUBSCRIT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PLA DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE MANRESA, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 6.500.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 6 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona varen signar
l'any 1996 un conveni de col.laboració per al desenvolupament d'un Pla de
Serveis Socials al municipi de Manresa, el qual va ser aprovat pel Ple de la
Corporació de data 17-06-96.
Atès que, segons el pacte vuitè de l'esmentat conveni, aquest podrà prorrogarse de forma expressa amb acord d'ambdues parts per un període de 3 anys,
introduint-ne les modificacions que es considerin adients.
Atès que la Diputació de Barcelona, en Comissió de Govern del dia 18 de març
de 1999, va aprovar la pròrroga i l'aportació econòmica de 6.500.000'- PTA per
al desenvolupament durant l'any 1999 de l'esmentat conveni.
Atès l'informe emès per la Cap de Servei dels Servei d'Acció Ciutadana.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL
781/86, de 18 d'abril, i al DL 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, la Llei 26/85, de 27 de desembre, i
la 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials.
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials i Ensenyament, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER. Aprovar la pròrroga per a l'any 1999, del conveni subscrit entre la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa l'any 1996 i aprovat pel Ple
de la Corporació de data 17-6-96, de cooperació per al desenvolupament del
Pla de serveis socials al municipi de Manresa.
SEGON. Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés l'aportació
econòmica per a l'any 1999 de 6.500.000'- PTES. (sis milions cinc-centes mil
pessetes), per al desenvolupament del Pla de serveis socials al municipi de
Manresa, en virtut del conveni esmentat en el punt primer.
TERCER. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquests acords en tots els seus punts."
5.1.3

RESOLDRE PER MUTU ACORD AMB ADIGSA EL CONTRACTE
D’ARRENDAMENT DELS LOCALS COMERCIALS NÚMEROS 26 I
30 DEL GRUP PARE IGNASI PUIG, I APROVAR LA MINUTA DE
CONVENI QUE REGULA AQUESTA RESOLUCIÓ A SIGNAR
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PARE
IGNASI PUIG I EL SENYOR EMILIO COLL COSTANSA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials,
del dia 18 de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Obra sindical del Hogar, en data 2 de
gener de 1977, van subscriure un contracte d’arrendament dels locals
comercials números 26 i 30 del Grup Pare Ignasi Puig de Manresa.
Atès que en virtut del Reial decret 1009/1985, de 5 de maig, sobre traspàs de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria de control de la qualitat i promoció pública de l’habitatge, l’Institut
Català del Sòl va adquirir la titularitat, entre altres, dels locals que en el seu dia
la Organización sindical del Hogar havia arrendat a l’Ajuntament.
Donat que ADIGSA (Administració, Promoció i Gestió SA) és una empresa
pública adscrita al Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, que administra el patrimoni públic d’habitatges de la Generalitat de
Catalunya, essent responsable, com a tal, de l’administració i gestió del polígon
d’habitatges Pare Ignasi Puig de Manresa.
Atès que el senyor Emilio Coll Costansa té adjudicat, en règim d’arrendament,
segons contracte de data 14 de juny de 1985, el local comercial número 6,
situat a la planta 1a, del Grup Pare Ignasi Puig de Manresa, en el qual s’hi
ubica una oficina de farmàcia.
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Donat que els locals arrendats a l’Ajuntament de Manresa figuren actualment
ocupats per l’Associació de veïns Pare Ignasi Puig en règim de cessió temporal
d’ús no formalitzada.
Atès que la situació de l’oficina de farmàcia en la primera planta de l’edifici,
dificulta l’accés a la mateixa dels veïns d’edat avançada o amb problemes de
mobilitat.
Vist l’informe emès en data 22 de gener de 1999 per la cap de secció de l’Àrea
de Serveis Personals i l’informe jurídic emès en data 10 de març de 1999 pel
TMG adscrit a la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Amb l’objecte d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial, de conformitat
amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Com a regidor delegat de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa, proposo
al ple de la corporació l’adopció del següent
¡Error! Marcador no definido.ACORD
PRIMER. Resoldre per mutu acord amb ADIGSA el contracte d’arrendament
dels locals comercials números 26 i 30 del Grup Pare Ignasi Puig.
SEGON. Aprovar la minuta de conveni a signar entre ADIGSA, l’Ajuntament de
Manresa, l’Associació de veïns Pare Ignasi Puig i el senyor Emilio Coll
Costansa, que regula la resolució de contracte aprovada en el punt anterior i
alhora té per objecte possibilitar que l’oficina de farmàcia que explota el senyor
Coll pugui instal·lar-se als locals comercials números 26 i 30, i que l’Associació
de veïns Pare Ignasi Puig pugui ocupar en règim de cessió d’ús el local
comercial número 6, actualment destinat a oficina de farmàcia.
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura d’aquest
conveni.”
El senyor Mora i Villamate explica que els dictàmens inclosos en els punts
5.1.1 i 5.1.2 fan referència a pròrrogues de convenis. En el primer cas, el
conveni es va subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de
Barcelona i AMPANS per al Servei d’Acolliment Temporal en Famílies, també
conegut com a Programa Respir; en el segon cas, es tracta del conveni anual
entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona referent al suport als
Serveis Socials.
El dictamen número 5.1.3 fa referència a un acord entre ADIGSA, l’Associació
de Veïns del Xup, l’Ajuntament de Manresa i el senyor Emilio Coll Costansa,
que és el farmacèutic del barri del Xup. La finalitat d’aquest conveni és la de
permetre el canvi d’ubicació de la farmàcia del barri perquè tingui millors
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condicions d’accessibilitat per als clients, ja que actualment està situada en una
planta altell, amb la qual cosa s’hi dificulta l’accés. Per tant, hi ha un canvi
d’ubicació de local prèviament pactat amb ADIGSA, que n’és la propietària,
amb l’Associació de Veïns i amb el titular de la farmàcia.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1, 5.1.2 i
5.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
6.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

6.1.1

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL ACS, ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SA, LA QUANTITAT DE 2.824.602
PTA QUE CORRESPON A LA GARANTIA DEFINITIVA, LA
QUANTITAT DE 66.218 PTA QUE CORRESPON A LA GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL I
LA QUANTITAT DE 20.683 PTA QUE CORRESPON A LA
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE LA REVISIÓ DE PREUS
DEFINITIVA PER RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL
CONTRACTE DE L’OBRA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE
I – TRAM NORD.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
23 de març de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de
l’obra de MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I - TRAM NORD, adjudicat a l’entitat
mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
El regidor delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD
Tornar a l’entitat mercantil ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS, S.A. (A-28004885, Plaça Gala Placídia, 22 08006 Barcelona)
(abans OCP CONSTRUCCIONES, S.A..- ref. canvi de denominació de l’entitat:
testimoni de l’Escriptura 29/10/97, notaria José Luís Alvarez Alvarez, protocol
3425/97), un aval del Banco Santander, S.A., per la quantitat de 2.824.602
PTA, que correspon a la garantia definitiva, un aval del Banco Santander, S.A.,
per la quantitat de 66.218 PTA, que correspon a la garantia complementària de
la revisió de preus provisional i una garantia en metàl·lic per la quantitat de
20.683 PTA que correspon a la garantia complementària de la revisió de preus
definitiva constituïdes per respondre del compliment del contracte de l’obra de
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MODIFICACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS
DOLORS, FASE I - TRAM NORD, adjudicat per acord del Ple de la Corporació
de 26 d’octubre de 1995, amb fonament al compliment contractual acreditat a
l’expedient incoat a l’efecte.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de tornar una garantia i un
aval per unes obres dels Dolors, que ja han finalitzat i respecte a les quals en
els informes tècnics es diu que s’han executat correctament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
6.1.2

SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ
DE TERRENYS, D’EDIFICACIÓ I D’ENDERROCAMENT EN L’ÀMBIT
DELS CARRERS SANT BARTOMEU I SANT ANTONI, PER TAL
D’ESTUDIAR LA MODIFICACIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA EN AQUEST ÀMBIT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
6 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la proposta de SUSPENSIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIES. SANT
BARTOMEU-SANT ANTONI, formulada pels serveis tècnics municipals, a
l’empara d’allò que disposa l’article 40 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
Atès que actualment és en fase d’estudi una modificació del Pla general vigent,
que té per objecte l’ordenació del primer tram del front del carrer Sant
Bartomeu, per tal d’ajustar les seves determinacions i fixar un enllaç entre el
barri de les Escodines i el sector del Puigcardener.
Vist l’article 40.1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que diu: “Els
òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament
general, especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o bé la reforma, la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits
determinats”.
Atès que el mateix article 40, en els seus apartats 2 i 3 preveu el termini de
durada d’aquesta suspensió i els requisits de la seva publicació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
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El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ DE
TERRENYS, D’EDIFICACIÓ I D’ENDERROCAMENT, per un termini màxim
d’un any, comptat des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per tal d’estudiar la modificació del vigent Pla general
d’ordenació urbana de Manresa en l’àmbit dels CARRERS SANT BARTOMEU I
SANT ANTONI, de conformitat amb el que disposa l’article 40.1 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i afectant concretament les finques següents:
Ref. Cadastral
28.980.02
28.980.03
28.980.04

Situació
Sant Bartomeu, 2
Sant Bartomeu, 4
Sant Bartomeu, 6

Superfície
286,42 m2
159,30 m2
105,07 m2

2n. PUBLICAR l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major circulació de la província i en la premsa local.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de la suspensió de llicències
d’edificació d’un sector en el qual hi ha un solar que prové de l’enderrocament
d’un edifici que hi havia al carrer de Sant Bartomeu, xamfrà amb el carrer de
Sant Antoni. Amb aquest enderrocament, han aparegut unes vistes
interessants des del punt de vista del carrer de Sant Bartomeu i, per tant, es vol
estudiar més detalladament totes les delimitacions del Pla General per poder
compatibilitzar les vistes que hi ha sobre el Puigcardener i l’edificació prevista
en aquest indret.
Per tant, per evitar que se sol.licitin llicències d’edificació mentre es fan els
treballs de desenvolupament, demana el vot afirmatiu a la suspensió de
l’atorgament de llicències. Amb aquesta mesura no es pretén reduir els drets
dels particulars, sinó d’arribar a acords amb els qui tenen dret a edificar i
compatibilitzar els dos objectius: fer l’edificació i obtenir les vistes sobre el
Puigcardener o sobre l’absis de la Seu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes -).
6.1.3

INCOAR EXPEDIENT INDIVIDUAL D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA
DE LA FINCA DEL CARRER BALMES NÚM. 17, AFECTADA PER
L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA, EN EL SECTOR DEL
CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA CARRETERA DE SANTPEDOR
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
6 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 23 de maig de 1997, per Resolució de l’Honorable conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, s’aprovà la revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Manresa, el qual fixa les característiques de la xarxa
viària dels terrenys compresos entre el CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA
CARRETERA DE SANTPEDOR, a partir de la determinació d’illes tancades
seguint els fronts d’edificació més consolidats.
Atès que aquesta xarxa viària, que bàsicament ve definida per la prolongació
del carrer Guifré el Pilós, des del carrer Torres i Bages, fins assolir l’avinguda
de les Bases de Manresa, ha estat recollida també en la proposta d’ordenació
del subsector I del Pla parcial Bases de Manresa, el qual desenvolupa els
terrenys compresos entre el carrer Abat Oliba, l’avinguda de les Bases de
Manresa, la carretera de Santpedor i el carrer bisbe Torres i Bages.
Atès que en data 6 de novembre de 1996 va ser aprovat definitivament el Pla
parcial del subsector I de Bases de Manresa, i que en data 9 de març de 1997
va ser també aprovat definitivament el Projecte d’urbanització de l’esmentat
subsector I.
Atès que en data 18 de maig de 1998 va ser incoat expedient d’expropiació
urbanística de les finques necessàries per a l’execució de les previsions del Pla
general d’ordenació urbana al sector del carrer Guifré el Pilós i la carretera de
Santpedor, i que en data 21 de setembre del mateix any va ser aprovada
definitivament la relació de béns i drets afectats per l’esmentada expropiació, la
qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 277, de 19 de
novembre de 1998.
Atès que, amb posterioritat a aquesta aprovació, s’ha observat la necessitat
d’incloure en l’esmentada relació de béns i drets afectats una porció de 130,80
m2, d’una finca propietat del senyor Guillermo Carballeira Silva, inscrita en el
registre de la propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 1057, Llibre 285, Foli 141,
Finca 11.131, inscripció 1a., que, al no constar degudament assenyalada en el
cadastre municipal actualitzat, no fou inclosa en la relació inicial.
Atès que l’obtenció d’aquesta superfície resulta imprescindible per dur a terme
la propera execució de les obres d’urbanització del carrer Guifré el Pilós.
Vist que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa, aprovat
per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels béns
immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de realitzar
“obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o Municipi,
aprovats amb els requisits legals ”.
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Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons
d’urbanisme s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix en
els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, tal com ho estableix
l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret
3288/1978, de 25 d’agost.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme en data 6 d’abril de 1999.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació siguin adoptats els següents
ACORDS
1r. INCOAR EXPEDIENT INDIVIDUAL D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de la
finca que es descriu a continuació, afectada per l’execució de les previsions del
Pla general d’ordenació urbana al sector del CARRER GUIFRÉ EL PILÓS I LA
CARRETERA DE SANTPEDOR, d’acord amb allò que preveuen els articles
185 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística i 194 del Reglament
de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
PROPIETARIS
ADREÇA
GUILLERMO CARBALLEIRA SILVA
CARRER BALMES, 17
DOLORES AMARELO GATO
CARRER BALMES, 17
REPRESENTANT
ADREÇA
ALTRES TITULARS
Cap

TÍTOL

ADREÇA

DESCRIPCIÓ DEL TÍTOL DE PROPIETAT
Per agrupació i compra de dues finques a Juana Grau Farrana
la primera i a Juana Grau Farrana i José Vila Solé la segona,
segons escriptura atorgada davant el notari Pedro Lluch
Partegás, el dia 28 d’agost de 1953.
DADES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA
TOM
LLIBRE
FOLI
FINCA
INSCRIP. DATA
1057
285
141
11.131
1a

SUPERFICIE
384,55 m2

2n. EXPOSAR PÚBLICAMENT la relació de béns i drets afectats per
l’expropiació incoada en el paràgraf anterior, durant un termini de quinze dies,
que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
anunciar-ho també en un dels diaris de major circulació de la província, de
conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, de 16 de novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la
desenvolupa, per remissió del 197 del Reglament de gestió urbanística.”
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El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació d’un expedient
individual d’expropiació urbanística, situat al carrer de Guifré el Pilós i que
forma part de l’entorn del Pla Parcial Bases de Manresa.
El solar està situat al mig d’un dels carrers que s’han de prolongar, en concret,
el carrer de Guifré el Pilós. És un solar necessari per a la urbanització del
carrer i, per tant, demana el vot afirmatiu per dur a terme l’expedient
d’expropiació.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes -).
6.1.4

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL
CONSERVATORI DE MÚSICA A LA FÀBRICA BALCELLS DE
MANRESA, FASE II.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
13 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “PROJECTE
D’EXECUCIÓ DEL CONSERVATORI DE MÚSICA A LA FÀBRICA BALCELLS
DE MANRESA, FASE II”, promogut per la societat municipal Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., amb un pressupost per a coneixement
de l’administració de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MILIONS CINC-CENTES
NORANTA-UNA MIL CENT QUARANTA-SET PESSETES (365.591.147 PTA).
Vist que d’acord amb l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, el projecte
presentat es pot qualificar com a “Projecte d’obra local ordinària de reforma”, i
que la seva tramitació s’ha de dur a terme segons allò que disposen els articles
37 i 38 de l’esmentat Decret.
Atès que l’article 37.1 de l’esmentat Reglament, aprovat per Decret 179/95, de
13 de juny, disposa que “la tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries
s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació inicial; b)
Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”.
Atès que l’article 38.1 del mateix Reglament disposa que “l’aprovació dels
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació que estableix
l’article 264 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya…”,
corresponent al Ple de la Corporació la competència per aquesta aprovació.
Vist que la memòria del projecte d’obra ordinària incorpora l’estudi de seguretat
i salut a què fa referència l’article 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24
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d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme, proposant l’aprovació
inicial del projecte.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
1r. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL CONSERVATORI DE MÚSICA A LA
FÀBRICA BALCELLS DE MANRESA, FASE II”, promogut per la societat
municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., amb un
pressupost per a coneixement de l’administració de TRES-CENTS SEIXANTACINC MILIONS CINC-CENTES NORANTA-UNA MIL CENT QUARANTA-SET
PESSETES (365.591.147 PTA).
2n. FER CONSTAR expressament que el Projecte que es tracta inclou l’Estudi
de seguretat i salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat a
l’apartat anterior, durant un termini de trenta dies, comptats a partir del dia
següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals.
4t. INFORMAR que, de no formular-se reclamacions ni al·legacions durant el
període d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb
efectes des del dia hàbil següent al de l’acabament del període d’informació
pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler
d’anuncis municipal, en compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació del projecte
d’obres per a la construcció del Conservatori Municipal de Música a la Fàbrica
Balcells.
L’equip de govern, amb la intenció d’anar dotant d’activitats els voltants del
carrer Barreres, el carrer Arbonés i tot l’entorn del carrer d’Ignasi Balcells, va
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començar un projecte de restauració de l’antiga fàbrica Sederies Balcells. Es va
aconseguir que l’INCASOL cedís gratuïtament l’edifici d’aquesta fàbrica i,
mitjançant una escola-taller, s’hi va fer una intervenció per valor de 70 milions
de pessetes aproximadament per construir la coberta, restaurar les façanes,
construir una torre d’accessos i col.locar el tancament exterior, el vidre i la
fusteria.
Aquest projecte ja està finalitzant, només falta revestir de pedra la torre
d’accessos. Per tant, la primera part del projecte que ara s’aprova ja està
assolida.
En el pressupost de l’any 1999 es preveu la construcció d’un annex a la planta
baixa d’aquest edifici i també la construcció d’una planta entresòl.
El projecte que s’aprova en aquest moment correspon a la part interior de
l’edifici, on es desenvoluparà l’activitat de Conservatori de Música.
Pel que fa a la distribució de l’edifici, a les plantes primera, segona i tercera
s’ubiquen les aules del Conservatori i els camerinos individuals; la planta baixa
es destina a espais per a professors, per a biblioteca i les zones destinades al
públic, pares i professors; i la quarta planta és un espai únic a l’estil d’aula
magna per fer-hi actuacions musicals, que tindrà una capacitat per a 120
persones aproximadament.
El pressupost que està pendent d’execució en aquest moment perquè estigui
totalment finalitzada la construcció del Conservatori i pugui entrar en
funcionament, és de 243 milions de pessetes, més 104 milions de pessetes per
a les instal.lacions. Això fa un total de 347 milions de pessetes als quals cal
sumar l’import de les direccions d’obres i, per tant, el projecte que s’aprova en
aquest moment és de 365.591.147 pessetes.
Demana el vot afirmatiu a aquest projecte que contribuirà a la rehabilitació del
barri vell.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes -).
6.1.5

APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR “TRIETA”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
12 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de febrer de 1999, va
ser aprovada la constitució de la JUNTA DE COMPENSACIÓ “LA FONERIA”,
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR TRIETA, formalitzada
mitjançant escriptura pública atorgada en data 17 de novembre de 1998 pel
Notari senyor Antonio-Luís Vitoria Blanco.
Atès que per l’esmentada Junta va ser aprovat inicialment el Projecte de
compensació corresponent a l’àmbit del Pla especial de reforma interior
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“Trieta”, segons s’acredita pel secretari del Consell Rector, mitjançant l’acta de
l’assemblea celebrada el dia 30 de març de 1999.
Vist que en data 12 d’abril de 1999, el senyor Dionís Gerónimo Márquez,
actuant en nom i representació de la Junta de Compensació, ha presentat
davant d’aquest ajuntament el Projecte de Compensació, per a la seva
aprovació definitiva, d’acord amb allò que estableix l’article 174 del Reglament
de gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Atès que el Projecte de compensació presentat conté la documentació que
exigeix l’article 172 del Reglament de gestió urbanística.
Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnics i jurídics
d’Urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL
PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR “TRIETA”, presentat pel senyor
Dionís Gerónimo Márquez, en qualitat de secretari del Consell Rector de la
Junta de Compensació “La Foneria”, de conformitat amb allò que disposa
l’article 174 del Reglament de gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret
3288/1978, de 25 d’agost.
2n. PUBLICAR l’aprovació definitiva acordada en el paràgraf anterior,
mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de la província de difusió corrent a
la localitat, d’acord amb allò que estableix l’article 108, per remissió del 111, del
Reglament de gestió urbanística.
3r. NOTIFICAR aquests acords a tots els interessats, en compliment del que
estableix l’article 111 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
4t. TRAMETRE una còpia del Projecte de Compensació aprovat a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.
5è. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’atorgament d’escriptura pública o de
qualsevol altre document amb les solemnitats i requisits necessaris per a la
inscripció del Projecte de compensació en el Registre de la Propietat, d’acord
amb els articles 113 i següents del Reglament de gestió.”

46

El senyor García i Comas explica que es tracta del projecte corresponent al
Pla Especial del carrer de Gaudí, carrer de Sant Cristòfol i carrer Trieta, en el
qual intervenen diferents propietaris que han aportat el seu projecte de
compensació. Estan tots d’acord i, per tant, s’aprova definitivament aquest
projecte perquè s’hi puguin inscriure les propietats al Registre de la Propietat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 2 GMPP - Sr. Antonio
Arderiu i Sr. Xavier Javaloyes -).
6.1.6

APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I AIGÜES DE MANRESA, SA,
REFERENT AL MANTENIMENT I A LA GESTIÓ DEL PARC DE CAN
FONT.

El senyor Arderiu i Freixa comunica a l’alcaldia que, per tenir interès personal
en aquest assumpte, s’ha d’abstenir de participar en la seva deliberació i
votació i, a tal efecte, de conformitat amb allò que disposa l’article 76 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 96 del
ROF, abandona el Saló de Sessions mentre es discuteix i es vota aquest
assumpte.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del dia
12 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 12 de maig de 1997, i en el marc de la tramitació de la revisió
del Pla general, l’Ajuntament de Manresa va subscriure un conveni urbanístic
amb els titulars de la finca de Can Font de la Serra, per mitjà del qual aquests
cedien a la ciutat, de forma gratuïta i lliure de qualsevol càrrega, la part de la
finca qualificada com a espais lliures, amb una superfície real de 42.629,19 m2.
Atès que l’esmentada cessió va ser formalitzada mitjançant escriptura pública
atorgada pel Notari senyor Antonio-Luís Vitoria Blanco en data 22 de juny de
1998.
Atès que per part de l’Ajuntament de Manresa, com a titular dels terrenys,
existeix interès en la urbanització i el manteniment d’aquest espai, destinat a
ser un gran parc d’ús públic; i que per part de la societat Aigües de Manresa
SA, com a titular de les instal·lacions afectes al seu servei ubicades al costat
del recinte, existeix interès en la plena integració d’aquestes instal·lacions amb
l’entorn del parc i en la millora mediambiental de l’indret, tal com en el seu dia
ja va realitzar amb les instal·lacions ubicades al Parc de l’Agulla.
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic,

47

sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del protocol de
col·laboració objecte del present Dictamen.
Vist l’informe favorable a la signatura del present protocol, emès pels serveis
jurídics d’urbanisme.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I AIGÜES DE MANRESA SA, referent al
manteniment i la gestió del parc de “Can Font”.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del protocol, així com per
a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el seu
redactat.”
El senyor García i Comas explica que es tracta d’un protocol de col.laboració
a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Aigües de Manresa, SA.
per dur a terme la gestió, el manteniment i la reconstrucció del que ha de ser el
parc del voltant de Can Font de la Serra.
Tots recordaran que la part destinada a zona verda de Can Font es va obtenir a
través d’un conveni urbanístic, va passar, per tant, a ser propietat municipal i,
en aquest moment, ja s’ha formulat tota la inscripció d’aquesta propietat
municipal al registre de l’Ajuntament.
Però amb la inscripció dels terrenys no n’hi ha prou, sinó que cal convertir-los
en zones verdes transitables amb les quals es millori tot l’entorn. Es preveu que
la zona verda de Can Font es converteixi en un punt d’unió, paral.lel a la part
baixa de la talaia, que unirà la part de la ciutat corresponent a les Bases de
Manresa amb el Parc de l’Agulla a través del Camí de l’aigua.
Per tant, insisteix, el protocol preveu que la societat Aigües de Manresa es farà
càrrec del manteniment i la inversió en aquest parc. Els compromisos d’inversió
que s’hauran d’establir en un conveni, tindran una vigència mínima de deu
anys. La societat Aigües de Manresa haurà de redactar un projecte per definir
els límits del parc i el seu tractament, els seus accessos i la seva ordenació, és
a dir, quin tractament es donarà a les parts planes i a les pendents on hi ha les
alzines. També s’hi haurà de preveure l’ordenació dels equipaments que s’han
de concretar en la masia de Can Font i en la capella.
El senyor Oms i Pons demana fins a quin punt aquest conveni compromet
econòmicament la societat Aigües de Manresa.
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El senyor García i Comas respon que no és un conveni, sinó un protocol per
establir de quina manera intervindrà la societat Aigües de Manresa. El segon
punt d’aquest protocol estableix que el manteniment del parc anirà a càrrec
d’aquesta societat, la qual es comprometrà a realitzar una inversió anual amb
obres d’urbanització. En el protocol, però, no es determina la quantitat que
haurà d’aportar anualment la societat perquè aquest pas s’haurà de fer quan es
defineixi el que cal fer i quan costa, i l’import total s’haurà de repartir en deu
anys. En aquell moment s’haurà de veure si la societat Aigües de Manresa pot
assumir la quantitat total, el conveni es fa de mutu acord i aquella societat es
comprometrà a aportar una quantitat que pugui assumir.
El senyor Oms i Pons diu que ha observat que, a més del manteniment, hi ha
tota la inversió d’arranjament del parc. Això suposa molts diners i, malgrat que
sigui a deu anys, suposa que la societat Aigües de Manresa necessitarà
aquests recursos per a altres inversions. Per tant, considera que la inversió
inicial l’hauria de fer l’Ajuntament, encara que del manteniment se’n faci càrrec
la societat Aigües de Manresa.
Per poder votar afirmativament, el GMCIU hauria de saber fins a quin punt la
inversió total compromet l’activitat financera d’Aigües de Manresa.
El senyor García i Comas insisteix en la idea que no es tracta de l’aprovació
del conveni, sinó d’un protocol que servirà de base per a un posterior
conveni.
Amb el protocol es pretén que s’elabori un projecte que finançarà la societat
Aigües de Manresa per poder programar els treballs. L’Ajuntament farà el
seguiment d’aquest projecte que s’haurà de distribuir en uns quants anys.
Òbviament, si la inversió és massa gran per la societat Aigües de Manresa, no
podrà assumir-la, perquè no pot deixar de fer inversions necessàries per dur a
terme la seva funció com a conseqüència d’aquesta inversió. Però aquesta
societat té la infraestructura i el personal especialitzat necessaris per fer el
manteniment del Parc de l’Agulla i de la Sèquia. Per això s’ha considerat que
seria possible aprofitar el personal de la societat Aigües de Manresa o el de la
Junta de la Sèquia per encarregar-se del manteniment d’aquest parc.
En aquest sentit, si cal fer manteniment o construcció de paret seca, la societat
Aigües de Manresa, que està reconstruint la Sèquia en alguns punts, té
especialistes en aquesta matèria.
Malgrat tot, insisteix, si aquests compromisos són molt carregosos per a
aquella societat, no podrà assumir-los i, per tant, no se signarà el conveni.
El senyor Oms i Pons diu que al GMCIU li sembla bé que la societat Aigües
de Manresa es faci càrrec del manteniment perquè disposa de personal
especialitzat, però, donat que l’esperit del conveni comporta la construcció del
parc, s’abstindrà en la votació ja que no sap quin cost tindrà aquesta
construcció i no voldria que el seu vot comprometés la tresoreria de la societat
Aigües de Manresa.
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L'alcalde intervé dient que el protocol estableix, en el seu punt quart, que
l’Ajuntament es compromet a dur a terme els tràmits necessaris per obtenir la
disponibilitat d’uns terrenys situats entre els actuals dipòsits nous i el parc de
Can Font. No es quantifica l’import perquè no hi ha acord amb la propietat i,
possiblement, s’haurà de fer una expropiació forçosa, amb la qual ja es
determinarà la quantitat.
En qualsevol cas, el motiu de la seva intervenció no és la modificació de la
posició del GMCIU, sinó la voluntat de clarificar la qüestió.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP considera que aquest
protocol no compromet en absolut la gestió ni els pressupostos de la societat
Aigües de Manresa i, per tant, votarà afirmativament el dictamen.
En qualsevol cas, i amb independència de la manera en què es desenvolupin
els convenis que se signin, cal suposar que la societat Aigües de Manresa ja
veurà si està prou capacitada per assumir el conveni.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-EV i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU).
6.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

6.2.1

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIRECCIÓ GENERAL
DE QUALITAT AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER TAL DE REGULAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA
UNITAT MÒBIL DE CONTROL D’EMISSIONS DE GASOS DELS
VEHICLES DE MOTOR.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient, del
dia 6 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la necessitat de fer front als problemes derivats de la incidència de la
contaminació atmosfèrica sobre persones i béns, obliga l’Administració
Municipal a dedicar-hi esforços tècnics i humans considerables i no sempre al
seu abast.
Atès que, per contribuir a aquesta tasca, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, presta serveis i cooperació tècnica als municipis de la
província com la cessió temporal d’una unitat mòbil per a les operacions de
vigilància i control de les emissions de gasos de vehicles que circulen per la
ciutat de Manresa
Atès que en anys anteriors l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Medi
Ambient ja han col·laborat en aquesta tasca de control de la contaminació
atmosfèrica,
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Atès que des de l’Ajuntament de Manresa, en data 5 de febrer de 1999, va
manifestar el seu interès per utilitzar la unitat mòbil de mesura de contaminants.
Atès que per part del Departament de Medi Ambient ha estat presentada una
proposta de conveni de cessió d’ús de la unitat mòbil de control d’emissions de
gasos dels vehicles, a l’efecte de donar compliment a la petició formulada per
l’Ajuntament.
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’article 26 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.d) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe emès per la tècnica de gestió de la Unitat de Medi Ambient i pels
serveis jurídics d’Urbanisme i Medi Ambient.
El Regidor delegat de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ presentada
pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a signar
entre aquest Ajuntament i la Direcció General de Qualitat Ambiental, amb
l’objecte de regular la cessió d’ús de la unitat mòbil de control d’emissions de
gasos dels vehicles de motor.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
El senyor Mas i Font explica que aquest conveni és similar a altres que s’han
signat anteriorment amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, per disposar d’un remolc que permetrà avaluar in situ
la incidència ambiental de l’expulsió dels gasos dels vehicles.
Per tant, tenint en compte que ja s’ha fet altres vegades i que aquesta
Administració tan sols es compromet a disposar del personal necessari i a
comunicar els resultats obtinguts a la Direcció General de Qualitat Ambiental de
la Generalitat de Catalunya, demana el vot afirmatiu a aquest dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres
presents (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV, 8 GMCIU i 1 GMPP - Sr. Joaquin
Sotoca -).
6.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA
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Es fa constar que, en entrar en el coneixement d’aquest punt, es reincorpora a la
sessió el senyor Arderiu i Freixa.

6.3.1

MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA,
ADJUDICADA A L’ENTITAT MERCANTIL EMPRESA CASTELLÀ,
SA, EN EL SENTIT DE REFORÇAR LES LÍNIES DE TRANSPORT
PÚBLIC URBÀ I PREVEURE LA GRATUÏTAT DEL SERVEI DURANT
LA JORNADA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 1999, ANOMENADA “AVUI
EL COTXE A CASA”.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, del
dia 12 d’abril de 1999 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de
setembre de 1990, va adjudicar la concessió administrativa de la gestió del
servei municipal de transport públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat
mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA.
Vist l’informe emès pel cap de subservei d’Obres i Manteniments en data 10 de
març de 1999, en relació amb el reforçament del transport públic urbà durant la
celebració de la diada per a la mobilitat sostenible “Avui, el cotxe a casa”, el
proper dia 29 d’abril de 1999
Atès l’informe emès pel senyor Cap dels Serveis Financers en data 29 de març
de 1999.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Atesa la potestat que té la Corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Com a regidor delegat de la Via Pública, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic
urbà de viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA
CASTELLÀ, SA (CIF A 08510059 - carrer Artés, 15 de Manresa), en el sentit de
reforçar les línies de transport públic urbà i preveure la gratuïtat del servei
durant la jornada que ha de tenir lloc el dia 29 d’abril de 1999 anomenada diada
per a la mobilitat sostenible “Avui el cotxe a casa”.
El reforç de línies s’efectuarà tal com s’indica a continuació:
•

S’incorporaran els tres vehicles de reserva de la flota de transport públic
urbà al servei el dia 29 d’abril de 1999. Dos d’aquests vehicles
reforçaran la línia 1 (La Balconada) i l’altra la línia 4 (Sagrada Família –
Font).

•

Els dos vehicles assignats addicionalment a la línia 1 entraran en servei
a les 7:06 i 7:18 hores i iniciaran el seu últim recorregut a les 19:51 i
20:06 hores respectivament. Els temps de recorregut considerats són els
mateixos establerts per aquesta línia, variables en funció de la franja
horària.

•

El vehicle assignat al reforçament de la línia 4 entrarà en servei a les
7:30 i iniciarà el seu últim recorregut a les 20:30. El temps de recorregut
considerat és de 30 minuts, l’establert per aquesta línia.

Quant a la gratuïtat del servei, el sistema de control d’accés a l’interior del bus
no s’alterarà i per això caldrà que el conductor permeti el pas de cada viatger
activant el dispositiu corresponent.
SEGON. Fer constar que la previsió d’increment de la subvenció es
comptabilitza per aquesta jornada en 333.616 PTA, d’acord amb l’informe emès
en data 29 de març de 1999 pel cap dels Serveis Financers.
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, en primer lloc, voldria
presentar una esmena in voce perquè el dictamen es basa en un informe del
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dia 10 de març, quan aquesta jornada encara s’anomenava Avui, el cotxe a
casa. Aquesta denominació ha canviat i ara és Jornada d’auto reflexió.
Dit això, aquest dictamen fa referència a l’adscripció dels tres vehicles de
reserva que té el servei d’autobusos per reforçar les línies de transport. Dos
d’ells reforçaran la línia Sagrada Família - Balconada i un d’ells la línia Sagrada
Família - Font dels Capellans.
Per últim, voldria fer constar que el dia 29 d’abril el servei públic de transport
urbà serà gratuït. Això significa que la subvenció previsiblement augmentarà en
333.616 pessetes.
El senyor Oms i Pons intervé dient que les línies a les quals ha fet referència
el senyor Canongia corresponen a l’extraradi i ha observat que no es reforcen
les proximitats de la Sagrada Família. No se li ha donat cap informe, però ha
sentit dir que al centre de la ciutat no es podrà passar per alguns carrers. Per
tant, estar clar que es reforcen les grans línies, però no les que afecten al
centre.
Voldria que el senyor Canongia li aclarís aquesta qüestió.
El senyor Canongia i Gerona diu al senyor Oms que li agrairia que parlés
amb propietat ja que se li ha donat l’informe amb els plànols corresponents tres
vegades al GMCIU com a la resta de les entitats membres de la Comissió Mixta
de Circulació, a les quals cal agrair la seva col.laboració. Algunes d’elles, com
el RACC, el Montepio de Conductors, el Gremi de Transportistes, els serveis de
pàrquings, etc., fins i tot, han fet aportacions econòmiques.
Per aclarir la qüestió, cal dir que el que queda tancat a la circulació dels
vehicles particulars és el tram comprès entre la plaça de l’Institut i la Muralla a
l’alçada de la Bonavista, però no als vehicles de transport públic.
Per tant, es reforcen totes les línies que tenen un nombre important de viatgers
en les hores punta. El sector de la ciutat més poblat i que està dividit en dues
línies es connecta amb el centre amb un reforç. Es considera que a la resta de
la ciutat hi ha prou amb el servei actual de transport per cobrir les necessitats
diàries. No s’inventen línies noves perquè, evidentment, aquesta jornada és de
reflexió i, per tant, s’ofereix al ciutadà allò que té possibilitats d’aconseguir.
Seria absurd crear línies d’autobús expresses per al dia de l’auto reflexió, que
no funcionessin el dia següent. El més important del dia 29 d’abril no és aquell
dia en si mateix, sinó el dia 30. Cal que l’auto reflexió dels ciutadans serveixi
perquè es faci un pas endavant i s’aconsegueixi que alguns deixin el “vici”
d’utilitzar el cotxe per a trajectes que no arriben a un quilòmetre, tal com
demostra l’estudi elaborat per la Fundació RACC.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
7.

PROPOSICIONS
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7.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
CATALUNYA-ELS VERDS EN RELACIÓ
D’INFANTS.

D’INICIATIVA PER
AMB LES LLARS

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMIC-EV el dia 13
d’abril de 1999 que, transcrita, diu el següent:
“Atesos els canvis soferts a la nostra societat, especialment a l’àmbit laboral i
familiar, els quals han incrementat en els últims anys la necessitat d’ampliar
l’oferta educativa de 0 a 3 anys.
Atès, d’una banda, que en un estat democràtic és convenient i indispensable
que tota la societat es corresponsabilitzi en el procés educatiu i no únicament
l’escola, la família, i/o el municipi, i, d’una altra, que la Disposició Addicional
Tercera de la Llei 1/1990 d’Ordenació General del Sistema Educatiu, imposa
als poders públics l’obligació d’aportar els recursos econòmics necessaris per a
donar compliment als objectius educatius, entre els que es troben els
compresos en el primer cicle d’educació infantil.
Assabentats de la proposta presentada al Parlament de Catalunya pel Govern
de la Generalitat per a la creació en el termini de 6 anys de 30.000 nous llocs
escolars per a la població de 0 a 3 anys d’edat.
El Grup Municipal d’IC-EV proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament) perquè, amb caràcter urgent, concreti el model general i el
mapa educatiu de les llars d’infants per a 0-3 anys a nivell de Catalunya.
SEGON. Requerir el Govern de la Generalitat (Departament d’Ensenyament)
perquè, amb caràcter urgent, determini de forma expressa: el període,
l’aplicació concreta i el finançament específic del projecte en el municipi de
Manresa.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat (Departament d’Ensenyament)
perquè procedeixi a subscriure sense retard un acord de col.laboració amb les
diferents administracions intervinents en el procés educatiu que permeti un
desenvolupament consensuat tant del mapa escolar com del seu finançament
quant a la creació i el manteniment de llocs escolars del primer cicle d’educació
infantil.”
El senyor Mora i Villamate explica que fa uns mesos el Ple va aprovar una
proposició presentada pel GMIC-EV en la que es reclamava del govern de la
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Generalitat de Catalunya la necessitat d’entrar en el debat i en la concreció dels
mecanismes per cobrir la demanda de places escolars en l’etapa de 0 a 3 anys.
Més recentment, amb motiu del debat monogràfic que es va fer al Parlament de
Catalunya en relació amb les polítiques educatives del govern de la Generalitat
de Catalunya, el conseller corresponent va quantificar en 30.000 la xifra de
nous llocs escolars per a aquesta etapa de 0 a 3 anys, que calia posar en
marxa a Catalunya durant els propers sis anys.
La proposició que ara presenta el GMIC-EV fa referència a les declaracions del
conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té com a finalitat
intentar definir més concretament aquests 30.000 llocs, establint el nombre que
correspon a Manresa i els mecanismes de finançament que té previstos el
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per fer possibles
aquestes places escolars en l’etapa de 0 a 3 anys.
El conseller, en les seves declaracions, feia referència a la possibilitat de crear
uns mecanismes de finançament en els quals hi hauria d’haver la
corresponsabilització de les diferents Administracions.
Per tant, considera que caldria obrir els mecanismes de debat amb les
institucions municipalistes per poder concretar aquest acord.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP considera que aquest és
un tema urgent per les raons que ha explicat el senyor Mora i, per tant, el seu
vot serà afirmatiu a la proposició, esperant que el prec que es dirigeix al govern
de la Generalitat de Catalunya sigui atès.
El senyor Oms i Pons intervé dient que, tenint en compte que en el debat
parlamentari ja hi va haver un compromís de celebrar un debat amb les
associacions municipalistes, i considerant que hi ha una resolució del
parlament que va en la línia que proposa el GMIC-EV, el GMCIU votarà
afirmativament la proposició.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,
PARTIT POPULAR I INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS, EN
RELACIÓ AL CONFLICTE DEL KOSOVO.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCIU, GMS, GMERC,
GMPP i GMIC-EV el dia 15 d’abril de 1999 que, transcrita, diu el següent:
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“Atesa la situació bèl.lica i de flagrant violació dels drets humans que es viu
actualment a la República de Iugoslàvia i molt especialment a al regió de
Kosovo.
Atès que en aquests moments hi ha prop d’un milió de refugiats i desplaçats de
guerra, en la seva immensa majoria persones d’origen albanès, que es troben
en una situació molt precària als nombrosos camps de refugiats que s’han
establert als països limítrofs amb Kosovo.
Atès que, un cop acabi la situació de guerra i els refugiats puguin tornar al seu
país, caldrà reconstruir la major part de les vivendes, aparell productiu i altres
infraestructures de Kosovo.
Vista la campanya promoguda per diverses entitats i col.lectius de Manresa i el
Bages anomenada Bages per Kosovo, la qual consisteix inicialment en
canalitzar l’ajut en diners i en aliments per als refugiats, aportar una informació
acurada i plural sobre el conflicte i recollir signatures per portar davant els
tribunals internacionals el President de la República de Iugoslàvia i altres
responsables de les violacions de drets humans a Kosovo.
Els diferents grups polítics representants a l’Ajuntament de Manresa.
ACORDEN
Primer. Comminar les parts enfrontades en el conflicte de Kosovo a arribar a un
acord que permeti aturar immediatament el genocidi i la guerra, així com posar
les bases per construir un futur basat en la reconciliació, la democràcia i el
respecte absolut pels drets humans, tant a Kosovo com al conjunt de la regió
dels Balcans.
Segon. Adherir-se i donar ple suport a la campanya Bages per Kosovo,
considerant que és una iniciativa molt apropiada per coordinar esforços a nivell
local i, amb això, aconseguir que la cooperació internacional sigui més eficaç,
transparent i participativa.
Tercer. Fer una crida als ciutadans i ciutadanes de Manresa perquè, des del
compromís per una Europa i un Món més just i solidari, participin activament en
la campanya Bages per Kosovo.”
El senyor Collado i Llort explica que, malauradament, ens trobem davant
d’una situació en la qual cal fer front a una sèrie de temes que són d’actualitat,
però que demanen tot el nostre suport.
La situació a Kosovo s’ha anat agreujant darrerament fins el punt que s’han
expulsat moltes persones del seu poble, que s’han instal.lat en camps de
refugiats.
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El Consell municipal de solidaritat es va adherir fa uns dies a la campanya
Bages per Kosovo per a la qual tot un conjunt d’entitats, amb molt d’encert, des
del primer dia, van començar a recollir aportacions per mitigar el dolor que
pateixen tantes persones.
Amb aquesta proposició es demana que les parts enfrontades en el conflicte
arribin a un acord que permeti aturar el genocidi i la guerra i, sobretot, adherirnos, per una banda, a la campanya Bages per Kosovo en la qual hi intevenen
diverses entitats que treballen amb l’entitat Sloboda, Bagencs pels Balcans i
també el Consell municipal de solidaritat; i, per una altra banda, a la Plataforma
per Kosovo de Catalunya.
En aquesta campanya es demanen, sobretot, aportacions econòmiques. Cal fer
el màxim esforç possible per recollir recursos econòmics que facilitin la compra
a l’engròs dels materials més necessaris a prop de la zona en conflicte.
D’aquesta manera s’estalvia temps i el cost del transport.
També es recullen aliments i materials bàsics en diferents punts de recollida
establerts per les entitats participants en la campanya, que durant els darrers
dies han sortit al carrer per exposar la seva visió sobre aquesta qüestió.
El dia de Sant Jordi i el dia 24 d’abril hi haurà parades al carrer per fer més
propera als ciutadans la problemàtica de la situació a Kosovo i també es
recolliran signatures perquè els responsables del conflicte siguin sotmesos al
Tribunal Internacional de La Haia i que hi hagi un compromís per una Europa i
un món més just i solidari, participant i fent una crida activa als ciutadans
perquè col.laborin activament amb les entitats participants en la campanya
Bages per Kosovo.
El Consell municipal de solidaritat ha demanat al ple de la Corporació el seu
pronunciament respecte a aquesta qüestió i, per això, s’ha presentat aquesta
proposició conjunta de tots els grups municipals d’adhesió a la campanya
Bages per Kosovo.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el GMERC, respecte a la
situació de Kosovo, s’afegeix a la denúncia de la neteja ètnica que està
practicant des de fa deu anys el govern feixista de Sèrbia i és la continuació
dels que s’han aplicat en altres processos d’alliberament nacional a l’antiga
Iugoslàvia.
Voldria afegir una segona reflexió sobre la guerra de Kosovo que, com totes les
altres guerres, probablement s’hauria pogut evitar amb una actuació política
practicada a temps per evitar l’ús de la força militar.
La lluita política del poble kosovar per a la recuperació dels drets que va perdre
l’any 1989 amb la supressió del seu estatut d’autonomia, així com la repressió
salvatge que ha exercit el govern serbi i que sovint s’ha silenciat, han provocat
que avui, malauradament, hi hagi un conflicte sagnant i obert sense que, ni tan
sols, s’hagi previst l’acció humanitària abans del començament de la
intervenció militar, que acabés amb les deportacions i les massacres.
Caldria, si més no, una acció decidida que acabés amb l’aparell de guerra de
Sèrbia, però que no fos només realitzada per organitzacions que responen a la
lògica de la guerra freda, com és ara l’OTAN, que sovint actuen d’acord amb
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els interessos prioritaris dels Estats Units, sinó amb l’autorització i el suport del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i amb un protagonisme que
voldríem bàsicament europeu.
Segurament és inevitable el desplegament d’una força internacional a Kosovo
per garantir la restauració dels drets humans així com la persecució, detenció i
posada davant d’un tribunal internacional de tots els criminals de guerra, tal
com va demanar inicialment l’organització Sloboda, Bagencs pels Balcans i que
assumeix el Consell de solidaritat.
En definitiva, a Kosovo, als Balcans, a l’antiga Iugoslàvia i segurament a tot el
món sencer, cal continuar treballant per la reconciliació, per la democràcia, pel
respecte als drets humans i també pels drets dels pobles; tal com es demana a
la proposició presentada per tots els grups municipals.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que la proposició que se sotmet al Ple
prové d’una petició formulada pel Consell municipal de solidaritat, acordada en
el seu darrer plenari i que, d’una manera volguda i perquè tingui el màxim de
consens possible, la proposició fa referència a les qüestions més
fonamentalment humanitàries del conflicte. En aquest sentit, el GMIC-EV dóna
suport a la proposició afegint, a més, que, malgrat això, seria bo fer referència a
la lectura política del conflicte. Considera que la condemna sense pal.liatius
que cal fer dels règims genocides no ha d’implicar necessàriament el suport
acrític a l’atac que està duent a terme l’OTAN. Per tant, hi ha dues qüestions
urgents: per una banda, cal conduir l’ajut humanitari per no deixar de banda les
persones, i, per una altra, cal reconduir el conflicte cap a una solució política
mitjançant la convocatòria d’una conferència de pau dels Balcans, i també és
necessari que la justícia internacional faci pagar als genocides les seves
responsabilitats.
Malgrat això, el GMIC-EV considera que en aquest moment les persones són
fonamentals perquè són les víctimes de la guerra, totes elles civils i, per això,
dóna suport a la proposició.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP ha donat suport a la
proposició consensuada per tots els partits representats al Ple perquè vol
formar part de la manifestació de solidaritat del Bages pels refugiats de Kosovo.
Malgrat això, voldria fer la següent matisació respecte al text de la proposició:
el primer punt dels acords diu “Comminar les parts enfrontades en el conflicte
...” i cal tenir present que nosaltres som una de les parts enfrontades ja que
formem part de l’OTAN i, per tant, no ens podem desentendre del conflicte,
som a vint minuts d’un míssil de la zona en conflicte.
Per això, a més de solidaritzar-se amb la proposició, voldria que quedés
constància a l’acta d’aquesta sessió del suport de l’Ajuntament a l’actuació de
les nostres autoritats en la zona del conflicte i, sobretot, a la dels soldats que hi
hem enviat.
Insisteix en la solidaritat que demostren els bagencs envers aquell poble i
reitera la lleialtat als nostres aliats, dels quals formem part i les decisions dels
quals hem de respectar, donant suport a les seves actuacions.
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El senyor Oms i Pons intervé dient que és evident que una proposició del ple
de la Corporació com aquesta té el més decidit i ferm suport del GMCIU; és
evident que el que està passant a Kosovo entristeix Europa, la democràcia i les
relacions humanes existents encara avui, en el moment del canvi de mil.leni, i
que recorden a altres viscudes en èpoques passades que ja creia superades a
Europa; és evident que conjuntament amb el Consell municipal de solidaritat,
l’Ajuntament de Manresa ha de fer front a aquestes necessitats i col.laborar el
màxim. No podem pensar que és una situació que surt per televisió i que ens
queda molt llunyana, sinó que cal ser conscients que es tracta d’una realitat
que pateixen persones que provenen de la mateixa cultura que la nostra.
Cal recordar, per saber fins a quin punt és dramàtica la situació, l’espoliació
que va patir el poble català l’any 1936. Aquest és el mateix cas. Per tant,
aquesta memòria ens ha de servir per ser més solidaris.
I, com a darrer comentari, voldria esmentar el que diuen alguns polítics: “A rio
revuelto, ganancia de pescadores”. No està bé criticar els nacionalismes dient
que tots són excloents i violents.
Els partits nacionalistes catalans han assumit en tot moment la responsabilitat
de donar suport al govern de Madrid per aconseguir que Espanya pugui tirar
endavant, i el fet de parlar de nacionalismes aprofitant això és una qüestió que
està fora de lloc. Per això, demana als dos partits que representen les forces
majoritàries a Madrid, el PP i el PSOE, que procurin no criticar més els
nacionalistes que hi ha a Espanya perquè, amb aquesta actitud estan fent un
mal favor a la convivència del país.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa per la presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’únic assumpte sobrevingut presentat, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i
l’art. 51.1.e) del ROM.
8.1

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL ACS, ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SA, LA QUANTITAT DE 234.342
PTA QUE CORRESPON A LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE
LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL I LA QUANTITAT DE
40.011
PTA
QUE
CORRESPON
A
LA
GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE LA REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA PER
RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE L’OBRA
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS,
FASE I – TRAM SUD.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del dia 16 d’abril de 1999
que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que Cable i Televisió de Catalunya, SA (en endavant CTC), va resultar
adjudicatària del concurs per a la prestació del servei de telecomunicacions per
cable a la Demarcació Nord-est per resolució del Ministre de Foment de data
23 de juliol de 1997.
Atès que d’acord amb aquesta adjudicació CTC té previst encetar aquest
mateix any 1999 la construcció i explotació d’una xarxa de cable a Manresa.
Donat que per impulsar i facilitar la construcció de la xarxa de cable i donar
compliment així a les seves obligacions concessionals, CTC està interessada
en coordinar les obres amb les actuacions que tingui previst realitzar
l’ajuntament i col·laborar amb les autoritats locals en la localització
d’infrastructures i espais de titularitat municipal susceptibles d’allotjar
instal·lacions de telecomunicacions.
Atès que l’Ajuntament de Manresa considera d’interès prioritari la construcció
de les noves infrastructures de telecomunicacions de banda ampla que CTC té
previstes, que aquesta nova xarxa abasti al conjunt dels veïns i que la seva
construcció es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible.
Atès que s’ha redactat un conveni preveu la col·laboració en la planificació de
la xarxa mitjançant la cessió i tractament, sota la direcció de LOCALRET, de la
informació local de base relativa a les finques urbanes existents al municipi,
desprovistes de qualsevol referència personal.
Amb l’objecte d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial, de conformitat
amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vist l’informe emès pel cap de servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
en data 13 d’abril de 1999 i l’informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni
en data 16 d’abril de 1999
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa,
el Consorci LOCALRET i Cable i Televisió de Catalunya, SA, que té per objecte
establir els termes de col·laboració i coordinació entre les entitats signants per
al desenvolupament i construcció de la xarxa per cable en el municipi de
Manresa.
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SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura d’aquest
conveni.”
El senyor Collado i Llort explica que, amb aquest dictamen, es pretén que
Manresa participi en la construcció de la xarxa per cable. Aquesta és una tasca
importantíssima en aquest moment per al desenvolupament de les nostres
ciutats.
En aquest sentit, en el conveni que signaran l’Ajuntament de Manresa, el
consorci LOCALRET i Cable i Televisió de Catalunya, SA, s’establiran els
termes de la col.laboració amb un acord que signaran 12 ajuntaments de més
de 50.000 habitants el dia 29 d’abril. Considera que Manresa ha d’estar al
capdavant de tots aquests municipis que són, entre d’altres, Reus, Cornellà,
Sant Boi, Viladecans, El Prat, Vilanova, Vilafranca, Sant Cugat, Rubí, etc., ja
que es tracta d’un tema molt important de present i de futur per a la nostra
ciutat, de revolució tecnològica que es concretarà amb la construcció i el
desenvolupament d’aquesta xarxa per cable a Manresa.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
aquest dictamen ja que segurament és el grup polític més partidari del
desenvolupament de les noves tecnologies.
Malgrat això, demanaria, per la seguretat de tots, que es redactés un informe
jurídic sobre alguns aspectes puntuals d’aquest conveni, perquè considera que
hi ha algunes prerrogatives que podrien suposar una certa discriminació o uns
ajuts injustificats.
Per tant, la posició del GMPP és molt clara: votarà afirmativament el dictamen i
prega, humilment i amb tots els respectes, que es redacti l’informe esmentat.
El senyor Oms i Pons intervé dient que aquest dictamen, que s’ha presentat
com a assumpte sobrevingut, comporta una revolució a Manresa ja que, com a
mínim, cal aixecar una bona part de la ciutat i suposa la implantació d’un servei
que és molt interessant.
Ha observat en els informes d’Intervenció i d’Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública que hi ha algunes incògnites: les contraprestacions econòmiques no
estan quantificades en el present document i demanen un mes per redactar un
informe sobre aquest conveni, juntament amb el departament d’informàtica.
Aquest fet planteja tot un seguit d’interrrogants al GMCIU. Ha llegit molt de
pressa aquest conveni, és evident que es tracta d’una qüestió molt important,
però les incògnites pel que fa a les contraprestacions que es rebran i els costos
que representaran no estan quantificats.
Per poder votar afirmativament aquest dictamen, el GMCIU hauria de saber
amb seguretat quin tipus de controls hi ha i com queden establerts al conveni
els aspectes manifestats pels serveis tècnics.
L'alcalde intervé dient que entén perfectament alguns dels interrogants que
s’han manifestat.
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Pel que fa als informes, el jurídic és estrictament jurídic i es positiu i el
d’Intervenció se supedita al d’Urbanisme i al d’Informàtica. L’informe
d’Urbanisme diu: “Donada la novetat del tema, els serveis tècnics d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública demanen un mes.” Per tant, estem en una situació
de tanta revolució dins de l’àmbit tecnològic o del desplegament del cable, que
hi ha bastants interrogants, no tan sols pel que fa a l’1,5 per 100 de la
facturació d’aquesta societat, que rebrà l’Ajuntament de Manresa a través de
l’aprofitament del subsòl i l’escomesa telefònica, sinó també respecte a quin és
l’aprofitament del subsòl.
Aquest conveni és el resultat de la incorporació d’aquest Ajuntament, i altres
ajuntaments de Catalunya, en una operació política que li sembla que tothom
considera encertada, que és la incorporació al consorci LOCALRET per poder
distribuir el cable amb igualtat de condicions dins de l’àmbit de Catalunya.
Aquest conveni ja l’han signat deu ajuntaments i properament ho faran dotze
més, és a dir, tots els ajuntaments de més de 50.000 habitants estaran
incorporats al consorci i l’equip de govern considera que val la pena assumir el
risc de signar aquest conveni amb Cable i Televisió de Catalunya, S.A. (CTC),
la qual ha estat finalment l’adjudicatària de la distribució del cable a tot
Catalunya.
També caldrà aclarir en el futur, juntament amb LOCALRET els interrogants
que vagin apareixen: què passarà si entren nous operadors?, qüestió que no se
sap en aquest moment perquè l’Ajuntament de Manresa treballa amb
LOCALRET i només hi ha el nou operador CTC; què es farà posteriorment amb
totes les xarxes de cable i quin aprofitament tindrà l’Ajuntament?
Tenint en compte el que han manifestat en les seves intervencions el GMPP i
GMCIU, seria convenient demanar a LOCALRET l’elaboració d’un informe
jurídic sobre els aspectes de dubtós cobriment.
L’Ajuntament de Manresa ha de “pujar a aquest tren” perquè si no, quedaria en
situació de no cobertura respecte a CTC, malgrat que entengui perfectament
els interrogants que es plantegen, no tan sols respecte els informes, sinó també
en relació al desplegament que hi haurà en el futur.
El senyor Oms i Pons diu que el GMCIU votarà afirmativament si l’equip de
govern es compromet a sotmetre al ple de la Corporació les modificacions que
hi pugui haver.
L'alcalde respon que les modificacions que es facin respecte al conveni seran
sotmeses al Ple.
El senyor Oms i Pons diu que es refereix a les modificacions del conveni i
també als aclariments sobre els diferents interrogants. Demana que se sotmeti
tot a la consideració del Ple en lloc de resoldre-ho per decret, malgrat que es
podria fer.
L'alcalde diu que no hi ha cap inconvenient en assumir aquest compromís ja
que és una situació amb la que es trobaran diferents ajuntaments, però
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considera que val la pena tirar-ho endavant, malgrat, insisteix, que es plantegin
alguns interrogants.
Independentment d’això, es demanarà un informe a LOCALRET, tal com ha
explicat abans, per clarificar els dubtes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCIU, REFERENT A LA SENYALITZACIÓ DE
L’AUTOVIA DEL LLOBREGAT.

El secretari llegeix la pregunta del GMCIU, del dia 18 d’abril de 1999 que,
transcrita, diu el següent:
“Vist que fa uns mesos, es va inaugurar l’autovia del Llobregat, i no està
senyalitzada la sortida de Manresa, sols diu: Martorell i Lleida,
El Grup Municipal de CiU
PREGUNTA
Pensen demanar, i si no els encoratgem a què ho facin, que en el nou tram de
l’autovia del Llobregat hi hagi la senyalització de la sortida de Manresa?”
El senyor Canongia i Gerona respon que l’autovia N-II entre Barcelona i
Lleida, interrompuda, en aquest moment, en el tram comprès entre Igualada i
Cervera, té la indicació de Manresa a la seva connexió amb la carretera C1411.
Evidentment, els qui planifiquen la senyalitzacions de les carreteres, de
vegades, es descuiden algunes ciutats mitjanes quan fan els inicis dels
trajectes.
No li sembla mala idea demanar a la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña, que depèn del Ministerio de Fomento, que a les indicacions de Sant
Joan Despí consti Manresa. Suposa que també ho pot reclamar Igualada, ja
que per aquella població passa la N-II.
Per tant, l’Ajuntament ho sol.licitarà i espera que la Demarcación de Carreteras
del Estado sigui més receptiva que la Direcció General de Carreteres de la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, de la Generalitat de
Catalunya respecte al tema de l’Eix transversal, on la indicació de Manresa
només apareix després de Vic. Ho diu perquè l’Ajuntament ha fet diverses
gestions i sembla que no sigui capaç de sortir-se’n.
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L'alcalde intervé dient que, abans d’aixecar la sessió, vol recordar a tots els
presents que el proper dimecres se celebrarà un acte que considera molt
important per aquest Ajuntament i per a tots els regidors que hi han estat des
de l’any 1979.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 21 hores i 50 minuts, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ................ i
correlativament fins el ..............
El secretari

Vist i plau,
L’alcalde
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